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μερικάνικη Προέλευση πεJ m ρισσότερο
από 17 χροi L A νια στον διεθνή χώρο. Τα
JL m τελευταία 2-3 χρόνια έχει
κατακόρυφη άνοδο πλαισιομένο
πάντα στα 3 πρώτα πακέτα διεθνώς.Η αξιοπιστία του, οι πλούσιες
λειτουργίες του και η χαμηλή του τι
μή το κάνει ασυναγώνιστο.
A

Στην Ευρώπη αντιπροσωπεύεται
από την SIRSI LTD που εδρεύει
οιην Αγγλία.Στην Ελλάδα αντιπρο
σωπεύεται από την KENT S.A. με
εξουσιοδότηση για περισσότερες
από 5 χώρες.
Τα κριτήρια που προσδιόρισε η
KENT Α.Ε. για να επιλέξει το
Unicorn από τα 50 πιο αξιόλογα
πακέτα δείχνουν φανερά την δυνα
μικότητα του πακέτου.
Η γλώσσα που είναι γραμμένο η
C και μπορεί να τρέξει σε όλα σχε
δόν τα μηχανήματα και λειτουργικά
συστήματα.
Η παραμετρικότητα του πρέπει
στο πακέτο να απευθύνεται εκτός
απο βιβλιοθήκες και σε μεγάλα δι
κηγορικά γραφεία, εφημερίδες και
σε άλλα μέσα μαζικής ενημάρωσης.
Η καινοτομία βρίσκεται στο ότι
χρησιμοποιεί 2 Datadases με άριστη συνεργασία μεταξύ τους. Μια
για την οργάνωση των Indexes
(Relational) και μια για την αυτόμα
τη οργάνωση των κειμένων (Text
Retnval) την γνωστή BRS-SEARCH.
Επίσης έχει τη δυνατότητα επι
κοινωνίας με άλλα υποσυστήματα
καθώς επίσης και σύνδεση με άλ
λες Datadases ξένες προς τα κατα
στήματα στην Ελλάδα και εξωτερι
κό.
Με αυτόν τον τρόπο το πακέτο
γίνεται απλό και γρήγορο ανεξάρ
τητα από τον όγκο των δεδομένων,
με πλήρη πληροφόρηση για τον
χρήστη.
Όλο το πακέτο είναι χωρισμένο
σε Moduls (βασικά και προαιρετικά).
0 σχεδιασμός αυτός έχει δύο
πλεονεκτήματα:
1. Μικρή επένδυση αρχικά
2. επιλογή του χρήστη για αγο
ρά μόνον εκείνων των Moduls που
τον ενδιαφέρουν
Η εργονομία του Unicorn είναι
κάτι το ασυναγώνιστο μια και δεν
υπάρχουν Menu's αλλά άριστη διαχείρηση των Fuction's Keys.
Ετσι ο χρήστης μπορεί εύκολα
και γρήγορα να εργάζεται σε όποια
λειτουργία επιθυμεί πατώντας μό«
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Το π α κ έ τ ο

UNICORN

νο ένα πλήκρο.
Η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος είναι θέμα <
ωρών, καθώς επίσης και η εκπαίδευση των χρηστών,
που με 20 ώρες είναι πλήρως ενημερωμένοι,
Η KENT Α.Ε. δεν αντιπροσωπεύει
τυχαία τέτοιο πεκέτο <
όπωςτο Unicorn,
Πολλά χρόνια έχει ασχοληθεί με
τον χώρο, καθώς επίσης κατέχει και το
KNOW - HOW του πολυτονικού με σω-

στό SORT.
Είναι μέλος ενός GROUP επιχειρήσεωντης KENTGROUP με άριστο προσωπικό και πολύ καλούς χώρους εργασίας.
Σημειωτέον η KENT Α.Ε. σε συνεργασία με την SIRSI EUROPE, κατόρθωσαν να συνδέσουν με το πακέτο
unicorn τα γραφεία της εταιρίας στο
Μόναχο με την Βραζιλία μέσω δορυφόρου.
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Οι λειτουργίες που έχει το Unicorn είναι:
Core modules
1. Bibliographic and
Inventory Control
1.1 Inventory Control
1.2 Special Collections
1.3 Item Indentification
and Labelling
1.4 External interfaces

Optional modules
4. Enhanced Public Access
Catalogue (OPAC)
5. Circulation Control
6. Serials Control
7. Acquisitions
8. Authority Control
9. Materials Booking
10. Electronic Mail
11. Academic reserves
*12. Retrieval Interface Manager

2. Searching
3. Bibliographic Record
Loader

* Μοναδικό πακέτο UNICORN

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ
II

1. OPERATOR INTERFACE
2. ADMINISTRATOR INTERFACE
3. TAILORING UNICORN
4. DATABASE INFORMATION
5. SECURITY AND OVERRIDES
6. MULTI - LIBRARY SYSTEMS
7. REPORTS
9. HARDWARE CONFIGURATION
4. DATA BACK UP
5. SYSTEM SUPPORT
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