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Προφίλ 
Εταιρείας

DATALY TECH , είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής που 
εξειδικεύεται στα ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα, 
ιδρύθηκε το 2019 και η διοίκηση της συμμετέχει ενεργά στην 
τεχνολογική κοινότητα της Ελλάδος την τελευταία 15ετία, με έργα 
υψηλής ποιότητας.

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει βιβλιοθηκονομικά συστήματα ( ILS / ILL ) ,  ψηφιακές 
βιβλιοθήκες, συστήματα ευρετηρίασης, αποθετήρια , ιστοσελίδες, 
ειδικά συστήματα, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Υποστηρίζει περισσότερες από 20 Βιβλιοθήκες σε Ελλάδα και Κύπρο, 
παρέχοντας το ILS των βιβλιοθηκών αυτών σε περιβάλλον Cloud. (  
Software as Service ) 

Αναπτύσσει λογισμικά για Βιβλιοθήκες , Αρχεία και Μουσεία σε 
συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες εταιρείες και ερευνητικούς 
φορείς. 



Στόχοι και 
Όραμα

 Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους Φορείς Διαχείρισης της 
Πληροφορίας εκείνες τις υπηρεσίες και συστήματα που θα 
αυξήσουν την αποδοχή των τελικών υπηρεσιών τους από τους 
χρήστες τους. 

 Η εταιρεία έχει δημιουργήσει συνεργασίες με φορείς και 
επιχειρήσεις του τεχνολογικού και εκπαιδευτικού κλάδου που 
της επιτρέπουν να εξελίσσεται δυναμικά. 

 Μας αρέσει το ελεύθερο λογισμικό και το όραμα της εταιρείας 
είναι να αναπτύσσει λύσεις που βασίζονται σε αυτό, όπως και να 
δημιουργεί νέο. 



Κυπριακή 
Βιβλιοθήκη

 Μετάβαση από το ΑΒΕΚΤ στο Koha, τηρώντας το ίδιο 
μορφότυπο , UNIMARC – A’ Φάση

 Βιβλιογραφικές Εγγραφές

 Καθιερωμένοι Όροι

 Χρήστες

 Μετατροπή εγγράφών σε MARC21 – B’ Φάση
 Σύνολο Βιβλιογραφικών Δεδομένων / Καθιερωμένοι Όροι

 Διοικητικά Δεδομένα / Χρήστες / Κυκλοφορία Υλικου



Κυπριακή 
Βιβλιογραφία

 Μετάβαση από το ΑΒΕΚΤ στο Koha με MARC21
 Βιβλιογραφικές Εγγραφές

 Καθιερωμένοι Όροι

 Διασύνδεση με Z3950 με άλλα βιβλιοθηκονομικά συστήματα

 Μοναδικοί αριθμοί εγγραφής για τις βιβλιογραφικές

 Σύντομα να διατεθεί μέσω Z3950 και ο authority server
προκειμένου να υπάρχουν μοναδικοί αριθμοί εγγραφών και σε 
αυτό το επίπεδο. 



Ακαδημαϊκές 
Εγκαταστάσεις

 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 Ιδρυματική Πιστοποίηση Χρηστών

 Συστήματα Αυτόματου Δανεισμού

 Custom Opac , προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ιδρύματος

 Ειδοποιήσεις Χρηστών

 Θεολογική Σχολή Κύπρου
 Custom Opac

 Ειδοποιήσεις Χρηστών



Colleges & 
Institutes

 CBS College

 Casa College

 ACC College

 European Institute of Management & Finance



Εταιρικές 
εγκαταστάσεις

 Elias Neocleous & Co LLC

 Koushos Korfiotis Papacharalambous LLC



Εγκαταστάσεις 
στην Ελλάδα

 Δίκτυο Βιβλιοθηκών  Δήμου Καλαμαριάς

 Δίκτυο Βιβλιοθηκών Δήμου Θεσσαλονίκης

 Δίκτυο Βιβλιοθηκών Παύλου Μελά

 Βιβλιοθήκη Ιησουιτών – Καθολική Εκκλησία

 Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή

 Ιόνιος Σχολή

 Κυθηραϊκός Σύνδεσμος

 ΙΤΣΑΚ/ΟΑΣΠ Ινστιτούτο

 Ίδρυμα Ευγενίδου 



Τελευταία Νέα
 Πρόσκληση από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για την 

μετάβαση  των Δημόσιων Βιβλιοθηκών από ΑΒΕΚΤ σε Koha



 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


