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Beszámoló a Formai AMB munkájáról 

Összeállította Székelyné Török Tünde (2016.02.17.) 

 
Elvégzett feladatok: 

 ELTE közintézményeinek könyvtárai: az éves gyarapodás betöltése a közös IKR-be 
 Fejlesztési terv készítése az Ex-Lh számára 
 EKSZ rekordok feltöltése a MOKKA/ODR adatbázisba; az automatikus visszajelzés alapján 

a hibás rekordok javítása 
 AUTH rekordok (személynevek) javítása: H – BTK; I – EK 
 Az ALEPH-ben lévő nem szabványos űrlapok (vizualis.mrc, zene.mrc) javítása 
 Felmérés készítése a szakdolgozatok egységes kezelésének előkészítéséhez 

 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Migrált rekordok javítása: TÓK, BGGYK, PPK, SEAS 
   

Megvalósításra váró feladatok (rövid indoklással, hogy miért nem valósult meg a feladat): 
 Katalogizálás segédlet aktualizálása (humán erőforrás hiánya) 
 Mező infó javítása (humán erőforrás hiánya) 
 Törölt rekordok küldése a MOKKA-nak (OAI felküldés miatt nem kell) 

 
Tervezetten kívüli feladatok: 

 CD melléklet feldolgozása: EKSZ szabályzat 
 Évkönyvek leírásának helyi szabályozása (jelenleg is folyamatban a Folyóirat AMB-gal 

közösen) 
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Beszámoló a Tartalmi AMB munkájáról 

Összeállította Aszalós Károly (2016.02.17) 

Elvégzett feladatok: 
 
  Az ELTE EKSZ a tartalmi feltárás (tárgyszavazás) szabályzatának elkészítése (1. verzió) 
 Fogalomtár 1. verzió elkészítése 
 

 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Szinonimalista bővítése 
 Tárgyszavak javítása 
 Egyedi konzultációk 
 A szabályzat kiegészítése, szükség szerinti módosítása 
 Koncepció kidolgozása a tárgyszó-rendszer karbantartására 
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Beszámoló a Folyóirat AMB munkájáról 

Összeállította Kutasi Zsuzsa (2016.01.18.) 

 
 
Elvégzett feladatok: 

 Éves jelentéshez szükséges statisztikai adatok összegyűjtése (szerviz programmal történő 
lekérdezés megvalósításának lehetőségei) 

 Megjelenési minta egységesítése 
 A közbeszerzési eljárás(ok) keretében rendelt magyar és külföldi időszaki kiadványok 

beérkezésének ellenőrzése (folyamatleírás) 
 A közbeszerzési eljárás(ok) keretében rendelt magyar és külföldi időszaki kiadványok 

reklamációs folyamata 
 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Az elektronikus leltárnapló bemutatása 
 A Segédlet az időszaki kiadványok katalogizálásához aktualizálása 

  
Megvalósításra váró feladatok (rövid indoklással, hogy miért nem valósult meg a feladat): 

 Elektronikus időszaki kiadványok tipizálásának egységesítése (Az erőforráshiány és az előre 
be nem tervezett feladat miatt átkerült a jövő évi munkatervbe.)  
 

Tervezetten kívüli feladatok: 
 Évkönyvek leírásának helyi szabályozása (jelenleg is folyamatban) 
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Beszámoló a Kölcsönzés AMB munkájáról 

Összeállította Czinki-Vietorisz Gabriella (2016.01.18) 

Elvégzett feladatok: 
 Segédletek készítése, Kölcsönzés 
 Segédletek készítése, Visszavétel 
 Segédletek készítése, Adminisztráció (felszólítók, emlékeztetők, egyebek) 
 Segédletek készítése, Pénzügyek 
 Meglévő szervizek fejlesztése, módosítása, igény esetén új szerviz létrehozása 
 Az almunkabizottság 2016-os munkatervének és fejlesztési tervének elkészítése 

 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Emlékeztetők, felszólítók szövegének felülvizsgálata 
 Kölcsönzés modul segédlet közreadása 
 Könyvtárköziben elektronikusan küldött és kapott dokumentumok kezelése 
 Blokkolások, szűrések beállítása 

   
Megvalósításra váró feladatok: 

 Aleph-Neptun összekapcsolás (IIG visszajelzésére várunk) 
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Beszámoló a WEBOPAC AMB munkájáról 

Összeállította Czinki-Vietorisz Gabriella (2016.01.18) 

 
Elvégzett feladatok: 

 Javaslatok begyűjtése a könyvtárosoktól a webOPAC-kal kapcsolatos változtatásokkal 
kapcsolatban. 

 
Folyamatban lévő feladatok: 

 Beérkezett javaslatok ellenőrzése, változtatások beállítása 
   

Megvalósításra váró feladatok (rövid indoklással, hogy miért nem valósult meg a feladat): 
 webOPAC súgó javítása (erőforrás hiányában elmaradt)  
 webOPAC angol felületén a szükséges beállítások, módosítások elvégzése (erőforrás 

hiányában elmaradt) 
 webOPAC angol nyelvű fordítása (erőforrás hiányában elmaradt) 

 

 


