
PHẦN MỀM 
QUẢN TRỊ THƯ VIỆN

TÍCH HỢP 
MÃ NGUỒN MỞ KOHA

KOHA LÀ GÌ
Koha là một giải pháp quản lý thư 
viện tích hợp đầy đủ tính năng, và 
dễ dàng mở rộng. 
Koha được tài trợ và phát triển bởi 
cộng đồng thư viện với đa dạng loại 
hình và quy mô, đồng thời được hỗ 
trợ bởi các công ty thương mại trên 
thế giới. 

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG KOHA
DỄ DÀNG TÍCH HỢP VÀ MỞ RỘNG

Dễ dàng cấu hình mở rộng với hệ thống Single-Sign-On, hệ thống đào tạo trực 
tuyến, hệ thống quản lý đào tạo. 

PHÙ HỢP VỚI NHIỀU LOẠI HÌNH THƯ VIỆN

Thư viện công cộng (public library) - Thư viện học thuật (academic library,  bao 

gồm trường Đại học, Cao đẳng) - Thư viện trường học (school library) - Mô 

hình liên hiệp thư viện, thư viện trung tâm - thành viên...

DỄ DÀNG CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

Hỗ trợ cài đặt trên Windows server và Linux. Sử dụng hoàn toàn giao diện Web.

Không giới hạn số lượng tài khoản cán bộ. Hỗ trợ đa ngôn ngữ, bao gồm tiếng

Việt. Dễ dàng thay đổi giao diện bạn đọc theo đặc thù đơn vị. Đáp ứng tiêu 

chuẩn quốc tế ngành thư viện (MARC 21, ISBD, AARC2, RDA, Z39.50, ISO 

2709,…).

ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP GIÀU KINH NGHIỆM

Chuyên gia kinh nghiệm công tác lâu năm trong ngành thư viện. Cung cấp các 

giải pháp tư vấn, cấu hình, cài đặt, đào tạo, hướng dẫn sử dụng. Cung cấp các 

giải pháp quản lý thư viện cho các thư viện trên lớn trên cả nước.

https://idtvietnam.vn



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

KOHA CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC PHÂN HỆ
PHỤC VỤ CHO QUY TRINH VẬN HÀNH THƯ VIỆN

PHÂN HỆ BỔ SUNG

Quản lý ngân sách, và quy trình bổ sung tài liệu thư viện.

PHÂN HỆ BIÊN MỤC

Biên mục, xử lý, đưa thông tin tài liệu vào phần mềm.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ BẠN ĐỌC

Quản lý hồ sơ bạn đọc, lịch sử mượn trả tài liệu của bạn đọc.

PHÂN HỆ QUẢN LÝ TÀI LIỆU THEO MÔN HỌC

Quản lý tài liệu sinh viên cần nghiên cứu, tham khảo theo chương 

trình đào tạo, theo lớp, theo chuyên ngành...

PHÂN HỆ LƯU THÔNG

Quản lý các giao dịch mượn, trả tài liệu thư viện, tích hợp với các 

thiết bị mượn trả tự động. 

PHÂN HỆ  QUẢN LÝ ẤN PHẨM NHIỀU KỲ

Quản lý các tài liệu, báo tạp chí xuất bản nhiều kì…

PHÂN HỆ TRA CỨU TRỰC TUYẾN (OPAC)

Tra cứu thông tin tài liệu, tạo giá sách ảo, xem lịch sử mượn trả, nợ, 

quá hạn,…

PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

Cấu hình tham số vận hành cho toàn bộ hệ thống.

https://idtvietnam.vn
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