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CÔNG TY CP PHẦN MỀM QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI 

 
 Thành lập năm 2004 

 Nhân sự giàu kinh nghiệm lĩnh vực thư viện điện tử 

 Tiếp cận sớm với tiêu chuẩn MARC21(2000) 

 Kinh nghiệm Việt hóa triển khai: Elib; Virtua 

 Chuyên phát triển các giải pháp và công cụ cho thư viện 

 Đóng góp về phần mềm mã mở 

 MarcXmlParser công cụ lập trình xử lý MARCXML được 

tham chiếu bởi cơ quan bảo trì tiêu chuẩn MARC NDMSO 

http://www.loc.gov/marc/marctools.html 

 LegoWeb: giải pháp quản lý website/cổng thông tin điện tử 

tiêu chuẩn MARCXML http://legoweb.codeplex.com 

 

 

 

 

http://www.loc.gov/marc/marctools.html
http://legoweb.codeplex.com/
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METS – Giới thiệu 

 1997 Thư viện Đại học California tại Berkeley và 

Liên đoàn Thư viện kỹ thuật số (DLF) thực hiện 

dự án Making Of American II (MOA2): "cung cấp 

một phương tiện cho DLF điều tra, tinh chỉnh, và 

giới thiệu các yếu tố siêu dữ liệu và mã hóa được 

sử dụng để khám phá, trình diễn, và điều hướng 

các đối tượng lưu trữ kỹ thuật số. ".  

 2001 Tại New York một cuộc họp của các thành 

viên theo đuổi thư viện kỹ thuật số nhất trí tạo ra 

METS kế thừa MOA2. 

 2003 Metadata Encoding and Transmission 

Standard (METS) chính thức công bố.  
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METS - Định dạng 

METS là một định dạng XML được định nghĩa bởi 

một lược đồ gồm 7 phần chính: 

Đầu biểu 

Vùng siêu dữ liệu mô tả 

Vùng siêu dữ liệu hành chính(quản trị) 

Vùng tệp tin nguồn 

Vùng bản đồ cấu trúc 

Vùng cấu trúc liên kết 

Vùng hành vi 
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METS – Khả năng tương tác 

METS quá linh hoạt hạn chế khả năng tương tác: 

Sử dụng tùy tiện các giản đồ mở rộng cho siêu dữ liệu 

mô tả, hành chính: MARCXML, MODS, Dublin Core, 

EAD, LOM, VRA Core, định nghĩa cục bộ 

Không hạn chế nơi và định dạng siêu dữ liệu và nội 

dung được lưu trữ: địa chỉ hoặc nhúng; xml hoặc nhị 

phân. 

Không hạn chế/áp đặt các qui tắc mô tả cho các siêu 

dữ liệu được sử dụng 

Thiếu các từ vựng có kiểm soát cho các thuộc tính là 

yếu tố xử lý 

Thiếu ràng buộc cấu trúc áp đặt lên một đối tượng số: 

không hạn chế số lượng siêu dữ liệu mô tả, bản đồ cấu 

trúc… 
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METS - Khả năng tương tác 

Giải pháp thúc đẩy khả năng tương tác: 

Hồ sơ METS: Lược đồ nhằm cung cấp một cơ chế 

chuẩn hóa việc thể hiện tập hợp các ràng buộc cho 

một tài liệu METS. 

Chuẩn hóa việc biên tập tài liệu METS thông qua việc 

đưa ra các qui ước, ràng buộc trong quá trình mã hóa 

METS. 

Không đảm bảo khả năng tương tác, tuy nhiên các Hồ 

sơ METS cung cấp một cơ chế cho việc trao đổi thông 

tin để đảm bảo cho sự sẵn sàng trao đổi các đối tượng 

số chuẩn METS. 
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METS – Kết luận 

 METS cung cấp tiêu chuẩn mã hóa định dạng XML mở, 

để lưu trữ các siêu dữ liệu mô tả, hành chính, cấu trúc 

và hành vi cần thiết để quản lý đối tượng kỹ thuật số 

phức tạp 

 METS cung cấp một cơ chế đóng gói thực tế và linh 

hoạt với vai trò tiềm năng cho Gói thông tin đệ trình 

(SIP), Gói thông tin lưu trữ (AIP) và Gói thông tin phổ 

biến (DIP) trong Mô hình Hệ thống thông tin lưu trữ 

tham chiếu mở - Open Archival Information System 

Reference Model. 

 METS có vai trò nòng cốt trong một hệ thống thư viện 

số hiện đại cũng như MARC21 đã và đang trong các hệ 

thống phần mềm quản lý thư viện. 
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Phụ lục 1: Minh họa mô hình OAIS 
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Phụ lục 1: Minh họa tài liệu METS 
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KIPOS: Giới thiệu 
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KIPOS: Giới thiệu 
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KIPOS. 
Automation 

KIPOS. 
Digital 

KIPOS. 
Webportal 

 

 

1. Biên mục              

2. Tra cứu     

3. Quản lý lưu thông 

4. Quản lý bổ sung 

5. Quản lý ấn phẩm định kỳ 

6.  Dịch vụ tích hợp thiết bị SIP2 

  

7. Quản lý kho tư liệu số 

8. Biên tập TLS 

9. Tra cứu mục lục TLS 

10. Quản lý lưu thông TLS 

11. Trình duyệt TLS 

12. Máy tìm kiếm toàn văn 

13. Quản lý báo, tạp chí điện tử 

14. Cổng thông tin thư viện  

KIPOS: Các chức năng chính 
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KIPOS: Các chức năng chính 

Qui trình quản lý tài liệu truyền thống 

https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=youtu.be&t=300
https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=player_embedded
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Thu thập, số 

hóa, bổ 

sung 

Lưu trữ Biên mục, 

Biên tập 

Tra cứu 

Quản lý LT 

Trình diễn 

KIPOS: Các chức năng chính 

Qui trình quản lý tài liệu số 

file:///C:/Documents and Settings/Administrator/My Documents/My Pictures/imaging-workflow.jpg
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Client side 

Server side 

Files Database 

KIPOSADMIN KIPOSWEB KIPOSServices KMETSNAVI 

KIPOSSQL 

KIPOSSIP2Server 

Other Utilities METSINDEXER KIPOSNotify 

Internet Information Server 

KIPOS: Kiến trúc công nghệ 
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KIPOS là một trong những phần mềm có thiết kế 

tốt nhất, không có sự chồng chéo trong tác nghiệp 

quản lý tài liệu truyền thống và tài liệu số 

KIPOS là một trong số ít phần mềm trên thế giới áp dụng 

thành công tiêu chuẩn METS 

 

KIPOS là giải pháp tổng thể toàn diện cho thư viện bằng 1 

phần mềm, không phải là tích hợp các phần mềm khác nhau 

KIPOS: Đặc điểm nổi bật 
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DL-Hệ thống thư viện 

số 

 

 

 

 

 

LMS – Tự động hóa 

thư viện 

Tài liệu số 

Siêu dữ liệu 

mô tả DC 

OPAC 

Siêu dữ liệu 

mô tả 

MARC21 

Tài liệu vật lý 

OPAC 

KIPOS-METS: Mô hình TV thông thường 
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 Hệ thống bị phân mảng, có thể trở thành 2 hệ thống riêng 

biệt: ít tiên lợi; chi phí triển khai, bảo trì, sử dụng tốn kém 

hơn. 

 Không thống nhất mô tả 1 tài liệu ở 2 định dạng: 1 biểu 

ghi MARC21, 1 biểu ghi Dublin Core, 2 lần mô tả. 

 Khó để có giải pháp truy cập hiệu quả: liên kết vật lý-số 

 Dublin Core chỉ đánh địa chỉ nội dung số, không có khả 

năng hỗ trợ quản trị tài liệu số về cấu trúc, bản quyền, 

trình diễn, đóng gói... 

 Ưu điểm:  

 Chi phí thấp 

 Nhiều lựa chọn: giải pháp mã mở và thương mại  

 Phù hợp với yêu cầu đơn giản tìm kiếm – tải về. 

 

 

KIPOS-METS: Mô hình TV thông thường 
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KIPOS - Giải pháp thư viện tổng thể 

Tài liệu số 

METS 

Siêu dữ liệu 

mô tả 

MARC21 

Tài liệu vật lý 

OPAC 

KIPOS-METS: Mô hình của KIPOS 
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 Một giải pháp tổng thể toàn diện 

 Tối ưu hóa qui trình -> hợp nhất nghiệp vụ truyền thống và số, 

loại bỏ sự chồng chéo khi sử dụng 2 hệ thống riêng biệt. 

 Truy cập hiệu quả: tìm 1 lần tới mọi định dạng tài liệu 

 Tiện lợi sử dụng, bảo trì, nâng cấp. 

 Áp dụng tiêu chuẩn METS cho thư viện số 

 Giải pháp nội địa đầu tiên và duy nhất áp dụng METS với qui 

trình thư viện số tiên tiến. 

 Đáp ứng mọi yêu cầu quản lý tài liệu số: nhiều phiên bản, quản lý 

truy cập tới thành phần tài liệu, bảo vệ bản quyền, chinh sách lưu 

thông/tính phí… 

  Công nghệ tiên tiến 
 Kiến trúc hướng dịch vụ với giao diện tiện lợi nhất 

 Tích hợp thành công máy mượn trả tự động SIP2 

 

 

 

KIPOS vs Phần mềm TV thế hệ cũ 
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STT Khách hàng tiêu biểu Địa chỉ 

1 Thư viện Đại Học Nha Trang http://thuvien.ntu.edu.vn 

2 Thư viện Viện Khoa Học Tổ Chức Nhà Nước  http://lib.isos.gov.vn 

3 Thư vện Đại học Y Khoa Vinh http://thuvien.vmu.edu.vn 

4 Thư viện Đại học Hạ Long http://thuvien.daihochalong.edu.vn  

5 Thư viện Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Mạng nội bộ 

6 Thư viện Viện Đại Học Mở Hà Nội http://thuvien.hou.edu.vn  

7 Trung tâm lưu trữ Đại Học Nha Trang Mạng nội bộ 

8 Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc http://thuvien.vinhphuc.gov.vn  

9 Thư viện Bộ Tư Pháp http://thuvienso.moj.gov.vn 

KIPOS: Câu chuyện thành công 
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Q&A: Giao diện quản trị 



24 Knowledge Information Portal Solution 

Q&A: Giao diện tác nghiệp 
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Q&A: Giao diện cổng thông tin 
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Q&A: Giao diện biên tập METS 



27 Knowledge Information Portal Solution 

Q&A: Giao diện yìm kiếm toàn văn 
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Q&A: Giao diện tìm nâng cao 
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QA & DEMO – MỘT SỐ GIAO DIỆN 
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QA & DEMO – MỘT SỐ GIAO DIỆN 
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Q&A: Giao diện trình diễn tài liệu số 
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Q&A: Tích hợp thiết bị an ninh  

https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=youtu.be&t=300
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Q&A: Tích hợp máy tự phục vụ 

https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=player_embedded
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Q&A: Tích hợp máy tự trả sách 24/7 

https://www.youtube.com/watch?v=laiaVB2UvN4&feature=player_detailpage
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â ọ ả ơ


