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Phần mềm mã nguồn mở dùng để 
quản lý các nguồn tài liệu số nhằm 
phục vụ cho các thư viện, trung tâm lưu 
trữ, trường học, tổ chức, doanh nghiệp.

Quản lý bộ sưu tập số
Tổ chức và quản lý tài liệu linh hoạt theo từng bộ sưu tập; tạo điều 
kiện cho các đơn vị dễ dàng tổ chức kho tài liệu số theo đặc thù riêng, 
như theo loại hình tài liệu, theo bộ phận, phòng ban...

CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN VÀ CÔNG NGHỆ SỐ
VPHN: B2 lô 18 KĐTM Định Công, Hoàng Mai
VPHCM: 43/4 Thành Thái, P.14, Q.10

024.3222.2720 - 028.2229.501
contact@idtvietnam.vn

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG NGƯỜI SỬ DỤNG, DỄ DÀNG MỞ RỘNG LƯỢNG TÀI LIỆU NHỜ CƠ 
CHẾ LƯU TRỮ LINH HOẠT

Xử lý các tài liệu nhiều định dạng
Có thể quản lý và lưu trữ hầu hết các loại hình tài liệu như văn bản, 
hình ảnh, âm thanh, video...

Tiêu chuẩn mô tả dữ liệu (siêu dữ liệu)

Đáp ứng đầy đủ các chuẩn nghiệp vụ trên thế giới như biên mục 
Dublin Core; nhận dữ liệu từ chuẩn Marc, Mets.

Hoạt động tại giao diện Web
Mọi công cụ và chức năng của người đọc và cán bộ xử lý thông tin.

Tìm kiếm thông tin linh hoạt
Dữ liệu trong các bộ sưu tập dễ dàng khai thác nhờ cơ chế tìm liên bộ 
sưu tập, tìm kiếm theo dữ liệu mô tả, tìm kiếm toàn văn...

Khả năng tích hợp
Thông tin ban đọc có thể tích hợp với các hệ thống quản lý thông tin 
người dùng LDAP, CAS Shibboleth, X509. Cho phép cấu hình truy cập 
qua các phần mềm xác thực người dùng.

Khả năng tương thích
Với các chuẩn trao đổi dữ liệu OAI-PMH, OAI-ORE, REST API.

Ngôn ngữ
Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt. 

Quản lý truy cập
Quản lý linh hoạt theo các cơ chế như: Theo địa chỉ IP/ tài khoản 
người dùng.

Phân quyền và bảo mật
Phân quyền đến từng tài khoản người dùng và từng bộ sưu tập.


