АНОТАЦІЯ
до комп’ютерної системи «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд»
(система ІФ)
1. Користувачами системи «ШБІЦ – інфо. Інформаційний фонд» (далі – система ІФ) являються усі учасники навчально-виховного процесу, а також допоміжний персонал школи.
2. Завданням системи ІФ є архівування (накопичення) інформації за попередні
річні періоди і поставка її користувачам.
3. До інформаційного фонду включаються документи, що були опубліковані
впродовж 2011-2013 рр. у виданнях:
• Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Повне видання;
• ШБІЦ. Бібліотечна робота;
• ШБІЦ. Інформаційне забезпечення навчального процесу;
• ШБІЦ-інфо. Нові надходження.
4. Система має простий пошуковий апарат, який дозволяє знаходити потрібні документи. Для цього слід використовувати пошукові реквізити.
5. Рекомендуємо встановити систему ІФ в шкільній бібліотеці для вивчення і
освоєння. Шкільний бібліотекар має оволодіти навичками роботи з нею, скласти свою
оцінку можливостей, визначити недоліки, зауважити переваги.
6. Малокомплектні школи або школи з відсутньою бібліотекою можуть успішно
використовувати систему ІФ на одному комп’ютері.
7. Система ІФ поставляється на компакт-диску, який встановлюється на будьякий комп’ютер з операційною системою WINDOWS-2000 і вище. Встановлення системи передбачає попередню її реєстрацію у розробника. Дії користувача зі встановлення
системи регламентуються Інструкцією зі встановлення, яка друкується у кожному випуску журналу, а крім того, розміщена на компакт-диску (клавіша «Портфель»).
8. Для відображення текстів документів та електронних додатків до них
комп’ютер має містити низку програмних засобів, у тому числі редактор Microsoft Office
WORD-2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище.
Якщо на комп’ютері не встановлений програвач для відеофайлів (електронний
додаток - відеофайл не відкривається автоматично), або якщо файл відображається некоректно (немає зображення або звуку), то необхідно встановити додаткову програму
для розкодування та перегляду відеофайлів. На диску в папці «Програми» знаходиться
файл K-Lite_Codec_Pack_670_Full.exe, який потрібно скопіювати на комп’ютер, запустити його, а потім знову спробувати відкрити додаток - відеофайл.
Якщо на комп’ютері не встановлено програмне забезпечення для перегляду файлів у форматі PDF, то необхідно встановити додаткову програму FoxitReader_Setup.exe,
що також міститься в папці «Програми».
9. Перед початком роботи з системою ІФ рекомендуємо ознайомитися з усіма
документами, які містяться в Портфелі.

10. Авторське право на оприлюднення (публікацію) документів, що включені до
інформаційної бази, належить Українському інституту нормативної інформації. Програмний комплекс системи захищений авторським свідоцтвом: Забороняється тиражувати компакт-диск, документи інформаційної бази з метою розповсюдження.
11. Свої зауваження і пропозиції щодо експлуатації системи просимо надсилати
за адресою:
Український інститут нормативної інформації,
Телефони для довідок: (044) 528-52-90, 528-22-16
E-mail: pasport01@ukr.net
Відповідальний працівник Герасименко Ірина Миколаївна
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