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1. WSTĘP
Program SKONTRUM_TCP przeznaczony jest do szybkiego wykonania inwentaryzacji zbiorów
(skontrum). Warunkiem wykorzystania programu jest:
- wcześniejsze wprowadzenie do systemu SOWA informacji o zasobach (inwentarz),
- zaetykietowanie poszczególnych jednostek inwentarzowych naklejkami z kodem kreskowym,
- prowadzenie pełnej ewidencji wypożyczeń w systemie SOWA (program WYPOZYCZALNIA),
- podłączenie czytnika kodów do mikrokomputera przewodem o długości umożliwiającej dotarcie
do najdalszego regału lub zastosowanie czytnika bezprzewodowego.
Użytkownik programu poprzez odczytanie kodów kreskowych rejestruje jednostki inwentarzowe
znajdujące się aktualnie w bibliotece. W kolejnym etapie program porównuje zarejestrowane dane z
kartotekami inwentarzowymi systemu SOWA, uwzględniając przede wszystkim statusy
poszczególnych egzemplarzy. Efektem porównania jest zestawienie o postaci zgodnej z typowym
formularzem (załącznikiem) skontrum. Zestawienia te mogą zostać wykorzystane do ostatecznego
sprawdzenia i ewentualnego skorygowania danych. Końcowym etapem wykorzystania programu jest
przygotowanie listy braków względnych oraz przeniesienie brakujących jednostek inwentarzowych do
kartoteki egzemplarzy zgłoszonych do ubytkowania.
Aby uruchomić program naciskamy dwukrotnie lewym klawiszem myszki ikonę Skontrum
znajdującą się na pulpicie. Następnie należy wybrać katalog, w ramach którego realizujemy skontrum
(polecenie katalog) oraz wpisać nazwę użytkownika i hasło. Po wpisaniu właściwych danych
znajdujemy się już w podstawowym oknie programu. Na ekranie powinien pojawić się obraz jak na
rys. 1.1.

Rys. 1.1. Podstawowe okno programu
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2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)
Rejestrację jednostek inwentarzowych znajdujących się aktualnie w bibliotece przeprowadza się
za pomocą czytnika kodów kreskowych. Ze względów praktycznych czytnik należy wyposażyć w
przewód o długości umożliwiającej dotarcie do najdalszego regału. Bardzo wygodne jest stosowanie
czytnika bezprzewodowego. Ponieważ odległość między pracownikiem a mikrokomputerem może
być dość duża, podczas rejestracji nie jest konieczne korzystanie z klawiatury lub monitora
mikrokomputera.
Po odczytaniu każdego kodu kreskowego mikrokomputer potwierdza jego zarejestrowanie
sygnałem dźwiękowym (o ile zainstalowana jest karta dźwiękowa i głośniki). Standardowym
dźwiękiem po poprawnym zarejestrowaniu jest słowo poprawnie. Sygnalizacja błąd oznacza jeden z
następujących błędów:
- odczytano kod kreskowy (identyfikator) nie odpowiadający żadnej z jednostek inwentarzowych
znajdujących się w inwentarzu systemu SOWA,
- odczytano kod kreskowy jednostki inwentarzowej już zarejestrowanej (duplikat kodu).
Jak wspomniano, dostęp do ekranu lub klawiatury mikrokomputera podczas rejestracji nie jest
konieczny. Pracownik biblioteki może jednak przeglądać zawartość kartoteki inwentarza systemu
SOWA. Może także dokonywać korekt zarejestrowanych danych.
W polu bieżący egzemplarz pojawiają się dane ostatnio zarejestrowanego egzemplarza lub
egzemplarza, który wskazano “ręcznie”. W celu wyszukania egzemplarza “ręcznie” można użyć
przycisku Wyszukaj. Na ekranie pojawia się okno wyszukiwania w katalogu jak na rys. 2.1.

Rys.2.1. Przeglądanie katalogu
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Katalog można przegladać wg indeksów reprezentowanych zakładkami. Po znalezieniu rekordu
należy go wyróżnić, klikając w obrębie klatki opisu. W dolnej części okna pojawia sie wóczas
informac ja o egzemplarzach. Konkretny egzemplarz wybiera się klikając dwukrotnie w odpowiednim
wierszu listy egzemplarzy.
W głównym oknie programu (rys.1.1) wyświetlone są zakładki reprezentujące poszczególne
rodzaje inwentarzy. W ramach każdej zakładki prezentowana jest informacja o kolejnych jednostkach
inwentarzowych. Polecenie Szukaj umożliwia dotarcie do jednostki inwentarzowej wg jej numeru.
Konkretny egzemplarz można wskazać przez kliknięcie w obrebie “klatki” reprezentujacej ten
egzemplarz.
Operator może zarejestrować bieżący egzemplarz przez nacisniecie przycisku Zarejestruj. Można
także skasować informację o zarejestrowaniu naciskając przycisk Wyrejestruj.
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3. STAŁE UBYTKI
W praktyce katalog SOWA nie zawiera wszystkich jednostek inwentarzowych biblioteki. Zazwyczaj
nie wprowadza się jednostek wycofanych ze zbiorów przed zainstalowaniem programu SOWA.
Pozycje te wykazywane są w skontrum jako ubytki. Może to spowodować pominięcie w skontrum
jednostki, która nie została omyłkowo wpisana do systemu. Aby uniknąć tej niedogodności można
wprowadzić do komputera niewpisane numery identyfikacyjne, bez opisów bibliograficznych.
Tworzą one listy tzw. stałych ubytków.
Aby dodać numer do listy stałych ubytków naciska się przycisk Dodaj (w odpowiedniej zakładce). W
okienku wpisuje się numer inwentarzowy, zgodnie z zasadami przyjetymi w systemie SOWA.
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4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW SKONTRUM
Typowy formularz (załącznik) skontrum ma postać tabeli obejmującej 1000 kolejnych numerów
inwentarzowych. Program SKONTRUM_TCP umożliwia wydruk za jednym razem dowolnej liczby
załączników. Użytkownik podaje inwentarz oraz interesujący go zakres numerów inwentarzowych.
Przykład wydruku załącznika pokazano na rys. 4.1.

Rys. 4.1. Przykład wydruku załącznika skontrum.
Informacja o stanie każdej jednostki inwentarzowej wyprowadzana jest za końcowymi cyframi
numeru inwentarzowego. Informacja taka składa się z dwóch znaków.
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Wskazuje
stan
jednostki odczytany
z bazy SOWA

Informacja czy jednostkę
zarejestrowano w skontrum

Pierwszym znakiem może być:
* (gwiazdka): egzemplarza został zarejestrowany w skontrum
- (minus): egzemplarz nie został zarejestrowany.
Drugi znak określa stan egzemplarza w bazie SOWA lub SOWA2/MARC21:
# (krzyżyk muzyczny):
? (znak zapytania):
x:
- (minus):
spacja:
X:
W:
G:
U,B,O,C,R:
I:
N:

brak wykryty podczas skontrum (w bazie jest „w
opracowaniu”, „dostępny” lub „zarezerwowany”
wykryta sprzeczność
stały ubytek (wpisany do bazy stałych ubytków)
ubytek, który nie został wpisany do bazy
jest “w opracowaniu” lub “dostępny”
ubytkowany (w bazie)
wypożyczony
brak względny (możliwa sprzeczność)
utracony, zagubiony, zniszczony, do wycofania lub do
przekazania (możliwa sprzeczność)
w oprawie (możliwa sprzeczność)
egzemplarz jest zarezerwowany, wstrzymano wypożyczanie
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5. WYKAZ BRAKÓW WZGLĘDNYCH
Program SKONTRUM_TCP umożliwia sporządzenie wykazu pozycji inwentarza, które nie
zostały zarejestrowane w bibliotece, a powinny się w niej znajdować. Wykaz można uzyskać
selektywnie dla dowolnego zakresu numerów inwentarzowych. Przykład wykazu pokazano na rys.
5.1.

Rys. 4.1. Przykład wykazu braków względnych.
Po dokonaniu sprawdzenia i naniesieniu ewentualnych korekt wydruk można powtórzyć.
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6. ZGŁOSZENIE BRAKÓW DO WYCOFANIA
W systemie SOWA każdej jednostce inwentarzowej (egzemplarzowi) przypisany jest znacznik
określający aktualny status danej jednostki. Przygotowanie jednostki do ubytkowania poprzedzane
jest nadaniem egzemplarzowi statusu „zgłoszony do ubytkowania” wraz z określeniem przyczyny
„zaginął w bibliotece”. Kolejne etapy ubytkowania opisane są w dokumentacji programu
INWENTARZ_TCP.
Program SKONTRUM_TCP pozwala nadać wspomniany wyżej status wszystkim brakującym
egzemplarzom z podanego przez użytkownika zakresu numerów inwentarzowych. Zmianę tego
statusu (np. gdy pozycja niespodziewanie zostanie odnaleziona) można wykonać później poprzez
program INWENTARZ_TCP.

7. KONFIGUROWANIE PROGRAMU

Jeżeli podczas eksploatacji oprogramowania wystąpi sytuacja, która nie została ujęta
w niniejszej dokumentacji prosimy o niezwłoczny kontakt z producentem:
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