
Εισαγωγικός Οδηγός 



Το έργο  

Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και 

Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων & Ψηφιακού Περιεχομένου 

Αξιοποίηση και διάθεση ελληνικού 

ψηφιακού έγκριτου περιεχομένου  



To γνωστό σύστημα αυτοματοποίησης  

& οργάνωσης βιβλιοθηκών του ΕΚΤ  

μετεξελίσσεται σε ένα σύγχρονο σύστημα 

οργάνωσης & διάθεσης περιεχομένου,  

το openABEKT 
 



Τα οφέλη 
Βελτιωμένο μοντέλο παροχής της υπηρεσίας 

Yπηρεσίες προσβάσιμες  

διαδικτυακά & απομακρυσμένα 

Software As A Service (SaaS)  

Ένα μοντέλο παροχής λογισμικού  

με το οποίο λογισμικό & δεδομένα  

φιλοξενούνται στο «νέφος» 

α 



Τα οφέλη  
Οικονομίες κλίμακας 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

    Χωρίς ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού  

& συντήρησης συστημάτων,  

το λειτουργικό κόστος μειώνεται σημαντικά 
 

β 



Υπηρεσίες για το κοινό 
Ανοικτός κατάλογος 

Ο κατάλογος εγγραφών & το ψηφιακό περιεχόμενο παρουσιάζεται ανοικτά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σε ένα σύγχρονο & φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον 

 
 

 

α 



Υπηρεσίες για το κοινό  
Πλοήγηση & Αναζήτηση 

εξελιγμένα εργαλεία ανακάλυψης περιεχομένου 

 εύχρηστα φίλτρα πλοήγησης & αναζήτησης περιεχομένου 

β 



Ο χρήστης βλέπει τους καθιερωμένους όρους, τις αποδόσεις τους σε 

άλλες γλώσσες & εγγραφές που συνδέονται με αυτούς 

 

Υπηρεσίες για το κοινό  
Ανοιχτή Διάθεση Καθιερωμένων Όρων γ 



Καθιερωμένος Όρος Φυσικού 

Προσώπου 

Καθιερωμένος 

Όρος Θέματος 

Καθιερωμένος 

Όρος Συλλογικού 

Οργάνου 

παραδείγματα 

καθιερωμένων 

όρων 



Με το σύστημα openABEKT τα μέλη εξασφαλίζουν  

 

• δυνατότητα να διευρύνουν τη συνδρομή τους σε  

  όλες τις βιβλιοθήκες που το χρησιμοποιούν 

 

• διαχείριση του λογαριασμού τους, δυνατότητα  

  κράτησης ή ανανέωσης χρέωσης online 

 

• προσωποποιημένες υπηρεσίες ενημέρωσης για  

  θέματα ενδιαφέροντος, όπως η λειτουργία  

  συστάσεων «Ενδιαφέροντα» μέσω email 

 

Υπηρεσίες για το κοινό  
Δικτυακές υπηρεσίες για τα μέλη δ 



 

 

 

• τεκμηρίωση μέσω web browser εντός ή εκτός βιβλιοθήκης 

• χρήση από πολλαπλούς χρήστες ταυτόχρονα 

• δικλείδες ασφαλείας για αποφυγή διπλοεγγραφών & απωλειών 

• διαχείριση, ενσωμάτωση & απόδοση ξεχωριστού κωδικού για  

   κάθε ψηφιακό αρχείο εγγραφής για ευκολότερη διαχείριση   

   περιεχομένου 

 

        μόνο με όνομα χρήστη & κωδικό 

 

Υπηρεσίες για τον φορέα 
Βελτιωμένη καταλογογράφηση  

 

α 



 

Υπηρεσίες για τον φορέα 
Σύγχρονη & έγκριτη τεκμηρίωση 

 
• Εύκολη & γρήγορη Καθιέρωση Όρων 
Χρήση έτοιμων, έγκυρων λεξιλογίων για φυσικά/νομικά πρόσωπα, συλλογικά 
όργανα, γεωγραφικούς όρους, θέματα, ομοιόμορφους τίτλους κ.α. 

 

• Δυναμική ενημέρωση σχήματος μεταδεδομένων  
Σύγχρονη τεκμηρίωση περιεχομένου, καθώς το openABEKT είναι πλήρως 
παραμετροποιήσιμo και υποστηρίζει δυναμική ενημέρωση του σχήματος 
μεταδεδομένων 

 

• Διασυνδέσεις & παραπομπές σε συναφείς όρους 
Καλύτερη διασύνδεση όρων & σημασιολογική επεξεργασία εγγραφών 

 

• Λειτουργικότητες tagging & portion management 

 

β 



απλή φόρμα για μη 

εξειδικευμένους  τεκμηριωτές 

& για κάθε τύπο υλικό  

Φόρμα σε UNIMARC για 

εξειδικευμένους χρήστες 

παραδείγματα 

φορμών 

τεκμηρίωσης 



 

  

Υπηρεσίες για τον φορέα  
Tagging / προσθήκη ετικετών 

Λειτουργικότητα δυνατή μόνο για τον Διαχειριστή και τον Υπεύθυνο Περιεχομένου 

     Η προσθήκη διαχειριστικών ετικετών (tagging) σε βιβλιογραφικές & καθιερωμένες 

εγγραφές βοηθά στην καλύτερη διαχείριση/ ομαδοποίηση του περιεχομένου στον 

ενιαίο κατάλογο του openABEKT 

β 
i 



 

Υπηρεσίες για τον φορέα  
Portion Management / διαχείριση παρτίδων/part A  
 

• Η ομαδοποίηση βιβλιογραφικών & 

καθιερωμένων εγγραφών επιτρέπει τη 

δημιουργία «παρτίδων», πχ συλλογή 

από τεύχη ενός περιοδικού  

 

• Οι «παρτίδες» μπορούν να ανατίθενται 

για επεξεργασία και μεταφόρτωση σε 

διαφορετικούς τεκμηριωτές 

 

• Λειτουργικότητα δυνατή μόνο για τον 

Διαχειριστή και τον Υπεύθυνο 

Περιεχομένου 

 

 

 

β 
ii 



Στη σελίδα κάθε παρτίδας εμφανίζονται 

τα περιεχόμενά της. 

Ο διαχειριστής μπορεί να:  

• Δει συνοπτικά όλες τις εγγραφές 

κάθε παρτίδας (πχ όλων των 

άρθρων ανά τίτλο περιοδικού)  

• Δει και επεξεργαστεί την εγγραφή 

του κάθε άρθρου & το pdf αρχείο 

του, αν υπάρχει 

• Εξάγει τα τεύχη ή και τα άρθρα της 

παρτίδας σε xml 

 

Υπηρεσίες για τον φορέα  
Portion Management / διαχείριση παρτίδων/part B   
 

β 
ii 



Υπηρεσίες για τον φορέα 
Αποτελεσματικότερη Εξυπηρέτηση Μελών 

• Υποστήριξη διαδανεισμού μεταξύ  

βιβλιοθηκών αυτοματοποιημένα 

• Σύνδεση μελών για διευκόλυνση πληρεξουσίων 

• Μεταβολή προνομίων για ομάδες χρηστών 

• Εντοπισμός μελών με περισσότερα φίλτρα & κριτήρια 

• Εξαγωγή στατιστικών  

για μέλη & δανεισμό 

• Εξαγωγή αναφορών  

δραστηριότητας βιβλιοθηκών  

για αξιολόγηση, εκτίμηση  

μελλοντικών αναγκών & προώθηση 

των δραστηριοτήτων τους 

γ 



 

3 ρόλοι με διαφορετικά δικαιώματα χρήσης για το προσωπικό 

 

 

 

Υπηρεσίες για τον φορέα 
Εξελιγμένες ροές εργασίας  

 

1. Τεκμηριωτής 

i. τεκμηρίωση  

2. Υπεύθυνος περιεχομένου 

i. οργάνωση  

ii. τεκμηρίωση  

iii. έλεγχος περιεχομένου  

3. Διαχειριστής  

i. διαχείριση αρμοδιοτήτων 

ii. διαμόρφωση ροών εργασίας 

iii. γενική εποπτεία του συστήματος 

iv. λήψη αναφορών/στατιστικών 

δ 



  

Διαδικασία υλοποίησης  

Υπογραφή Πλαισίου Συνεργασίας 

Προσδιορισμός προδιαγραφών μέσω wizard 

Τεχνική υλοποίηση  

Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος 

Εισαγωγή ή μεταφόρτωση περιεχομένου 

Λειτουργία -Υποστήριξη 



 

ABEKT  

28 χρόνια 

7 εκδόσεις 

2.500 βιβλιοθήκες 

εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες  

Αν σας ενδιαφέρει να διαμορφώσετε ένα πλήρως προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες σας, καινοτόμο και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης και διάθεσης του 

περιεχομένου σας, μάθετε περισσότερα για το openABEKT στο 

epset.gr/el/SaaS_Services ή στείλτε email  στο saas@ekt.gr.  

 

Ευχαριστούμε! 
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