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“RTU – Pilsēta Pilsētā”

RTU ZB ir veiksmīgi iekļāvusies ERAF projekta RTU vienotā
teritoriālā kompleksa izveide Ķīpsalā.

Projekta ietvaros RTU ZB ir ieviesta uz RFID tehnoloģijām balstīta
� grāmatu aizsardzības sistēma, � grāmatu aizsardzības sistēma, 
� lietotāju pašapkalpošanās sistēma,
� vairāku bibliotēkas procesu automatizēšana.
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Ko noz īmē RFID?
Radio

Frequency
IDentification

Radiofrekvences identifik ācija (angļu: Radio Frequency
IDentification jeb RFID) ir tehnoloģija automātiskai identifikācijai,
kurā datus nosūta un saņem ar radiosignālu palīdzību, izmantojot
ierīces, ko sauc par RFID tagiem jeb retranslatoriem.

(www.letonika.lv)
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RFID - vēsturiskā skatījumā

• 1930.-1940.g. amerikāņu flotei izstrādāta sistēma - IFF (identify friend or
foe);

• 2. Pasaules kara laikā RFID tehnoloģiju izmanto lidmašīnās;

• 1948.gadā Harijs Stokmans publicē rakstu („Communication by means
of reflected power”) , kurā tiek aprakstīti RFID teorētiskie un ieviešanasof reflected power”) , kurā tiek aprakstīti RFID teorētiskie un ieviešanas
aspekti;

• 1973.gadā Mario Kardulo patentē pasīvo radioraidītāju atmiņu, ko var
uzskatīt par mūsdienu RFID aizsākumu;

• 20.gs. 90.-to gadu beigās RFID tehnoloģija tika iekļauta komerciālā
apritē.
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RFID RTU Zinātniskajā bibliotēkā

• 2010. gada nogale – uzsākts plānošanas darbs RFID tehnoloģiju
ieviešanai RTU Zinātniskajā bibliotēkā;

• Sākot ar 2011. gadu, RTU ZB ir izveidojusies ļoti veiksmīga
sadarbība ar SIA

• 2011. gada nogale – uzsākts darbs RFID tehnoloģiju ieviešanā;• 2011. gada nogale – uzsākts darbs RFID tehnoloģiju ieviešanā;
• 2011. gada novembrī Krājuma veidošanas nodaļa pāriet uz RFID

tehnoloģiju (grāmatās vairs netiek līmēti svītrkodi, bet informācija tiek ielasīta

tagos) ;
• 2011. gada decembrī RFID sistēma pilnībā ieviesta RTU ZB

abonementā/lasītavā;
• 2012. gada vasarā notiek intensīvs darbs Mācību literatūras

abonementā un Būvniecības un arhitektūras bibliotēkas filiālē.
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RFID tagi
3M Library Systems 

RTU ZB izmanto 3M RFID tagus 
49mm x 81 mm
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RFID Izsniegšanas-saņemšanas              
automāts (Self-check)

3M Library Systems 

Nodrošina dokumentu izsniegšanu-saņemšanu bibliotēkas lietotājiem
bez  personāla līdzdalības. 
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RFID informācijas apmaiņa



Statistika. 
RFID Izsniegšanas-saņemšanas              

automātu izmantošana.

Mācību literatūras abonementā 2 izsniegšanas-saņemšanas 
automātu izmantošana – apmeklējumi septembrī: 
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Statistika. 
RFID Izsniegšanas-saņemšanas              

automātu izmantošana.

Mācību literatūras abonementā 2 izsniegšanas-saņemšanas 
automātu izmantošana – izsniegumi septembrī:
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Workpad station
3M Library Systems 

Grāmatu izsniegšanas -
saņemšanas termināls 
(darbiniekiem)

Dators, monitors,   
svītrkodu skeneris, RFID 
paliktnis
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Zebra® RFID Ready  110Xi4™
(svītrkodu printeris)

Printeris nodrošina migrāciju no 
svītrkodu tehnoloģijas uz RFID 
tehnoloģiju. 
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RFID Security gates
3M Library Systems 

Drošības sistēma ar 
apmeklētāju skaitītāju (DrS)

- Drošības vārti ar programmatūru  
- Nepārtrauktās barošanas avots
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DLA
3M Library Systems 

Digitālais bibliotekāra asistents – palīgs katrai bibliotēkai, kur ir ieviestas 
RFID tehnoloģijas.

RTU ZB Digitālo bibliotekāra asistentu izmanto, lai konstatētu :
� vai visām grāmatām ir uzlikts drošības kods,
� vai visām grāmatām ir ievadīta informācija tagā (retranslatorā),
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� vai visām grāmatām ir ievadīta informācija tagā (retranslatorā),
� vai plauktā nav grāmatas bez tagiem,
� iespējams pārbaudīt pareizu grāmatu kārtību plauktā.

2012.gada vasarā  Centrālās bibliotēkas abonementā/lasītavā tika veikta 
grāmatu inventarizācija, izmantojot DLA un informācijas sistēmu ALEPH  



3M™ Intelligent Return 
and Sorter System 

Jaunums

RTU ZB uzstādīta grāmatu  
šķirošanas sistēma.
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RFID un Sv ītrkodu    
sal īdzinājums 
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Tehnoloģijas

Vai tehnolo ģija ir kungs vai kalps – k ā atrast pareizo l īdzsvaru?

Tehnolo ģijai j ābūt:
– vienk āršai 

– ērtai 

– lietot ājam draudz īgai
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Ieguvumi

� Uzlabota pakalpojumu kvalitāte bibliotēkas lietotājiem;
� Bibliotēkas personālam atliek vairāk laika, lai pievērstos sarežģītu uzziņu 

veikšanai, lai piedalītos sociālajos tīklos ar dažādas informācijas 
ievietošanu, lai veidotu dažādas noderīgas datubāzes, lai uzlabotu 
informācijpratības kursu kvalitāti, lai sekotu visam jaunajam nozarē, utt.;

� RFID tehnoloģijas nodrošina augstu drošības līmeni;
� RFID tehnoloģijām ir ilgs kalpošanas laiks;
� RFID sistēma veiksmīgi integrēta ALEPH informācijas sistēmā;
� Ir nodrošināta tālvadības uzraudzība un diagnostika;
� Ir nodrošināta svītrkodu drukāšana uz tagiem;
� Palīdz paplašināt bibliotēkas pakalpojumu klāstu;
� RFID ieviešana popularizē bibliotēku akadēmiskā vidē;
� Kopumā ceļas bibliotēkas prestižs.
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RTU Zinātniskā bibliotēka

Kodu konversija 

un drukāšana

RFID ID un drošības tagi

Digitālais bibliotekāra 

asistents

Daudzfunkcionāla 

darbstacija
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Sistēmas 

vadība un 

kontrole

RFID ID un drošības tagi

Uzraudzība 
(incidentu ierakstīšana)

Pašapkalpošanās 

izsniegšanas/saņemšanas 

automāts

Drošības vārti



Jebkura jauna tehnoloģija vienmēr rada kādu vilšanos, jo mēs
pārāk daudz no tās sagaidām.
Bet vairumā gadījumu tas ir arī iepriecinošs pārsteigums,
piedāvājot kaut ko, uz ko mēs nebijām nemaz cerējuši.

Jüri Järs (Tallinas Tehnoloģiskās  universitātes Bibliotēkas direktors)

Savlaicīgi reaģēt uz vides izmaiņām, iesaistīties sacīkstēs,
uzņemt ātrumu jaunā apgūšanā – šie sportiskie termini kļūst par
vienu no svarīgākajiem aspektiem jebkurā iestādē, uzņēmumā.

Jānis Roze (biznesa psihologs, uzņēmumu vadības konsultants)
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http://www.youtube.com/watch?v=F-TnDGBchgc

Paldies!
Jautājumi?
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