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OCLC tájékoztató napok Magyarországon 

• 2008: T-Systems (jogelőd: IQSYS) 

• Résztvevő könyvtárak: MTA, BME, OSZK, 
DENK. Előadás: Jennifer Gatenby: Union 
catalogue, betöltés, aratás, stb. 

• 2010: OSZK 

• Előadók: Rein van Chaldorp OCLC managing

director, Eric van Lubeek director,, Vivian Cook 

sales specialist

 2011: Nemzeti Közszolgálati Egyetem

 Előadók: Jay Jordan OCLC president,  Rein
van Chaldorp, managing director

• 2012: KSH

• Előadó: Stephen Soucant

• 2014: OSZK, 2015: OSZK

• Előadások: Rosanna Ramaciotti, Christian 
Négrel, Ellen Hartman: WorldCat.org, 
WorldShare Management

2014 - OSZK

2012 - KSH2010 - OSZK

2011 - NKE



OCLC EMEA regionális konferenciák évente

• Fejlesztési témák, az együttműködés kerete, 

fókuszpontok meghatározása

• Fejlesztések bemutatása

• Közösségi irányítás keretrendszere, 

szavazás, tisztségválasztás

• Kutatások támogatásának bemutatása, 

kutatási irányok meghatározása

• Speciális érdeklődésű csoportok programjai 

és eredményei

• A következő időszak stratégiájával 

kapcsolatos javaslatok

2015

2016



T-Systems fontosabb könyvtári kapcsolatok – rendszerek integrációjával

INTEGRÁLT 

RENDSZEREK 

ÖSSZEHANGOLT 

MŰKÖDÉSSEL

• OCLC OLIB 

alaprendszer és 

elektronikus 

meta-adattár

• PORTÁL

• OLIB MOBIL 

OPAC

• REPOZITÓRIUM

• HANGOS MOBIL

• ADVISE

• SZEMANTIKUS 

KERESŐ

• TAGGING

• SZÉLJEGYZETEK

• FAZETTÁS 

KERESŐ

http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
http://www.mnb.hu/
http://www.google.hu/imgres?q=magyar+posta&um=1&hl=hu&sa=N&rlz=1T4RNTN_huHU343HU344&biw=1280&bih=531&tbm=isch&tbnid=rvrwWzjv4R-GUM:&imgrefurl=http://www.itbusiness.hu/Fooldal/szolgaltatasok/karrierszkenner/klotz_tamas.html&docid=FvfmA-BReJhpPM&imgurl=http://www.itbusiness.hu/data/857064/magyar_posta.jpg&w=200&h=104&ei=L07GT-ezBY_Rsga_nfwR&zoom=1
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OCLC OLIB rugalmas OPAC felületekkel,  MOBIL KERESŐVEL



OCLC megrendelések és szolgáltatások a hazai könyvtárakban

• WorldCat csatlakozás
• Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára befejezte a 

2015. évi adatbetöltést a WorldCat rendszerbe

• Csatlakozás iránt érdeklődő könyvtárak: OSZK, PTE, ELTE, NKE, MTA, 
DE, stb.

• WorldShare ILL – automatizált könyvtárközi kölcsönzés

• Az OSZK 1996 óta, és több nagy könyvtár veszi igénybe a 
szolgáltatást, http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4192&issue_id=466

• Connexion
• A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár használja a 

bibliográfiai és authority rekordok készítésére, exportálására, 
szerkesztésére és kiegészítésére szolgáló katalogizálási eszközt

• Ezproxy http://www.oclc.org/ezproxy.en.html

• A Liszt Ferenc Zeneakadémia Könyvtára rendeli az eszközt, amely 
egyszerűvé teszi a  bejelentkezést és azonosítást a könyvtár távoli 
elektronikus forrásaihoz Single-sign-on módszerrel host és stand-alone
változatban.

• WorldShare Management Service
• Az OSZK IKR cseréjéhez bemutatott új generációs rendszerek egyike

Mobilra 

optimalizált 

WorldCat

szolgáltatás a  

Facebook-on



OCLC termékek hazai könyvtárak érdeklődésének 
középpontjában  http://www.oclc.org/services.en.html

• WorldCat.org – www.worldcat.org

• A világ legnagyobb bibliográfiai adatbázisa, amely 
tagkönyvtárak kooperatív működése alapján gyarapodik, 
jelenleg 2,2 milliárd állományt tartalmaz, több OCLC 
szolgáltatás alaprendszere (discovery, linked data, 
WorldShare ILL, stb.)

• WorldCat knowledge base http://www.oclc.org/knowledge-
base.en.html; http://www.oclc.org/worldcat-discovery.en.html

• WorldShare Management Service 
• a világszintű könyvtári együttműködés és a megosztott 

infrastruktúrán alapuló szolgáltatások eszköze 

• egységes, web alapú környezet a katalogizáláshoz, 
gyarapításhoz, licenc menedzsmenthez és kölcsönzéshez

• felhő alapú, skálázható, megosztható infrastruktúra és 
egységes platform az együttműködő   könyvtáraknak

• egységes workflow a kooperációhoz, adatmegosztáshoz, a 
WorldCat tudásbázison alapuló discovery szolgáltatásokhoz

• csökkenti a  költségeket a hardver és szoftver bérlet 
lehetőségével – korlátlan adatbővítést támogat.

• http://www.oclc.org/worldshare-management-
services.en.html

• Ezproxy – single-sign-on azonosítás és hozzáférés 
http://www.oclc.org/ezproxy.en.html

• OCLC WorldShare License Manager
• e-források kezelésének eszköze, előfizetett adatbázisainkkal 

kapcsolatos szerződések, szolgáltatások, időhatárok, 

könyvtárak és használati lehetőségek ellenőrzése, szervezése 

http://www.oclc.org/license-manager.en.html

• Content DM
• digitális állományok építésére és kezelésére szolgáló archiváló 

modul; http://www.oclc.org/contentdm.en.html

• WorldCat Registry
• Könyvtárunkat regisztrálhatjuk az OCLC kooperáció világszintű 

közösségébe, és megadhatjuk szolgáltatásaink, adatbázisaink 

elérhetőségeink adatait

• Open linked data, http://www.oclc.org/developer/develop/linked-

data.en.html

• Szemantikus web szabványok alapján épített adatmodellek és 

formátumok a kapcsolódó technológiai eszközök és 

szabványok hátterével, fejlesztések, adatok, technológiák 

(Bibliograph.net, Schema.org, RDF gráfok és megjelenítési 

formátumok, stb.) elérésével.

http://www.oclc.org/knowledge-base.en.html
http://www.oclc.org/worldcat-discovery.en.html
http://www.oclc.org/worldshare-management-services.en.html
http://www.oclc.org/license-manager.en.html
http://www.oclc.org/contentdm.en.html
http://www.oclc.org/developer/develop/linked-data.en.html


WorldCat világkatalógus – a lokális és globális egysége 

• A WorldCat könyvtári világszintű rendszer és hálózati csomópont 

• Összesíti és összekapcsolja a világ könyvtárainak 

rekordállományát és authority adatait  VIAF, ID Network, ISNI, 

Wikidata, Wikipédia, WEB 

• Automatizált munkafolyamatok fejlesztésével új típusú hálózati és 

kooperatív Workflow keretrendszert hoz létre 

• Lehetőség lokális hozzáadott adatokra

A könyvtár, a tartalom szolgáltatók, 

a felhasználók számára

Közös alkalmazási platformok  

kooperáció, hatékonyság, egységesítés,, 

szindikátus alapú együttműködés

Lokális és globális rendszerek kiegészítése 

egymás adataival - átjárhatóság

 Kiegészítő információk

 Közös indexek

 Hivatkozási index

 Közeli könyvtárak

 Hasonló művek

 Integrált elérés különböző 

adatbázisokhoz
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TECHNOLÓGIAI eszközpark – integráció és globális 

adathálózati együttműködés



Kooperatív WorldShare egységes platform
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• Osztott és felhő alapú infrastruktúra a többféle 

alkalmazáshoz, „big data” kezelésére nagy teljesítményű 

szerver clusterek (HBASE szerverek)

• Legfrissebb technológia, magas szintű web 

alkalmazásokkal,  nyílt API rendszereik és globális 

adatközpontjaik extenzív és szolgáltatás központú architektúrák 

alapján működnek

• Szinkronizáció, interoperabilitás, integráció

• Új megközelítésű könyvtári workflow

• WorldCat Discovery - felhasználó központú keresési 

környezet

• A tagkönyvtárak egy kutatási központ tagjaivá is válnak, 

amelyeket oktatási lehetőségekkel, és intézményi 

kapcsolatokkal alapoznak meg

• Hozzáférhető eredmények, módszerek, fejlesztési környezet
• (ld. Developer network), további 

információk: http://www.oclc.org/technol...

App galéria

Infrastruktúra

Adatok

Web szolgáltatások

Könyvtár által Partner által OCLC által

http://www.oclc.org/technology.en.html
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Kooperatív fejlesztési környezet



OCLC – nyílt adatkapcsolati eszközök – open linked data
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WorldShare management 
platform

VIAF Virtual Authority File

WorldCat Identity network

FAST Facetted Application
of Subject Terminology

ISNI International Standard 
of name Index

 FAST - Facetted Application of Subject Terminology– webes subject

heading séma /   OCLC és a Library of Congress együttműködésében  

az LC Subject Headings alapján 

 Schema.org – a Bing, a Google, a Jahoo! és a Yandex (orosz 

keresőmotor) együttműködésével létrehozott, az interneten szereplő 

információk strukturálására alkalmas egységes jelölőnyelv

 Wikidata együttműködés - a Wikipédia, WorldCat és VIAF kapcsolat az 

adatminőség javítására, adatok egységesítésére, azonosítására  

 WorldShare Management Systems – felhő alapú rendszer gép által 

olvasható adatokkal és funkcionalitásokkal

 VIAF (Virtual Authority File) egységesített besorolási adatok 

nemzetközi virtuális adatbázisa kiegészítő információkkal

 VIAF Identity Network authority adatok összegzése grafikusan is 

 ISNI kooperáció – International Stadard (author) number identification

DEWEY hálózati változat 

38 000 szócikkel

A WorldCat-hez integrált OCLC linked data alkalmazások a logikai struktúrában felépített authority rendszerek 

sokféle megjelenítését, változatos struktúrák és jelentésváltozatok felépítésének lehetőségét nyújtják. 



OCLC linked data elemek a Bibliograph.net és a Schema.org eszközökkel

BiblioGraph oldalakon elérhetők a 

Schema.org szótár 

kiterjesztései:http://BiblioGraph.net

A BiblioGraph tartalmazza a 

fogalmakat, amelyeket a könyvtári 

használatban professzionális 

forrásleírásra lehet alkalmazni. A 

Schema.org a W3C által elfogadott 

szabvány a linked data elemekhez

http://bibliograph.net/


Példa: Erkel Ferenc :  István király operájának Wikidata oldalairól eljutunk a WorldCat-hez csatolt linked data

elemekhez, és egyéb adatleíró eszközökhöz

WorldCat, Wikimédia, Wikidata, 

ISNI, linked data források

OCLC web oldalak, rekordok: 

linked data leírások, szabályzatok, 

minták, példák



165 works in 260 

publications in 8 

languages and 

1,713 library 

holdings

Pictorial works

kiválasztása

Listából kiválasztott 

e-book

Közeli könyvtárak, ahol meg 

van a példány

Seller Price

Amazon.com

Barnes & Noble $28.99

Google eBooks™ $31.16

Buy it

MEGVÁSÁROLHATÓ

A WorldCat felületekről néhány kattintással megvásárolhatjuk a kiadványt

http://www.amazon.com/Art-Gold-Rush-association-California-ebook/dp/B007ZQBIYY?SubscriptionId=0JRA4J6WAV0RTAZVS6R2&tag=worldcat-20&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B007ZQBIYY
http://click.linksynergy.com/deeplink?mid=36889&id=w0822*l0Osg&murl=http://search.barnesandnoble.com/booksearch/isbnInquiry.asp?EAN=9780520935150
http://gan.doubleclick.net/gan_click?lid=41000000031855266&pubid=21000000000183156&adurl=http://books.google.com/books?id=wKt2NxPbZlMC&dq=isbn:9780520935150&as_brr=5&ie=ISO-8859-1&source=gbs_gdata


A T-Systems és az új típusú információ menedzsment 

• Minősített repozitórium, digitális könyvtár, tudós 

kataszter, discovery és fazettás keresés, mobil 

és hangos könyvtári rendszerek

• Monitoring, automatikus „alert”

• Automatikus hírlevél 

• Tématérkép generálás

• ADVISE, Tudásportál, adatbányászat 

• OCLC termékek közvetítése, integráció

T-City Szolnok: Bankkártyás fizetés 

a buszokon, egyetlen érintéssel, 

mobil tárca, CityPass

Okos/digitális Program: a tudatos online 

polgárokért (ifjúsági tájékoztatók)

StartBook - a T-Systems Magyarország letölthető cégbemutató 

alkalmazása http://www.t-systems.hu/startbook

Intelligens betegirányítás: fejlett 

mobiltechnológia, valós idejű adatok és 

betegfelügyeleti rendszer, vizsgálati adatok

Hangos mobil: Látogatói 

információk, könyvtári 

marketing, hangos 

tájékoztatók, nyelvtanulás, 

jegyzetek, hírolvasás, célzott 

információk, intézeti hírek stb.

- FELHŐ

- MOBIL IRODA

- BIZTONSÁG

MOBIL/SMART, DIGITÁLIS, FELHŐ RENDSZEREK

Disztribútor partner : horvath.zoltanne@partner.t-systems.hu

http://www.t-systems.hu/startbook
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.t-systems.hu/static/internet/picture/dv_digitalis_varos_header_835x200.jpg&imgrefurl=http://www.t-systems.hu/innovacio/digitalis-varos/digitalis-varos/digitalis-varos-intelligens-megoldasokkal&h=200&w=835&tbnid=6LGbp4GtpkBV-M:&docid=pIMch-BvuufjjM&ei=doVHVoTEDaLSyAPNoJaYBg&tbm=isch&ved=0CE8QMygnMCdqFQoTCITX3KHNkMkCFSIpcgodTZAFYw
http://www.google.hu/imgres?imgurl=http://www.t-systems.hu/static/internet/picture/dv_digitalis_varos_header_835x200.jpg&imgrefurl=http://www.t-systems.hu/innovacio/digitalis-varos/digitalis-varos/digitalis-varos-intelligens-megoldasokkal&h=200&w=835&tbnid=6LGbp4GtpkBV-M:&docid=pIMch-BvuufjjM&ei=doVHVoTEDaLSyAPNoJaYBg&tbm=isch&ved=0CE8QMygnMCdqFQoTCITX3KHNkMkCFSIpcgodTZAFYw



