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JAUNA VERSIJA 4.5. 

• ALISE, ALISE-i, Skolu ALISE 

– saskarne – bez izmaiņām 

– uzlabojumi visos moduļos 

• WebPAC – pilnībā pārstrādāts 

– saskarne – informācijas klāsts, datu attēlošana 

– meklēšanas iespējas 

– autentificētā lietotāja darbības 

• Darbība notiek ātrāk (ietekmē gan ALISEs jauna platforma, gan 

sistēmas uzstādīšana jaunā aparatūrā) 



WebPAC sākumlapa 
• Var ielūkoties - Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs 

http://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
http://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx


Komplektēšana 

• Jauni pārskati un skata formas 
– Pārskats par saņemtajiem izdevumiem 

– Krājumu stāvoklis 

– Nodošanas uz citu fondu  

• Uzlabojumi nodošanas akta veidošanā 

 



Pārskats par saņemtajiem izdevumiem 

• Rēķina sūtījumos saņemtos eksemplārus un 
rekataloģizētos eksemplārus, kas ir reģistrēti laika 
posmā 

 

 

 



Krājumu stāvoklis 

• Rēķina sūtījumos saņemtos eksemplārus un 
rekataloģizētos eksemplārus, kas ir reģistrēti līdz 
norādītajam datumam 



Nodošanas uz citu fondu 

• Rēķina eksemplārus, kas iekļauti nodošanas aktos 
laika posmā 

 

 



Nodošanas akta veidošana 

• Var iekļaut eksemplārus, kas atrodas ne tikai Plauktā, 
bet arī Lasītavā, Abonementā, Krātuvē 

• Jauna eksemplāru atlases iespēja - Nodošanas numurs 

 



Krājuma pārbaude (1) 

• Inventarizācija – atsevišķs modulis  
(ir iespējama moduļa noma) 

 



Krājuma pārbaude (2) 

• Uzlabota programma Inventarizācijas datu ievadīšana, 
kurā skenē svītrkodus 

• Datu apkopošana un Atskaites veidošana notiek 
ALISEs saskarnē 

• Eksemplāru izdrukā Inventāra grāmata ir pievienota aile 
Krājuma invent. (datums, statuss) 

 

   



Krājuma pārbaude (3) 

• Papildināta informācija par veiktajām krājuma 
pārbaudēm 



MARC redaktors 

• Personu funkcionālie kodi (lauki X00 $4) 

– vērtības izvēle no saraksta 

– $e automātiska aizpildīšana 

 

 

• Lauks 991 – autorzīmju izvēle no tabulām (latīņu, kirilica) 



Citi jaunumi 

• Izdrukas – pievienota izvade arī MS Word dokumenta formātā 

• OPAC 

– viena meklēšanas forma ar “ātrās” meklēšanas iespēju 

– iespēja filtrēt meklēšanas kritērijus 

 

 

 

– jauni kritēriji  - Jaunie ieraksti , Nodošanas numurs 

 

 

 

 



Pāreja uz ALISE 4.5. (1) 

• V/a Kultūras informācijas sistēmas uzsāka  
virtuālo serveru instalēšanu reģionu galveno bibliotēku  
datu izvietošanai, kam sekos… 

• … sistēmas pārcelšana uz ALISE 4.5., kas reģionu galvenajās 
bibliotēkās plānota līdz šī gada beigām (optimistiski ) 

 
 Precīzu informāciju par darbībām un plānoto grafiku 
sniedz KIS pārstāvji: 
-) Aldis Liepa - Aldis.Liepa@kis.gov.lv , tālrunis 67843087 

-) Jānis Ziediņš - Janis.Ziedins@kis.gov.lv , tālrunis 67844889  

 

mailto:Aldis.Liepa@kis.gov.lv
mailto:Janis.Ziedins@kis.gov.lv


Pāreja uz ALISE 4.5. (2) 

• Apmācība nav paredzēta, jo: 

– bibliotekārajos procesos būtisku izmaiņu nav 

– Lietotāja rokasgrāmata v.4.5. ir gatava  

– informējot bibliotēku par veikto pāreju, tiek nosūtīts arī 
dokuments Jaunumi_versija_4.5 

• WebPAC saskarnē ir ievietota Palīdzība  

– bibliotēka var aizvietot to ar savu veidoto dokumentu 



Plānotie pasākumi 

• 02.12.2011 – seminārs ALISEs lietotājiem 
(LU SZF zāle, Lomonosova iela 1) 

– ALISE versija 4.5. (jaunumu apskats un demonstrācija) 

– Citas ALISEs komandas aktivitātes 

– “Es daru tā” - lietotāju pieredze (krājuma pārbaudes 
metodika u.c.) 

– …  
Laipni aicināti izteikt savus ierosinājumus!  



ALISE - kontaktinformācija 

• Pieteikumu datubāze JIRA - https://jira.tieto.com 
– jautājumi, konsultācijas, ieteikumi u.tml. (ar bibliotēkas sistēmas 

administratora starpniecību)  

• Citas iespējas 
– Konsultācijas par sistēmas darbību, tehniskajiem jautājumiem u.tml.   
 e-pasts: alise.bis@tieto.com ; tālrunis: 67819364 

– Konsultācijas par līgumiem, licencēm u.tml.  
 e-pasts:  info@tieto.com ; tālrunis: 67030040 
 

 

https://jira.tieto.com/
https://jira.tieto.com/
mailto:alise.bis@tieto.com
mailto:info@tieto.com


Krājuma uzskaites vadlīnijas  
(audiovizuālais  iespaids semināra laikā) (1) 

• ALISEs uzmanības punkti, lasot pieredzes 
apkopojumu un klausoties domu apmaiņu  

– izstrāde un attīstība: komplektēšanas pasūtījumu apstrāde; 
SBA; apmaiņas krājuma uzskaite; …  

– nepieciešamība skaidrot un ieteikt sistēmā esošās iespējas 
•  piemēram: MARC lauks 996_Statistikas parametri 

– tas ir uzskaites pamats sistēmā, kur pati bibliotēka 

» nosaka saturu un izmantošanas formulu 

» var veidot atsevišķu uzskaiti Komplektēšanai un Cirkulācijai 
(piemēram, seriālizdevumiem) 



Krājuma uzskaites vadlīnijas  
(audiovizuālais  iespaids semināra laikā) (2) 

• Ieteikumi, vēlmes 

– Uzskaites un statistikas principi – ilgākam laika posmam 

– Reģiona bibliotēku kopkatalogs 
• veido galvenā bibliotēka + pagasta bibliotēka + izglītības iestādes 

bibliotēka, tāpēc… 

• … uzskaitē un statistikā - vienādi principi, vienveidīgi kritēriji, 
vienotas prasības 

– Jautāt, konsultēties, dalīties pieredzē – gan ar kolēģiem 
savā un citās bibliotēkās, gan ar ALISEs speciālistiem  



PALDIES  
PAR  UZMANĪBU! 

Marina Saņuka 

Tieto Latvia 
tālr.: 67819364, 26517854 (mob.) 
marina.sanuka@tieto.com 

mailto:marina.sanuka@tieto.com

