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Σύστημα Σύστημα Διαχείρισης και αξιολόγησης Διαχείρισης και αξιολόγησης τωντων  ΗλεκτρονικώνΗλεκτρονικών  
Πηγών Πηγών του Σ.Ε.Α.Βτου Σ.Ε.Α.Β..  

  

Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών 
βιβλιοθηκών ανοιχτής πρόσβασης Σβιβλιοθηκών ανοιχτής πρόσβασης Σ..ΕΕ..ΑΑ..ΒΒ..  

2020οο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικών Ακαδημαϊκών ΒιβλιοθηκώνΒιβλιοθηκών  

«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης»«Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης»  

Λεωνίδας ΠισπιρίγγαςΛεωνίδας Πισπιρίγγας  



 Επιλογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα Επιλογή λογισμικού ανοιχτού κώδικα   

 ((COPAL COPAL ––  University of Notre Dame University of Notre Dame HersburghHersburgh  
LibrariesLibraries))  

 Ενότητες (Ενότητες (modulesmodules))  λλογισμικούογισμικού  

 ΣυνδρομέςΣυνδρομές  

 ΟργανισμοίΟργανισμοί  

 Άδειες χρήσης & όροι αδειοδοτήσεωνΆδειες χρήσης & όροι αδειοδοτήσεων  

 Στατιστικά στοιχεία χρήσηςΣτατιστικά στοιχεία χρήσης  

  

 Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού.Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού.  

Ανάπτυξη και παραμετροποίηση Ανάπτυξη και παραμετροποίηση 
συστήματος συστήματος ERMSERMS  



 ΑναζήτησηΑναζήτηση,,  επιλογήεπιλογή  καικαι  παραμετροποίηση λογισμικού παραμετροποίηση λογισμικού 
ανοιχτού κώδικα.ανοιχτού κώδικα.  

  

 Πολιτική λειτουργίας της υπηρεσίας.Πολιτική λειτουργίας της υπηρεσίας.  

 ΣΣύνταξη κειμένων συμφωνιών.ύνταξη κειμένων συμφωνιών.  

  

 Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού.Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού.  

Υπηρεσία Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσία Διαδανεισμού Ηλεκτρονικών 
ΠηγώνΠηγών  



 Αναβάθμιση διεπαφής Αναβάθμιση διεπαφής HEALHEAL--Link portalLink portal..  

 Αλληλεπίδρασή με Αλληλεπίδρασή με το  το  σύστημα σύστημα ERMS.ERMS.  

 ΑυτοματοποιημένοΑυτοματοποιημένο  σύστημα διαχείρισης IP σύστημα διαχείρισης IP 
διευθύνσεων.διευθύνσεων.  

 HelpdeskHelpdesk  

 Σύγχρονα κανάλια Σύγχρονα κανάλια προβολής και προβολής και προώθησης.προώθησης.  

Δικτυακός τόποΔικτυακός τόποςς  των Ηλεκτρονικών των Ηλεκτρονικών 
Πηγών του Σ.Ε.Α.ΒΠηγών του Σ.Ε.Α.Β  



 Αναβάθμιση Αναβάθμιση διεπαφής του δικτυακού τόπου.διεπαφής του δικτυακού τόπου.  

  

 Σύστημα πρόσβασης Σύστημα πρόσβασης για τα ιδρύματα που για τα ιδρύματα που δεν δεν 
διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές.διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές.  

  

 Επέκταση και σε άλλους εκδότες, οργανισμούς.Επέκταση και σε άλλους εκδότες, οργανισμούς.  

Υποδομή Υποδομή πιστοποίησης και πιστοποίησης και 
εξουσιοδότησης εξουσιοδότησης --  HEALHEAL--Link FederationLink Federation  



 ΚαταγραφήΚαταγραφή  

 ΟμογενοποίησηΟμογενοποίηση  

 ΜεταφόρτωσηΜεταφόρτωση  

  

 Μελέτη για τη δυνατότητα διάθεσης μέσω διεπαφήςΜελέτη για τη δυνατότητα διάθεσης μέσω διεπαφής  

  

Ψηφιακό περιεχόμενο Ψηφιακό περιεχόμενο HEALHEAL--LinkLink  
((BackfilesBackfiles))  




