Školení

Školení Aleph
Všechny soubory ke školení systému Aleph jsou od 15. listopadu vystavovány a aktualiovány na stránkách
http://www.multidata.cz/produkty/aleph/skoleni-1

Školení se týkají vždy verze knihovnického systému Aleph, která je v ČR používána, případně přípravy na verzi vyšší,
a obvykle probíhají v prostorách Vaší knihovny. Dosavadní zkušenosti potvrdily, že školení je nejefektivnější tehdy,
probíhá-li v podmínkách, ve kterých bude systém Aleph provozován, tedy ve vaší knihovně. Pokud to však z nějakého
důvodu není možné, např. nejsou k dispozici prostory či dostatečné množství počítačů, zajistíme školení v prostorách
ÚVT.
Pro výuku ve standardních kurzech ALEPH je naprosto nezbytné, aby jejich účastníci ovládali základní dovednosti,
které jsou potřebné k práci s osobní počítačovou technikou.
ÚVT nabízí následující typové kurzy.

Základní školení
Označení
kurzu
Systémové
školení

Délka
kurzu
4 dny

Obsah kurzu

Počet
dnů

Poznámka

Instalace, konverze, Oracle, systémové utility, 2+2 První a druhý den jsou spíše pro
tiskové mechanismy, Z39.50, Util/F, G, I, J
systémové administrátory, třetí a čtvrtý
den spíše pro systémové knihovníky

Školeni 2 dny
Oracle a
SQL

Oracle
SQL (zejména tvorba dotazů)

Kurz I.

2 dny

Katalogizace a (knihovní) jednotky
1,5
Příslušné dávkové služby a nastavení těchto 0,5
modulů pro systémové knihovníky

Kurz II.

3 dny

Zkrácený Kurz I.
0,5
Výpůjčky a WWW OPAC
2,0
Příslušné dávkové služby a nastavení těchto 0,5
modulů pro systémové knihovníky

Pokud již dříve všichni nebo většina
posluchačů absolvovala Kurz I., je
možné školení zkrátit

Kurz III.

3 dny

Zkrácený Kurz I.
0,5
Akvizice
2,0
Příslušné dávkové služby a nastavení Akvizice pro 0,5
systémové knihovníky

Pokud již dříve všichni nebo většina
posluchačů absolvovala Kurz I., je
možné školení zkrátit

Kurz IV.

2 dny

Akvizice seriálů
Seriály
Příslušné dávkové služby
systémové knihovníky

0,5
1,0
pro 0,5

Pokud již dříve posluchači absolvovali
školení
Akvizice, je možné školení zkrátit

2,5 dne Zkrácený Kurz I.
1,0
MVS
1,0
(odchozí požadavky: bibliografický záznam
v pomocné bázi, odeslání požadavku-možný
řetězový dopis, přijetí dokumentu, evidence
výpůjčky vlastnímu čtenáři, vraceni dokumentu;
0,5

Pokud již dříve posluchači absolvovali
Kurz I. a II., je možné školení zkrátit

Kurz V.
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1,0
1,0

a

nastavení

1

příchozí požadavky - na základě záznamu v
OPACu, evidence výpůjčky žádající knihovně)
Související dávkové služby a nastavení pro
systémové knihovníky

Rozdílové školení pro přechod z verze 14.2 na verzi 16
Kurzy jsou připraveny pouze pro moduly, ve kterých došlo ve verzi 16 k podstatným změnám, a pro konverzní program
Upgrade Express.
Obsah kurzu

Počet
dnů

Systémové školení

1

Upgrade Express

1

Katalogizace a (knihovní) jednotky

0,5

Výpůjčky a WWW OPAC

0,5

Akvizice

0,5

Seriály

0,5

Akvizice a Seriály

1

Poznámka

Je velmi pravděpodobné, že nebude potřeba
celý den, protože není nutné některé informace
sdělovat duplicitně.

Konkrétní náplň každého kurzu je samozřejmě záležitostí dohody mezi Vaší knihovnou a ÚVT. Zohledňují se zejména
zkušenosti účastníků, způsob organizace školení ve Vaší knihovně, funkce, které používáte v aktuálně používaném
systému (verzi systému ALEPH) apod. Navržená délka všech školení je orientační. Stejně jako přesný obsah
konkrétního školení by měla být předmětem dohody.
Bude-li požadováno ještě jiné téma, je možné je objednat u Ing. Dany Šimkové
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