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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας – Σερρών/Ειδικός Λογαριασµός 

Κονδυλίων Έρευνας 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart Cards 

 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα: Ε.Π. «ΜΑ. ΘΡΑ» 

Ενάριθµος ΣΑΕ E3458 

Συγχρηµατοδότηση: 

Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

Εθνικοί Πόροι 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Επτά µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για το σύνολο του 

Έργου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 25-10-2013 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

13-11-2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
25-11-2013 και ώρα 11:00. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η έδρα του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας,  Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών –  Τέρµα Μαγνησίας, Τ.Κ. 

62124, Σέρρες 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
25-11-2013 και ώρα 11:00. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κα Σιούλα Αγνή, Βιβλιοθηκονόµος, τηλ. 23210-49185, 49265 

 

Γενικές πληροφορίες 

1. Η δηµιουργία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών  

2. Η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών µέσω α) της εγκατάστασης forum χρηστών, που θα 
περιλαµβάνει διαδικτυακό σύστηµα διαχείρισης συνεργασιών, σχεδίων και οµάδων εργασίας και β) 
Ιδρυµατικής Πύλης διδακτικού υλικού 

3. Η αναβάθµιση του συστήµατος ασφάλειας/αναζήτησης/δανεισµού των τεκµηρίων, µέσω 
εγκατάστασης συστήµατος RFID 

4. Η αναβάθµιση του συστήµατος προσωποποίησης των χρηστών της βιβλιοθήκης και των 
υπολοίπων ασφαλών υπηρεσιών του Ιδρύµατος, µέσω της εγκατάστασης συστήµατος έξυπνης 
κάρτας (smart card) 
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5. Η προµήθεια απαραίτητου εξοπλισµού για την υλοποίηση των παραπάνω υπηρεσιών 

Ο στόχος της παραπάνω αναβάθµισης είναι η επέκταση και ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών 
που παρέχει η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών προς την ακαδηµαϊκή και την 
ευρύτερη κοινότητα. 

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

Συντοµογραφίες  

ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

ΨΣ Ψηφιακή Σύγκλιση 

∆ΕΠ - ΕΠ ∆ιδακτικό  Ερευνητικό Προσωπικό – Επιστηµονικό Προσωπικό 

ΕΕΕΚ Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσηµο έντυπο όπου δηµοσιεύεται 

η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν 

νοµικές ή άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς που αφορούν. 

ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων και Έρευνας 

ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Ο∆ΣΕ Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού Έργου 

ΚΥΤΕΠ  Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής 

Π.Σ. Πληροφοριακό Σύστηµα 

ΥΠΘΠΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΕΠ Μέλη Επιστηµονικού Προσωπικού 

ΕΤΠ Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό 

ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας 

ΟΠΣ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

ΟΠΣΒ Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Βιβλιοθήκης 

ILSaS Integrated Library System as Service 
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IA/IK Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ιδρυµατικό Καταθετήριο 

ΣΕΑΒ Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 

Σ∆ΒΠ Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων Πληροφοριών 

RFID Radio Frequency Identification 

CC3 Creative Commons 3.0 

Ε∆∆ΑΠ Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών 

Π∆Ε  Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

ΦΕΚ Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως 

AS Application Server 

Β∆ ή DΒ Βάση ∆εδοµένων / Data Base  

Ορισµοί διακηρύξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας-Σερρών/Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Θα υπογράψει µε τον Ανάδοχο τη 
Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή 
του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου 
(ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, 
κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας 
της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης Ο αριθµός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του 
διαγωνισµού του Έργου 

Αρµόδια Επιτροπή Η Επιτροπή που συστήνεται µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών  

∆ιακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ 
υποψηφίους διαγωνιζόµενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει 
την περιγραφή του αντικειµένου και τις προϋποθέσεις µε βάση τις 
οποίες διενεργείται ο ∆ιαγωνισµός. 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Επίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 
Σύµβασης 

Επίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα 
∆ιακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η 
Σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα 
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δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων που θα 
υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από 
τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που µπορεί να είναι στην αγγλική 
γλώσσα. 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. 

Υπηρεσία Μέρος του Έργου που αφορά στην υλοποίηση διακριτής ενότητας. Το 
Έργο χωρίζεται σε τέσσερις (4) διακριτές Υπηρεσίες. Το σύνολο του 
Έργου θα υλοποιηθεί από έναν ανάδοχο. 

Προϋπολογισµός 
Έργου 

Η καθορισµένη µέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). Ανέρχεται σε 164,950 €  

Σύµβαση Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 
µερών για την υλοποίηση του Έργου, δηλαδή µεταξύ του ΤΕΙ Κ.Μ.-
Σερρών/ ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου 
που θα επιλεγεί. Ο Ανάδοχος θα υπογράψει µία Σύµβαση, η οποία θα 
περιλαµβάνει τους όρους υλοποίησης όλων των διακριτών Υπηρεσιών 
που περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη. 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του 
Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη 
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύµβαση,  

β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. τη ∆ιακήρυξη. 

Συµβατικό Τίµηµα Το συνολικό τίµηµα της Σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών  
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A1 : Περιβάλλον του Έργου 

Α1.1 Εµπλεκόµενοι στην υλοποίηση του Έργου 

Στην υλοποίηση του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης εµπλέκονται οι ακόλουθοι: 

ΦΟΡΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥ∆ ΨΣ http://www.digitalplan.gov.gr/
portal/ 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών 

www.teiser.gr  

Περιβάλλον υλοποίησης Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών/Κέντρο ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου 

http://lib.teiser.gr/ 

http://noc.teiser.gr/ 

Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού 
του Έργου 

Βλ. παρ. Α1.1.3 

 

 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 
και Αξιολόγησης Προσφορών 

Βλ. παρ. Α1.1.3 

 

 

ΕΠΠΕ Επιτροπή  Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του Έργου 

Βλ. παρ. Α1.1.3 

 

 

Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων 
/ενδικοφανών προσφυγών 

Βλ. παρ. Α1.1.3  

 

Α1.1.1  Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών 

Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών ενώ το 1983 µε το νόµο 1404 ιδρύεται το T.E.I. Σερρών που 
ανήκει στην ανώτατη εκπαίδευση. To T.E.I, είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, αυτοδιοικείται 
στα πλαίσια του παραπάνω νόµου και του εσωτερικού κανονισµού ενώ υλοποιεί το δικαίωµα 
δωρεάν Παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη.  

Το Σεπτέµβριο του 1993 το T.E.I. µεταφέρθηκε στις καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις (500 
µέτρα από το κέντρο της πόλης) που καλύπτουν έκταση 82.000 τ. µ. Είναι ένα αναπτυσσόµενο 
Ίδρυµα µε περίπου 14000 φοιτητές. 
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Οργανωτική δοµή των ΤΕΙ  

Η ακαδηµαϊκή οργάνωση των ΤΕΙ δοµείται ιεραρχικά σε τέσσερα επίπεδα:  

• Το Ίδρυµα. 
• Η Σχολή. 
• Το Τµήµα. 
• Ο Τοµέας. 

Ένα Τεχνολογικό Ίδρυµα αποτελείται από µία ή περισσότερες Σχολές και αντίστοιχα µία Σχολή 
αποτελείται από έναν αριθµό Τµηµάτων. Τα Τµήµατα είναι οι βασικές ακαδηµαϊκές µονάδες και 
αντιστοιχούν σε ένα "γνωστικό αντικείµενο" ή επιστηµονικό τοµέα. Παρέχουν το αντίστοιχο πτυχίο 
και επιπλέον είναι οι µονάδες στις οποίες ανήκουν οι θέσεις του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ). 
Τα Τµήµατα χωρίζονται σε Τοµείς που αντιστοιχούν σε µικρότερα και διακριτά µέρη του ευρύτερου 
γνωστικού αντικειµένου του Τµήµατος.  

Το προσωπικό του Τεχνολογικού Ιδρυµάτων διακρίνεται στις ακόλουθες τρεις γενικές κατηγορίες: 
(α) το διδακτικό προσωπικό, (β) το ειδικό τεχνικό προσωπικό και (γ) το διοικητικό προσωπικό. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες: (α) το Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό – ΕΠ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, Καθηγητές 
Εφαρµογών), (β) το Έκτακτο Ωροµίσθιο και επί συµβάσει Εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) το Ειδικό 
και Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ). 

Το Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (ΕΤΠ) προσφέρει εξειδικευµένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες 
για την υποστήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος. Τέλος, το ∆ιοικητικό 
Προσωπικό αποτελείται από τους υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονοµικές και 
τεχνικές υπηρεσίες του ΤΕΙ. 

Οργανωτική ∆οµή και Στελέχωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι οργανωµένη σε Σχολές και Τµήµατα όπως όλα τα Τ.Ε.Ι. Σε κάθε Τµήµα 
λειτουργεί γραµµατεία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλα τα φοιτητικά θέµατα τα οποία σχετίζονται 
µε τις σπουδές και τα συγγράµµατα. Η ακαδηµαϊκή οργάνωση της Αναθέτουσας Αρχής 
διαµορφώνεται σήµερα ως εξής: 

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών (Σ.Τ.ΕΦ.) που αποτελείται από τα τµήµατα:  

1. Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 
2. Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ – 

Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 
3. Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 
4. Τµήµα Σχεδιασµού Τεχνολογίας και Ένδυσης (στο παρ. του Κιλκίς) 

Η Σχολή ∆ιοίκησης και Οικονοµίας (Σ.∆.0.) που αποτελείται από τα τµήµατα: 

1. ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
2. Λογιστικής & Χρηµατοοικονοµικής 
3. ∆ιοίκησης Συστηµάτων Εφοδιασµού (στο παρ. της Κατερίνης) 
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Η Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.) που αποτελείται από 
τα τµήµατα: 

1. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και Σχεδιασµού Αντικειµένων 

Η λειτουργία όλων των τµηµάτων υποστηρίζεται από τα εξής αυτοτελή τµήµατα: 

• Τµήµα Ξένων Γλωσσών και Σωµατικής Αγωγής.  
• Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης, που στεγάζεται σε δικές του κτιριακές εγκαταστάσεις, µέσα 

στο campus του ιδρύµατος. Η Βιβλιοθήκη είναι ο άµεσα εµπλεκόµενος φορέας στο παρόν έργο, 
καθώς όλες οι υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου προορίζονται να 
υποστηρίξουν τη λειτουργία της.  

• Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΚΥΤΕΠ), όπου εντάσσεται 
το Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του ιδρύµατος. Το κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου στεγάζεται στο 
κτίριο πολλαπλών χρήσεων και αποτελεί το φυσικό περιβάλλον όπου θα εγκατασταθούν οι 
υπολογιστικές και δικτυακές υποδοµές που θα υποστηρίξουν τις υπηρεσίες. 

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται το διοικητικό οργανόγραµµα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών, µε τις σχολές και τα τµήµατα (πριν τις αλλαγές του 2013 - Π.∆. 102/2013), καθώς και µε 
τη δοµή της διοίκησης. 

 
Ο Ειδικός Λογαριασµός  

Η διαχείριση των κονδυλίων έρευνας του ιδρύµατος γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ). Ο ΕΛΚΕ ιδρύθηκε ακριβώς µε σκοπό να διαχειριστεί κονδύλια έρευνας, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, τεχνολογικής ανάπτυξης και παροχής σχετικών 
υπηρεσιών. 

Η διοίκηση και διαχείριση του ΕΛ πραγµατοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από 
την αντίστοιχη του ΤΕΙ (άρθρο 3, παρ.1 της ΚΥΑ /679/22.8.1996). Η ∆ιοίκηση του ΤΕΙ 
παρακολουθεί και ελέγχει, µε βάση τις διαδικασίες που προβλέπει ο Οδηγός Χρηµατοδότησης και 
∆ιαχείρισης, τη λειτουργία και τα πεπραγµένα του Ε.Λ. Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του 
Ε.Λ. είναι: 

• Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών. Συγκροτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 
της ΚΑ/679/22.08.96.  

• Η Γραµµατεία του ΕΛΚΕ. Στελεχώνεται από επιστηµονικό ή άλλο προσωπικό, µε απόφαση της 
Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, είτε από νέο προσωπικό που 
προσλαµβάνεται µε απόφαση της Επιτροπής και αµείβεται από τα κονδύλια του Λογαριασµού.  
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∆ιοικητικό Οργανόγραµµα 
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Α1.1.2  Ανάλυση υποδοµών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

Από πλευράς υποδοµών και συντήρησης (αντίγραφα ασφαλείας, αδιάλειπτη παροχή ρεύµατος, 
διασύνδεση µε την λοιπή δικτυακή υποδοµή του Ιδρύµατος, συντήρηση διακοµιστών, κ.α.) τα 
Τµήµατα του Ιδρύµατος υποστηρίζονται από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής ΚΥΤΕΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών (Κ.Υ.Τ.Ε.Π.). Το ΚΥΤΕΠ είναι 
γενικότερα υπεύθυνο για την εποπτεία και υλοποίηση έργων τηλεµατικής στο ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών. Το Κ.Υ.Τ.Ε.Π. έχει την εποπτεία της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών 
(τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδοµένων), την αξιόπιστη παροχή και υποστήριξη των βασικών και 
προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαδικτύου, την τυποποίηση και την 
τεκµηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύµατος 
και την ικανοποίηση των χρηστών του δικτύου επικοινωνιών, µε τη παροχή αντίστοιχων 
υπηρεσιών. Επίσης, το Κ.Υ.Τ.Ε.Π., έχει την ευθύνη της ορθής λειτουργίας του δικτυακού κόµβου 
πρόσβασης και της αξιόπιστης λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ι.  Στο Κέντρο ∆ιαχείρισης 
∆ικτύου του ΚΥΤΕΠ λειτουργούν οι servers που υποστηρίζουν τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης. Στο 
πλαίσιο του παρόντος έργου θα γίνει προµήθεια επιπλέον εξοπλισµού που θα καλύψει τις ανάγκες 
σε υπολογιστικές υποδοµές των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν. Ο εξοπλισµός αυτός θα 
εγκατασταθεί στο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου (Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών).  

Α1.1.3  Όργανα και Επιτροπές (∆ιακυβέρνηση του Έργου) 

Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου 

Αυτή αποτελείται από τον/την Προϊστάµενο/η του Ειδικού Λογαριασµού (ΕΛΚΕ), τον Επιστηµονικό 
Υπεύθυνο του έργου και τον αναπληρωτή του, όπως αυτοί ορίζονται από σχετική απόφαση του 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος, από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών 
Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΚΥΤΕΠ), και από εκπρόσωπο των βιβλιοθηκονόµων που είναι 
διοικητικός υπάλληλος της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι εισηγητικός 
προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας ∆ιακήρυξης ορίζεται από την Επιτροπή 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών «Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και 
Αξιολόγησης Προσφορών (Ε∆∆ΑΠ)». Αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι να διενεργήσει το 
διαγωνισµό του παρόντος Έργου και να αξιολογήσει τις προσφορές. Στη συνέχεια εισηγείται 
(γνωµοδοτεί) προς την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία λαµβάνει τις αποφάσεις. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την 
παρούσα διακήρυξη ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών η «Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης και γνωµοδοτεί για την 
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τµηµατική και οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου. Η επιτροπή αυτή συνεργάζεται στενά µε 
την Οµάδα ∆ιοίκησης και Συντονισµού του Έργου (Ο∆ΣΕ). 

Επιτροπή Ελέγχου Ενστάσεων/Ενδικοφανών προσφυγών 

Η Επιτροπή αυτή ορίζεται από τη συνέλευση του Ιδρύµατος και απαρτίζεται από µέλη, τα οποία 
είναι διάφορα αυτών που συµµετέχουν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης 
προσφορών. Αρµοδιότητά της είναι να εισηγείται (γνωµοδοτεί) προς την Αναθέτουσα Αρχή, η 
οποία λαµβάνει τις αποφάσεις, για την επίλυση θεµάτων που αφορούν σε ενστάσεις/ενδικοφανείς 
προσφυγές. 

 

Α1.2  Υφιστάµενη κατάσταση Υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών 

Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης 
 
Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών είναι Ακαδηµαϊκή και από το 1985 

λειτουργεί ως ∆ανειστική. Εντάσσεται στο Τµήµα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης. Έχει προϊσταµένη 
διοικητική υπάλληλο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών και απασχολεί πέντε 
βιβλιοθηκονόµους. Πρωταρχικός σκοπός της είναι η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών, 
εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια του 
προγράµµατος σπουδών, µέσω της διάθεσης τεκµηριωµένης πληροφορίας σε κάθε είδους µορφή 
(έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικά περιοδικά, νόµιµη πρόσβαση σε υπηρεσίες 
δικτύου κ.λπ.). Παράλληλα, ενηµερώνει και καθοδηγεί τους χρήστες για την άµεση χρήση των 
υπηρεσιών της. Επιπλέον η βιβλιοθήκη παρεµβαίνει και διερευνά συνεχώς τόσο τους κοινωνικούς 
στόχους, όσο και τον κοινωνικό ρόλο του ΤΕΙ.   
Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών διαθέτει σηµαντική συλλογή 
ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων επιστηµονικών βιβλίων (τουλάχιστον 57000 τίτλους βιβλίων και 
3000 άλλα τεκµήρια) τα οποία καλύπτουν µεγάλο επιστηµονικό εύρος. Εκτός από αυτά 
περιλαµβάνονται συλλογές περιοδικών εκδόσεων, 2000 πτυχιακές και διπλωµατικές εργασίες, 
οπτικοακουστικό υλικό και ψηφιοποιηµένα τεκµήρια.  

Ο ρυθµός αύξησης των τεκµηρίων είναι τουλάχιστον 500 κατ’ έτος όσον αφορά τα ελληνόγλωσσα 
και τα ξενόγλωσσα βιβλία. Άρα, µέσα στα επόµενα δύο χρόνια αναµένονται τουλάχιστον 1000 
επιπλέον βιβλία. Επίσης, παράγονται κατ’ έτος 400 πτυχιακές και διπλωµατικές (µεταπτυχιακές) 
εργασίες, που η κάθε µια αριθµεί περί τις 100 σελίδες. Αυτές αποτελούν και τον κύριο όγκο της 
παραγωγής του Ιδρύµατος, που αναµένεται να υποβάλλεται στο σχεδιαζόµενο Ιδρυµατικό 
Αποθετήριο. Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν ήδη σε ψηφιακή µορφή και αναµένουν την απόθεσή 
τους 2000 τέτοιες εργασίες. Εκτός από αυτό το υλικό, στο Ιδρυµατικό Αποθετήριο θα αποτίθενται 
εργασίες καθηγητών, πρακτικά ηµερίδων-σεµιναρίων-συνεδρίων και ορισµένα διοικητικά έγγραφα. 
Το υλικό αυτό θα αριθµεί κατ’ έτος περί τις 1000 σελίδες.  

Σηµαντικό µέρος του διδακτικού υλικού του Ιδρύµατος υπάρχει ήδη σε ηλεκτρονική µορφή και 
είναι διάσπαρτο σε προσωπικές ή Ιδρυµατικές ιστοσελίδες. Αυτό αποτελείται κυρίως από 
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ηλεκτρονικά αρχεία κειµένου (pdf ή doc) και αρχεία διαφανειών (pdf ή ppt) και αριθµεί συνολικά 
περί τα 200 τεκµήρια. Κάθε τεκµήριο αριθµεί περί τις 150 σελίδες/διαφάνειες. Τα τεκµήρια αυτά 
αναµένεται να αυξηθούν µέσα στα επόµενα λίγα χρόνια, καθώς θα αυξάνεται η πίεση για παραγωγή 
ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού ανοιχτής πρόσβασης. Στο πλαίσιο του παρόντος Έργου 
προβλέπεται η συγκέντρωση και τεκµηρίωση του υλικού αυτού σε κατάλληλη Ιδρυµατική 
Ιστοσελίδα ∆ιδακτικού Υλικού, µε αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες απόθεσης/αναζήτησης. Το υλικό 
που θα συγκεντρώνεται θα αποτελεί παράλληλα και επιµέρους συλλογή του Ιδρυµατικού 
Αποθετηρίου. 

 

Α1.2.2. Περιγραφή πληροφοριακών υποδοµών της Βιβλιοθήκης 

Στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών υπάρχουν εγκατεστηµένες πληροφοριακές 
υποδοµές που υποστηρίζουν την καταλογογράφηση, το δανεισµό (σύστηµα ADVANCE της εταιρίας 
ELIDOC έκδοση 6.82.25.1, ADVANCE Full Client/Server, UniVerse Enterprise Edition), τον 
διαδανεισµό, καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών (ειδικά σεµινάρια). Το σύστηµα ασφαλείας 
των τεκµηρίων στηρίζεται σε µαγνητικές ταινίες, ενώ το σύστηµα αναγνώρισης των τεκµηρίων και 
των χρηστών της Βιβλιοθήκης στηρίζεται σε κωδικούς οπτικής αναγνώρισης (bar-codes). Τα 
συστήµατα αυτά θα διατηρηθούν και µετά την ανάπτυξη των νέων υπηρεσιών. Οι νέες υπηρεσίες, 
που θα αναπτυχθούν µε το παρόν Έργο, θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές µε τα παραπάνω 
πληροφοριακά συστήµατα και τεχνολογίες, όπως αναλυτικά ορίζεται στις αντίστοιχες 
παραγράφους, όπου περιγράφονται οι επί µέρους υπηρεσίες. 

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών συµµετέχει παράλληλα στη σύµπραξη 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών για τη δηµιουργία του νέου συνεργατικού ολοκληρωµένου συστήµατος 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (ILSaS), που αναµένεται να αντικαταστήσει το ADVANCE µέσα στα 
επόµενα δύο χρόνια. Το νέο συνεργατικό σύστηµα υλοποιείται στο πλαίσιο της Οριζόντιας ∆ράσης 
Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Μ.Π.). Η διαλειτουργικότητα και 
συνεργασία των υπό ανάπτυξη υπηρεσιών, µε το νέο συνεργατικό σύστηµα επισηµαίνεται στα 
επόµενα, όπου χρειάζεται, και αποτελεί απαίτηση, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας των υπό 
ανάπτυξη υπηρεσιών. Στην παράγραφο Α2.5.1 γίνεται σύντοµη περιγραφή των προτύπων και 
πρωτοκόλλων διαλειτουργικότητας που θα υποστηρίζονται από το υπό ανάπτυξη συνεργατικό 
σύστηµα ILSaS. 
 

Α1.2.3 ∆ιαδικασίες που επηρεάζονται, αναβαθµίζονται ή δηµιουργούνται µε τον 
παρόντα διαγωνισµό  

Οι βασικές επιχειρησιακές διαδικασίες που επηρεάζονται ή αναβαθµίζονται µε την υλοποίηση του 
παρόντος έργου, αφορούν κυρίως στη λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος και ιδιαίτερα 
στον τρόπο διαχείρισης και προβολής της πνευµατικής παραγωγής του ιδρύµατος. Οι βασικές 
υπηρεσίες που θα δηµιουργηθούν αναλύονται στο Μέρος Α2 του παρόντος εγγράφου (Αντικείµενο 
του έργου, βλέπε περιγραφή στην παράγραφο Α2.1). 

Η υπηρεσία του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου είναι νέα και άρα θα δηµιουργηθεί από το µηδέν. Θα 
επηρεάσει τη στρατηγική του Ιδρύµατος στον τρόπο συλλογής, απόθεσης, προβολής και 
διαχείρισης της πνευµατικής παραγωγής. Τέτοια πνευµατική παραγωγή είναι πτυχιακές εργασίες και 
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διπλωµατικές διατριβές, ερευνητικές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, αποτελέσµατα ερευνητικών 
προγραµµάτων, διοικητικά έγγραφα κλπ. Επίσης, θα επηρεάσει  τη σχέση της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας µε την παραγωγή άλλων Ιδρυµάτων, καθώς το Ιδρυµατικό Αποθετήριο θα 
δηµιουργήσει ένα περιβάλλον αναζήτησης τεκµηρίων και σε άλλα αποθετήρια ή βιβλιογραφικές 
βάσεις. 

Η Ιδρυµατική Πύλη του διδακτικού υλικού έχει σκοπό να ενοποιήσει την πρόσβαση σε ψηφιακό 
διδακτικό υλικό, να αυτοµατοποιήσει τη διαδικασία απόθεσης του διδακτικού υλικού µέσω του 
Ιδρυµατικού Αποθετηρίου και να εξασφαλίσει τη σωστή τεκµηρίωση του υλικού αυτού. Επίσης, θα 
εξασφαλίσει την πιστοποιηµένη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό, µέσω πιστοποίησης ΑΑΙ. Εδώ, θα 
χρησιµοποιηθεί η υπάρχουσα πιστοποίηση LDAP του Ιδρύµατος. 

Το Ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης συνεργασιών έχει σκοπό να δηµιουργήσει 
forum/fora χρηστών της βιβλιοθήκης και να εισάγει στην κουλτούρα του Ιδρύµατος την 
ηλεκτρονική διαχείριση σχεδίων, ερευνητικών προγραµµάτων και συνεργασιών ανάµεσα σε οµάδες 
εργασίας. Θα αποτελέσει µια διαδικτυακή προέκταση του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης, ενώ 
ταυτόχρονα θα παρέχει πολλές διαδικτυακές και ψηφιακές ευκολίες. 

Η υπηρεσία της ανίχνευσης τεκµηρίων µέσω συστήµατος ραδιοσυχνοτήτων (RFID) θα επηρεάσει 
τις καθηµερινές διαδικασίες δανεισµού, αναζήτησης τεκµηρίων, απογραφής και ασφάλειας. Θα 
πρέπει να είναι διαλειτουργική µε το υπάρχον σύστηµα µαγνητικών ταινιών, καθώς η πολιτική της 
Βιβλιοθήκης είναι να διατηρήσει σε λειτουργία και το υπάρχον σύστηµα. 

Στο πλαίσιο κοινής υπηρεσίας µε το σύστηµα RFID, η εισαγωγή έξυπνης κάρτας για την ασφαλή 
πρόσβαση στις υποδοµές της βιβλιοθήκης και του Ιδρύµατος, θα είναι µια νέα πιλοτική υπηρεσία, 
που έχει σκοπό να ενοποιήσει κωδικούς και κάρτες πρόσβασης σε λειτουργίες όπως το δανειστικό 
τµήµα της βιβλιοθήκης, οι εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά µηχανήµατα και µακροπρόθεσµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την πρόσβαση στα Κέντρα Υπολογιστών του Ιδρύµατος, στη λέσχη σίτισης κ.α. 

Τέλος, για την υποστήριξη των παραπάνω, θα γίνει προµήθεια λιγοστού υπολογιστικού εξοπλισµού, 
που θα ενισχύσει τους υπάρχοντες διακοµιστές που εξυπηρετούν τη Βιβλιοθήκη στο Κέντρο 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Ο εξοπλισµός αυτός θα επηρεάσει θετικά τη συνολική λειτουργία του Κέντρου 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου. 
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Α2.  Αντικείµενο, στόχοι και κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του 
Έργου 

Α2.1  Αντικείµενο του Έργου 

Ο παρών διαγωνισµός αναφέρεται στην επέκταση και αναβάθµιση των ψηφιακών υπηρεσιών που 
παρέχει η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών προς τα µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας και προς την ευρύτερη κοινότητα. Το αντικείµενο του Έργου αποτελείται από διακριτές 
Υπηρεσίες, που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. ∆ιευκρινίζεται ότι οι Υπηρεσίες αυτές πρέπει 
να υλοποιηθούν από κοινό Ανάδοχο στη βάση µιας ενιαίας σύµβασης. Κάθε Υπηρεσία συνδέεται µε 
διακριτό φυσικό αντικείµενο και διακριτά παραδοτέα, που χαρακτηρίζονται από διακριτές τεχνικές 
προδιαγραφές. Οι Υπηρεσίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο ενιαίου χρονοδιαγράµµατος, µέσα σε 
επτά µήνες από την ανάθεση. Κάθε Υπηρεσία έχει τις δικές της φάσεις υλοποίησης, που η ένταξή 
τους στο συνολικό χρονοδιάγραµµα επαφίεται στην ευχέρεια του αναδόχου, ο οποίος θα πρέπει να 
λάβει υπόψη τις συνέργειες των Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.  

Οι επί µέρους Υπηρεσίες είναι οι εξής (βλέπε επεξηγηµατικά και πίνακα Α2.1) 

Υπηρεσία 1. Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του Έργου (∆ύο 
διακοµιστές: ένας web/application server και ένας database server, ένας δικτυακός εκτυπωτής και 
ένας οπτικός σαρωτής).  

Υπηρεσία 2. ∆ηµιουργία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου για τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών.  

Υπηρεσία 3. Ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
- Σερρών. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας θα υλοποιηθούν τα εξής: 

3.1 Ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης συνεργασιών και επικοινωνίας οµάδων 
εργασίας (forum/fora χρηστών). Αυτό θα περιλαµβάνει παρακολούθηση και συντονισµό σχεδίων 
δράσης (project management), διαχείριση και διαµοιρασµό κοινών αρχείων, χρήση ηµερολογίων, 
forum συζητήσεων και ανταλλαγή µηνυµάτων και ειδοποιήσεων. Το περιβάλλον θα είναι 
προσβάσιµο µέσω του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης.  

3.2 ∆ηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης απόθεσης διδακτικού υλικού, µε πιστοποίηση ΑΑΙ.  

Υπηρεσία 4. Υπηρεσία αυτοµατοποίησης των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης, µέσω συστήµατος 
RFID και µέσω εισαγωγής έξυπνης κάρτας. Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας θα 
υλοποιηθούν τα εξής:  

4.1 Εισαγωγή συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Ζητείται η εγκατάσταση 
συστήµατος RFID για τη διαχείριση των τεκµηρίων, µε κατάλληλη διασύνδεση µε το 
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ) (ADVANCE της εταιρίας ELIDOC, 
καθώς και το υπό ανάπτυξη ILSaS- βλέπε σχετική παράγραφο Α2.5.1). Το σύστηµα RFID θα πρέπει 
να µην καταργεί, αλλά να συνεργάζεται µε το υπάρχον σύστηµα ασφαλείας που στηρίζεται σε 
µαγνητικές ταινίες, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές.  
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4.2 ∆ηµιουργία υπηρεσίας έξυπνης κάρτας (contactless smart card) για την ενιαία πρόσβαση στις 
υποδοµές της Βιβλιοθήκης (δανειστικό τµήµα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές) και στις ασφαλείς 
υποδοµές του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών.  

Οι παραπάνω Υπηρεσίες συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα Α2.1. 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ 

Υπηρεσία Συνοπτική περιγραφή 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 
Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού για την 
υποστήριξη του Έργου (δύο διακοµιστές, ένας 
δικτυακός εκτυπωτής και ένας οπτικός σαρωτής) 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 2 
∆ηµιουργία Ιδρυµατικού 
Αποθετηρίου/Καταθετηρίου 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 

Ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της 
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών: 

3.1 Ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον 
υποστήριξης συνεργασιών και επικοινωνίας 
οµάδων εργασίας (Forum χρηστών) 

3.2 ∆ηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης απόθεσης 
και προβολής διδακτικού υλικού, µε πιστοποίηση 
ΑΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 4 

Αυτοµατοποίηση των λειτουργιών της 
Βιβλιοθήκης:  

4.1 Εισαγωγή συστήµατος ανίχνευσης 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) 

4.2 Εισαγωγή έξυπνης κάρτας (contactless 
smart card) για την ενιαία πρόσβαση στις 
υποδοµές της Βιβλιοθήκης (δανειστικό τµήµα, 
φωτοτυπικά, εκτυπωτές)  

Πίνακας Α2. 1: 

Υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου  
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Α2.2  Σκοπιµότητα και αναµενόµενα οφέλη 

Το παρόν έργο έχει στόχο την επέκταση και ενδυνάµωση των υφισταµένων υπηρεσιών, ώστε να 
αντιµετωπιστούν προβλήµατα και ανάγκες, όπως: 

1. Έλλειψη οργάνωσης και συγκέντρωσης της πνευµατικής παραγωγής του Ιδρύµατος. Προκύπτει 
ανάγκη για ενιαία διαφύλαξη και διάθεση του ψηφιακού υλικού, που παράγεται στο Ίδρυµα. Το 
παραγόµενο ψηφιακό υλικό αυξάνει δραµατικά κάθε χρονιά. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται διεθνώς 
µε τη δηµιουργία Ιδρυµατικών Αποθετηρίων.   

2. ∆ιαπιστώνεται η διασπορά του διδακτικού υλικού, η ανάγκη ψηφιοποίησης και τεκµηρίωσής του, 
καθώς και η ανάγκη προβολής του. Επίσης, διαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των ψηφιακών 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης προς τον σπουδαστή και τον πολίτη, µέσω της δηµιουργίας ενός forum 
χρηστών της βιβλιοθήκης. Το forum χρηστών θα δηµιουργηθεί ως ένα δικτυακό περιβάλλον 
διαχείρισης τεκµηρίων, συνεργασιών και οµάδων εργασίας, που θα απευθύνεται προς τους χρήστες 
της βιβλιοθήκης και θα προεκτείνει διαδικτυακά τον φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης.  

3. ∆ιαπιστώνεται ότι µε τη µείωση του προσωπικού της βιβλιοθήκης και την αύξηση του µεγέθους 
της συλλογής έχει αυξηθεί δραµατικά ο φόρτος εργασίας του προσωπικού, µε κίνδυνο να µειωθεί η 
ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθεί η αυτοµατοποίηση 
της πληροφοριακής υποδοµής για τη διαχείριση της συλλογής (δανεισµός, απογραφή, συµπλήρωση 
καταλόγου κλπ.) µε έµφαση στη φιλικότητα προς το χρήστη και τη διαλειτουργικότητα µε άλλες 
υπηρεσίες.  

4. ∆ιαπιστώνεται η χρήση ποικιλίας καρτών για τις διάφορες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης (δανεισµός, 
χρήση φωτοτυπικών και εκτυπωτικών µηχανηµάτων), ενώ άλλες κάρτες ή κωδικοί 
χρησιµοποιούνται σε άλλες υπηρεσίες του ιδρύµατος (e-gram, νησίδες υπολογιστών κλπ). Στο 
παλίσιο του έργου επιδιώκεται η ενοποίηση των καρτών. 

5. ∆ιαπιστώνεται η ανάγκη ενίσχυσης των υπολογιστικών και διαδικτυακών υποδοµών, 
προκειµένου να επιλυθούν τα παραπάνω προβλήµατα. 

Η υλοποίηση των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών στο Ακαδηµαϊκό Ίδρυµα προσφέρει τα εξής 
οφέλη: 

- Βελτιώνει άµεσα τις παρεχόµενες υπηρεσίες του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος προς τους σπουδαστές 
και τα µέλη του Επιστηµονικού Προσωπικού. 

- Αυξάνει την «ορατότητα» (visibility) του Ιδρύµατος, µέσω του διαδικτύου, συµβάλλοντας έτσι 
στη βελτίωση της θέσης του στο χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

- Συµβάλει στην προβολή της πνευµατικής παραγωγής του Ιδρύµατος προς την ευρύτερη 
Ακαδηµαϊκή Κοινότητα 

- Συµβάλει στην σταδιακή τεχνική και οργανωτική προσαρµογή του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος στο 
νέο ψηφιακό περιβάλλον 

- Αξιοποιεί τη µέχρι σήµερα σηµαντική εµπειρία του Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος σε θέµατα ανάπτυξης 
Βιβλιοθηκών και συµβάλλει στο να αποκτηθεί νέα πολύτιµη τεχνογνωσία 

- ∆ίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης των εφαρµογών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών µε τις οριζόντιες κεντρικές εφαρµογές που αναπτύσσονται από την πράξη 
Β1 της Ψηφιακής Σύγκλισης για τις Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες  



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

Επιτροπή Ερευνών-ΕΛΚΕ του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών    

   21 

- Προωθεί τοπικά τις αναπτυξιακές στρατηγικές του Συνδέσµου Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 

- Μειώνει τον φόρτο εργασίας του προσωπικού της Βιβλιοθήκης 

Α2.3  Στόχοι και έκταση του έργου  

Το έργο, µε τις επιµέρους υπηρεσίες του, στοχεύει να εξυπηρετήσει το Επιστηµονικό Προσωπικό 
του Ιδρύµατος, καθώς και τους 14,000 φοιτητές του. Επίσης, στοχεύει στην ευρύτερη ακαδηµαϊκή 
κοινότητα εκτός Ιδρύµατος, ιδιαίτερα µέσω του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου. Αναλυτικότερα: 

Στόχος 1: Η χρήση των υπηρεσιών από το 80% των φοιτητών και του Επιστηµονικού 
Προσωπικού κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας µετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

Στόχος 2: Η διάθεση περισσότερων από 2000 τεκµήρια κατά τον πρώτο χρόνο παραγωγικής 
λειτουργίας του ιδρυµατικού Αποθετηρίου 

Στόχος 3: Η διάθεση περισσότερων από 150 διδακτικά βοηθήµατα προς τους σπουδαστές του 
Ιδρύµατος µέσω της Πύλης διδακτικού Υλικού 

Στόχος 4:  Η πλήρης αυτοµατοποίηση των διαδικασιών δανεισµού και επιστροφής τεκµηρίων 
µέσω του συστήµατος RFID-έξυπνης κάρτας. 

Οι παραπάνω στόχοι παρουσιάζονται στον Πίνακα Α2.2. 

 

Μετρήσιµος Στόχος Τιµή 

Η χρήση των υπηρεσιών από φοιτητές κατά το 
πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας µετά την 

οριστική παραλαβή του έργου. 
>80% των φοιτητών & ΕΠ 

Αριθµός τεκµηρίων που ψηφιοποιούνται και 
καθίστανται διαθέσιµα 

>2000 

Αριθµός διδακτικών βοηθηµάτων στην 
Ιδρυµατική Πύλη διδακτικού υλικού 

>150 

Αριθµός διεργασιών του δικαιούχου που 
αυτοµατοποιούνται πλήρως 

1 

Πίνακας Α2.2: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου 

Α2.4  Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας του έργου 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η αντιµετώπιση από τον ανάδοχο µε συνέπεια 
µιας σειράς θεµάτων:  

• Η υλοποίηση του έργου πρέπει να γίνει χωρίς να διαταραχτούν οι λειτουργίες του 
Ακαδηµαϊκού Ιδρύµατος. Απαιτείται εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας των 
δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης κατά τη µετάπτωση στις νέες υπηρεσίες.  

• Κατά την εκπόνηση του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του Έργου, πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ο συνολικός φόρτος εργασίας και η διαθεσιµότητα των υπαλλήλων της βιβλιοθήκης 
για συνεργασία µε τον ανάδοχο. Υπολογίζεται ότι ένας έως δύο υπάλληλοι της βιβλιοθήκης 
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θα είναι διαθέσιµοι για δύο έως τρεις ώρες το πρωΐ και ένας έως δύο υπάλληληλοι θα είναι 
διαθέσιµοι για δύο έως τρεις ώρες το απόγευµα, ηµερησίως, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του Έργου. 

• Είναι σηµαντική η καλή ενηµέρωση και εκπαίδευση των διαχειριστών-βιβλιοθηκονόµων στις 
νέες υπηρεσίες και η καλή συνεργασία µαζί τους κατά τις πιλοτικές φάσεις των υπηρεσιών 
(βλέπε παραγρ. Α3.2.9, Α3.3.8 και Α3.4.7). Ο κρίσµος αυτός παράγοντας θα βοηθήσει και 
την επιτυχή ολοκλήρωση του υποέργου 2 (υλοποίηση µε ίδια µέσα). 

• Είναι σηµαντική η ενσωµάτωση των αλλαγών που θα επιφέρει η παράλληλη ανάπτυξη του 
έργου της Οριζόντιας ∆ράσης για τις Βιβλιοθήκες. Τέτοια σηµαντική αλλαγή θα είναι η 
αντικατάσταση του υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήµατος Βιβλιοθήκης µε το 
συνεργατικό πρόγραµµα, που αναφέρεται ως ILSaS (βλέπε περιγραφή στην παράγραφο 
Α2.5.1).  

• Είναι σηµαντική η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη 
διάρκεια εκτέλεσης του Έργου. Κατά την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος θα φέρει την 
ευθύνη: 
� της έγκαιρης ανάπτυξης και εγκατάστασης υλικού/λογισµικού 
� της υλοποίησης ρυθµίσεων και παραµετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή 

λειτουργία του συστήµατος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την 
τεχνική του πρόταση 

� της ενεργού υποστήριξης µέσω εκπροσώπου κατά τη φάση πιλοτικής λειτουργίας των 
υπηρεσιών 

� της παροχής υλικού τεκµηρίωσης για το λογισµικό αλλά και για όποιες επιπλέον 
ενέργειες εγκατάστασης και παραµετροποίησης έγιναν επ’ αυτού. Η τεκµηρίωση πρέπει 
να επικαιροποιείται σε κάθε φάση µεταβολής.  

Α2.5  Συνέργεια µε άλλες δράσεις 

Α2.5.1 Σύντοµη περιγραφή του έργου «∆ηµιουργία Κεντρικής Υποδοµής για την 
Παροχή Ολοκληρωµένου περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης», που αναπτύσσεται στο πλαίσιο 
Οριζόντιας ∆ράσης. 

Όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο Α1.2.2, η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών 
συµµετέχει ως µέλος στο έργο δηµιουργίας κεντρικής υποδοµής για την παροχή ολοκληρωµένου 
περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης (ILSaS). Το συνεργατικό πληροφοριακό σύστηµα θα αντικαταστήσει το 
ADVANCE και θα επηρεάσει το παρόν Έργο στα σηµεία όπου απαιτείται η διεπαφή µε το 
πληροφοριακό σύστηµα βιβλιοθήκης. Κυρίως, επηρεάζεται η ανάπτυξη της Υπηρεσίας 4, καθώς το 
σύστηµα αναγνώρισης τεκµηρίων RFID και το σύστηµα αναγνώρισης χρήστη µέσω έξυπνης κάρτας 
έχει διεπαφή προς το Ο.Π.Σ.Β. Για λόγους πληρότητας της διακήρυξης δίνονται εδώ τα παρακάτω 
βασικά στοιχεία. 

Το κεντρικό ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα βιβλιοθήκης θα εγκατασταθεί σε διακοµιστές 
που θα παραχωρηθούν για το σκοπό αυτό από την Ε.∆.Ε.Τ. Α.Ε. Όταν το κεντρικό Ο.Π.Σ.Β. 
ολοκληρωθεί και παραµετροποιηθεί, τα τοπικά συστήµατα των βιβλιοθηκών-µελών θα 
σταµατήσουν να λειτουργούν. Το κεντρικό Ο.Π.Σ.Β. θα υποστηρίζει τουλάχιστο το σύνολο των 
βασικών υποσυστηµάτων που χρησιµοποιούν οι βιβλιοθήκες-µέλη (Βιβλιογραφικός έλεγχος: 
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καταλογογράφηση - αντίτυπα, προσκτήσεις υλικού, κυκλοφορία υλικού, δηµιουργία και συντήρηση 
καθιερωµένων αρχείων, αναζήτηση υλικού στον ∆ηµόσιο Κατάλογο, έλεγχος περιοδικών εκδόσεων, 
απογραφή υλικού, εκτυπώσεις, στατιστικά στοιχεία, ψηφιακά τεκµήρια και βάσεις, κλειστές 
συλλογές, διαδανεισµός, περιβάλλον διεπαφής) καθώς και όλα τα γνωστά βιβλιοθηκονοµικά και 
πληροφοριακά πρότυπα και πρωτόκολλα επικοινωνίας. Θα υποστηρίζονται διάφορα επίπεδα 
διαλειτουργικότητας, σε σχέση µε την αλληλεπίδραση µε άλλα συστήµατα.  

Για την αναζήτηση/ανάκτηση δεδοµένων και επικοινωνία µε άλλα συστήµατα (βιβλιοθηκονοµικά, 
µηχανές αναζήτησης, συστήµατα διαδανεισµού, δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) θα 
υποστηρίζονται πρωτόκολλα Z39.50, OAI-PMH, ISO ILL, NICO CIP, SDI, RSS κ.λπ. 

Για την επικοινωνία και ανταλλαγή δεδοµένων µε σταθµούς εργασίας, πύλες ασφαλείας, αυτόµατες 
συσκευές δανεισµού/επιστροφών, υποδοµές RFID κ.λπ. θα υποστηρίζονται πρωτόκολλα 
επικοινωνίας SIP/SIP 2.0 κ. ά. Για την πιστοποίηση χρηστών θα υποστηρίζεται LDAP, Shibboleth 
κ.λπ.  

Για περισσότερες λεπτοµέρειες για το ILSaS, οι υποψήφιοι ανάδοχοι µπορούν να συµβουλευτούν 
τις σχετικές προδιαγραφές στο Μέρος Α της σχετικής διακήρυξης του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου,στην ιστοσελίδα:  

http://www.unioncatalog.gr/ucportal/images/stories/Diavouleusi/ilsas_teyxos_a_meta_diavouleusi.
pdf 

Α2.5.2 Συνέργεια του παρόντος έργου µε το υποέργο 2 (υλοποίηση της πράξης µε ίδια 
µέσα) 

Ορισµένες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος έργου, συνδέονται µε 
δράσεις που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα, στο πλαίσιο του υποέργου 2 της πράξης «Ψηφιακές 
Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών». Η υλοποίηση µε ίδια µέσα 
γίνεται από οµάδες µελών ΕΠ και διοκητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών. 
Συγκεκριµένα, διαµορφώνεται το θεσµικό πλαίσιο της λειτουργίας του ιδρυµατικού Αποθετηρίου, οι 
ροές των τεκµηρίων και οι πολιτικές απόθεσης, προβολής και διαφύλαξης των τεκµηρίων. Έχει 
συνταχθεί ένα κείµενο αρχών και πολιτικών, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, 
ώστε να ληφθεί υπόψη συµβουλευτικά από τους υποψηφίους αναδόχους (Επισύναψη 1). 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης µε ίδια µέσα γίνεται και ο εµπλουτισµός του ιδρυµατικού Αποθετηρίου, 
µε παλαιά τεκµήρια, που διαφυλλάσσονται, συγκεντρώνονται ή ψηφιοποιούνται από τους 
βιβλιοθηκονόµους του Ιδρύµατος. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε τους 
υπαλλήλους του Ιδρύµατος, ώστε να επιβεβαιωθεί, κατά την πιλοτική φάση, η οµαλή λειτουργία 
των διαδικασιών απόθεσης/αναζήτησης/προβολής. Επίσης, θα πρέπει να υλοποιήσει όποιες 
απαραίτητες προσαρµογές στις παραµέτρους του ζητηθούν.  

Στο πλαίσιο της Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα θα γίνει και η συγκέντρωση και απόθεση διδακτικού 
υλικού, µε χρήση της Ιδρυµατικής Πύλης που θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της 
Υπηρεσίας 3.2 (Πίνακας Α2.1).  

Τέλος, στο πλαίσιο της υλοποίησης µε ίδια µέσα θα γίνει η έκδοση και πρωσοποποίηση 2000 
«έξυπνων» καρτών, για την αυτόµατη πρόσβαση στις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. Ο ανάδοχος θα 
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πρέπει να συνεργαστεί µε τους υπαλλήλους του Ιδρύµατος, κάνοντας τις αναγκαίες ρυθµίσεις και 
επιλύοντας πιθανά προβλήµατα που θα προκύψουν κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας της 
εφαρµογής. Κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας του έργου, που καθιστά δυνατή την ολοκλήρωση των 
δράσεων µε ίδια µέσα ορίζεται η επιτυχής εκπαίδευση του προσωπικού της βιβλιοθήκης και η καλή 
συνεργασία µαζί τους κατά τις πιλοτικές φάσεις των υπηρεσιών 2, 3 και 4, όπως αυτές 
περιγράφονται στις παραγράφους Α3.2.9, Α3.3.8 και Α3.4.7. 

 

Α3.  Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου 

Το φυσικό αντικείµενο του Έργου αποδίδεται µέσω των υπηρεσιών που θα παραδοθούν. 
Παρακάτω περιγράφεται το φυσικό αντικείµενο για κάθε διακριτή Υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες 
θα υλοποιηθούν από κοινό ανάδοχο, µε µία σύµβαση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αποδείξει 
ότι έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για τις ζητούµενες υπηρεσίες. Για τον τρόπο υποβολής των 
δικαιολογητικών βλ. Μέρος Β. 

Α3.1 Υπηρεσία 1. Προµήθεια υπολογιστικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του 
Έργου  

(ένας διακοµιστής ιστού/εφαρµογών (web/application server) και ένας διακοµιστής βάσεως 
δεδοµένων (database server), ένας δικτυακός εκτυπωτής και ένας οπτικός σαρωτής). 

Α3.1.1  Περιγραφή παρούσας κατάστασης και αναγκαιότητα υλοποίησης της Υπηρεσίας 1 

Ο υπολογιστικός και διαδικτυακός εξοπλισµός του Ιδρύµατος και συνακόλουθα και αυτός της 
βιβλιοθήκης, στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου ∆ιαχείρισης ∆ικτύου και η συντήρηση και 
διαχείρισή του υποστηρίζεται από το Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Επικοινωνιών και 
Πληροφορικής (ΚΥΤΕΠ) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών (βλέπε παράγραφο Α1.1.2 της 
παρούσας διακήρυξης). Για την ανάπτυξη του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου και των υπολοίπων 
υπηρεσιών θα γίνει προµήθεια δύο αφιερωµένων διακοµιστών, καθώς πρόκειται για αρκετά µεγάλες 
εφαρµογές, που θα συνεχίσουν να µεγαλώνουν στο µέλλον. Οι διακοµιστές θα ενσωµατώνουν 
συστοιχία δίσκων, κατάλληλων να αποθηκεύσουν τον όγκο των προβλεπόµενων αρχείων-
τεκµηρίων. Θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στο µέλλον ως συστήµατα υποστήριξης 
εικονικών µηχανών (virtual machine hosting). Ο ένας διακοµιστής θα χρησιµοποιηθεί για την 
εγκατάσταση των διαδικτυακών εφαρµογών και διεπαφών (web/application server) και ο άλλος για 
την αποθήκευση των δεδοµένων (database server). Το νέο υπολογιστικό σύστηµα θα ενισχύσει 
συνολικά τις υπάρχουσες υπολογιστικές και διαδικτυακές υποδοµές του Ιδρύµατος και θα 
υποστηρίξει και µελλοντικές ανάγκες και υπηρεσίες.  

Επί πλέον, θα γίνει προµήθεια ενός έγχρωµου δικτυακού εκτυπωτή τεχνολογίας Laser, λόγω 
παλαιότητας του υπάρχοντος σχετικού εξοπλισµού που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Επίσης, 
προκηρύσσεται η προµήθεια ενός οπτικού σαρωτή υψηλής ανάλυσης, που θα υποστηρίξει τις 
εργασίες ψηφιοποίησης για τον εµπλουτισµό του Ι.Α. και θα µπορεί να σαρώνει έγγραφα µεγέθους 
τουλάχιστον Α4. 
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Α3.1.2  Αντικείµενο της Υπηρεσίας 1 

Θα γίνει προµήθεια υπολογιστικού συστήµατος ως εξής:  

α) δύο επιτραπέζιοι διακοµιστές δεδοµένων (desktop web/application server και database server), 
που ο καθένας θα έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 

• Επεξεργαστή τύπου Intel Pentium Xeon 5600 80 Watt ή άλλου τύπου  ισοδυνάµων επιδόσεων 
(τουλάχιστον έναν εγκατεστηµένο πάνω στην πλακέτα, µε δυνατότητα για τουλάχιστο δύο 
επεξεργαστές). 

• µνήµη RAM DDR3 12GB (ελάχιστο), στα 1333 MHz. 

•  µε ενσωµατωµένη συστοιχία δίσκων χωρητικότητας τουλάχιστο 2x500 GB. Να υποστηρίζει 
RAID 0, 1, 5, 6, 10 . 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές για τον κάθε διακοµιστή δίνονται στον Πίνακα Υ.1.1. στο 
Μέρος Γ, της διακήρυξης, παράγραφος Γ3.1.1. Οι δύο τελευταίες στήλες του πίνακα Υ.1.1 πρέπει 
να συµπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο για να τεκµηριώσουν τη συµµόρφωσή του προς τις 
προδιαγραφές. Οι διακοµιστές θα επεκτείνουν κατάλληλα την ήδη υφιστάµενη υποδοµή που 
υποστηρίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Θα τοποθετηθούν στο χώρο του κέντρου 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου, στο Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων.  

β) ενός έγχρωµου δικτυακού εκτυπωτή, τεχνολογίας laser, που προορίζεται για βαριά χρήση. Ο 
εκτυπωτής θα τοποθετηθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Ο εκτυπωτής πρέπει να έχει τα παρακάτω 
βασικά χαρακτηριστικά 

• Τεχνολογία έγχρωµης εκτύπωσης laser in-line 

• ∆ικτυακός εκτυπωτής 

• ταχύτητα ασπρόµαυρης και έγχρωµης εκτύπωσης µεγέθους Α4 πάνω από 15 σελίδες/λεπτό 

• ποιότητα ασπρόµαυρης και έγχρωµης εκτύπωσης τουλάχιστο 600x600 dpi 

• Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας, τουλάχιστο 40000 σελίδες Α4 

• Συνιστώµενος µηνιαίος όγκος χαρτιού, τουλάχιστο 2000 σελίδες 

 Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του εκτυπωτή δίνονται στον Πίνακα Υ.1.2. στο Μέρος Γ, 
παράγραφος Γ3.1.2 της διακήρυξης. Οι τελευταίες στήλες του πίνακα Υ.1.2 πρέπει να 
συµπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο, ώστε ο πίνακας να υποβληθεί ως πίνακας 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. 

γ) ενός έγχρωµου οπτικού σαρωτή φωτογραφικής ανάλυσης και υψηλής ταχύτητας σάρωσης, για 
µέγεθος χαρτιού τουλάχιστον Α4. Ο οπτικός σαρωτής θα τοποθετηθεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Ο 
σαρωτής πρέπει να έχει τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

• Σάρωση επίπεδης επιφάνειας, αυτόµατος τροφοδότης εγγράφων 

• Τεχνολογία σάρωσης µε συσκευή συζευγµένων φορτίων (CCD) και οπτική ανάλυση 
σάρωσης τουλάχιστο έως 2400 dpi 

• Βάθος bit 48 bit και 256 επίπεδα κλίµακας του γκρι 
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• Μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια) τουλάχιστο 216x292 mm. 

• Ταχύτητα σάρωσης Α4 του αυτόµατου τροφοδότη εγγράφων: τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό ή 
6 εικόνες/λεπτό 

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές του οπτικού σαρωτή δίνονται στον Πίνακα Υ.1.1. στο Μέρος 
Γ, παράγραφος Γ3.1.3 της διακήρυξης. Οι τελευταίες στήλες του πίνακα Υ.1.1 πρέπει να 
συµπληρωθούν από τον υποψήφιο ανάδοχο ώστε ο πίνακας να υποβληθεί ως πίνακας 
συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές. 

Α3.1.3 Αρχιτεκτονική του συστήµατος 

Για την υποστήριξη των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης θα δηµιουργηθεί µια κατάλληλη αρθρωτή 
(modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, 
ενσωµατώσεις, αναβαθµίσεις ή αλλαγές διακριτών τµηµάτων λογισµικού ή εξοπλισµού. Για το λόγο 
αυτό προτείνεται η υλοποίηση αρχιτεκτονικής n - tier, για την ευελιξία της κατανοµής του κόστους 
και του φορτίου µεταξύ κεντρικών συστηµάτων και σταθµών εργασίας, για την αποδοτική 
εκµετάλλευση του δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιµότητα. Ενδεικτική τέτοιου τύπου 
αρχιτεκτονική είναι µια αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture): 
επίπεδο παρουσίασης (Presentation Layer), επίπεδο εφαρµογής ή επιχειρησιακής λογικής 
(Application Layer) και επίπεδο αποθήκευσης/πρόσβασης στα δεδοµένα (Data Access Layer). 
 

 

Σχήµα Α3.1  Επίπεδα φυσικής αρχιτεκτονικής του συστήµατος. Στο κέντρο διαχείρισης δικτύου θα 
εγκατασταθεί ο διακοµιστής ιστού/εφαρµογών και ο διακοµιστής βάσεως δεδοµένων. Απεικονίζεται 

και το intranet, µε τους σταθµούς εργασίας. 
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Με βάση αυτή την αρχιτεκτονική προβλέπεται η εγκατάσταση ενός κεντρικού web/application 
server και ενός database server οι οποίοι θα εγκατασταθούν στο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου του 
ιδρύµατος. Οι τεχνολογίες που θα χρησιµοποιηθούν θα βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα ώστε να 
είναι εύκολη η διατήρηση και επέκταση  του συστήµατος σε µελλοντική φάση και η προσθήκη 
modules εφόσον παραστεί ανάγκη. Επίσης, µε τον τρόπο αυτό προσφέρεται ευκολία τόσο για τη 
διασύνδεση µε άλλα συστήµατα όσο και για την υλοποίηση λειτουργιών συλλογής και επεξεργασίας 
πληροφοριών (και από τρίτα συστήµατα) για διοικητική πληροφόρηση και στατιστική επεξεργασία. 
Στον Application server θα εκτελείται η κεντρική διαχείριση κάθε εφαρµογής. Το σύστηµα αυτό θα 
διασφαλίζει την οµαλή ροή των δεδοµένων από και προς τον Database server, ενώ ο web server 
θα καθιστά δυνατή την διάθεσή τους µέσω του διαδικτύου από τις διαδικτυακές υποδοµές του 
Ιδρύµατος παίζοντας το ρόλο της διεπαφής µε το χρήστη. Στο σχήµα Α3.1 εµφανίζονται τα επίπεδα 
της φυσικής αρχιτεκτονικής, που θα υλοποιηθεί για τον web/application server και τον database 
server του συστήµατος, στο κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Επίσης, εµφανίζεται το internet-intranet 
και οι σταθµοί εργασίας, στη βιβλιοθήκη και σε άλλα σηµεία του Ιδρύµατος.  

Α3.1.4  Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα και Φάσεις Υπηρεσίας 1 

Η Υπηρεσία 1 θα υλοποιηθεί σε µία φάση, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 

 

Φάση Νο 1 Τίτλος Προµήθεια 
εξοπλισµού 

Ενδεικτικός 
Χρόνος 
Παράδοσης  

Τριάντα πέντε (35)  ηµέρες από την υπογραφή της 
σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος είναι η συµπλήρωση των δικτυακών και υπολογιστικών υποδοµών, σύµφωνα 
µε την προβλεπόµενη αρχιτεκτονική, ώστε να γίνει δυνατή η υλοποίηση των 
ζητούµενων υπηρεσιών. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Εγκατάσταση των διακοµιστών στο Κέντρο ∆ιαχείρισης ∆ικτύου, σύµφωνα µε 3-
tier αρχιτεκτονική. Εγκατάσταση του εκτυπωτή και οπτικού σαρωτή στη 
Βιβλιοθήκη. 

Παραδοτέα 

Τα παρακάτω τεµάχια εξοπλισµού δικτυακών και υπολογιστικών υποδοµών 
• Υπολογιστικό σύστηµα δύο διακοµιστών (web/appl. και data server), σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές.  

• Έγχρωµος εκτυπωτής τεχνολογίας Laser για βαριά χρήση. 

• Οπτικός σαρωτής υψηλής ανάλυσης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
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Α3.1.5  Πίνακας Παραδοτέων Υπηρεσίας 1 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου1 

Ενδεικτικός 
Μήνας 

Παράδοσης2 

Π1 

Υπολογιστικό σύστηµα δύο 
διακοµιστών (web/application 
server και data server), 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

ΥΛ 

Μ1 (35 ηµέρες 
από την 

υπογραφή της 
σύµβασης) 

Π2 
Έγχρωµος εκτυπωτής 
τεχνολογίας Laser για βαριά 
χρήση. 

ΥΛ Μ2 

Π3 
Οπτικός σαρωτής υψηλής 
ανάλυσης, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές 

ΥΛ Μ2 

 

Πίνακας Α3.1 

Α3.2 Υπηρεσία 2. ∆ηµιουργία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου/Καταθετηρίου για τη 
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών.  

Α3.2.1  Περιγραφή παρούσας κατάστασης και αναγκαιότητα υλοποίησης της  

Υπηρεσίας 2 

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών παράγεται καθηµερινά σηµαντικός όγκος ψηφιακού 
υλικού, µε ακαδηµαϊκό και διοικητικό περιεχόµενο. Μέρος του υλικού αυτού είναι σε αναλογική 
µορφή, ενώ ένα σηµαντικό µέρος παράγεται πρωτογενώς σε ψηφιακή µορφή, αλλά παρ’ όλα αυτά 
παραµένει αναξιοποίητο. Το υλικό ανήκει στις εξής κατηγορίες: 

� Πτυχιακές εργασίες (350 κατ’ έτος) 

� Μεταπτυχιακές διατριβές (60 κατ’ έτος) 

� Ερευνητικές δηµοσιεύσεις του ακαδηµαϊκού προσωπικού 

� Πρακτικά επιστηµονικών συναντήσεων, σεµιναρίων, συνεδρίων κλπ. (µικρός αριθµός κατ’ 
έτος) 

� Εκδόσεις του Ιδρύµατος 

                                           

1 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισµός), ΥΠ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΟΧ (Οδηγός χρήσης), ΑΛ (Άλλο) 

2 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας 
έναρξης) της Υπηρεσίας 2 
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� Άρθρα τοπικών περιοδικών ή τεύχη περιοδικών που συµβάλουν στην επιστηµονική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης και του νοµού των Σερρών (περιορισµένος αριθµός τευχών) 

� ∆ιοικητικά έγγραφα (αποφάσεις των οργάνων διοίκησης) 

Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη συστηµατικής οργάνωσης και ευρετηρίασης του υλικού αυτού. 
Επίσης, προκύπτει η ανάγκη υπηρεσίας απόθεσης του υλικού, µέσα από την καθιέρωση 
συγκεκριµένης ροής εργασίας, καθώς και υπηρεσίας αναζήτησης/προβολής του περιεχοµένου, µε 
βάση τη βιβλιογραφική τους αποδελτίωση. 

Σύµφωνα µε τη σύγχρονη ακαδηµαϊκή και βιβλιοθηκονοµική πρακτική τα παραπάνω 
προβλήµατα λύνονται µε τη δηµιουργία Ιδρυµατικών Αποθετηρίων. Τα Ιδρυµατικά αποθετήρια 
αποτελούν πλέον µια καθιερωµένη επιστηµονική τάση και συνιστούν αναβάθµιση των υπηρεσιών 
που προσφέρει ένα ακαδηµαϊκό Ίδρυµα στον τοµέα της επιστηµονικής πληροφόρησης, της 
προβολής του επιστηµονικού ή πολιτιστικού ψηφιακού περιεχοµένου που δηµιουργείται στο 
Ίδρυµα.  

Καθώς στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών δεν υπάρχει Ιδρυµατικό Αποθετήριο προκύπτει 
η ανάγκη της δηµιουργίας του. Στην παρούσα υπηρεσία προβλέπεται η δηµιουργία Ιδρυµατικού 
Αποθετηρίου, µε χρήση των υπολογιστικών και διαδικτυακών υποδοµών του Ιδρύµατος, οι οποίες 
θα συµπληρωθούν ελαφρά, στο πλαίσιο της υπηρεσίας 1 του παρόντος έργου.  

Το ζητούµενο Ιδρυµατικό Αποθετήριο θα διασυνδέεται µε την εφαρµογή συγκέντρωσης και 
διάθεσης διδακτικού υλικού (Υπηρεσία 3.2 του παρόντος έργου) και θα ενηµερώνεται αυτόµατα. 

Το Ιδρυµατικό Αποθετήριο που θα υλοποιηθεί µε την παρούσα διακήρυξη θα υποστηριχτεί από 
δράσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης µε ίδια µέσα (Υποέργο 2 της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της 
Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών), σύµφωνα µε όσα περιγράφονται στην 
παράγραφο Α2.5.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Α3.2.2  Αντικείµενο της Υπηρεσίας 2 

Βασικός σκοπός του υποέργου είναι η δηµιουργία ψηφιακού Ιδρυµατικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών, σε συνδυασµό µε υπηρεσίες απόθεσης, αναζήτησης και 
προσωποποιηµένες υπηρεσίες αυτοαρχειοθέτησης.  

Το ζητούµενο Ιδρυµατικό αποθετήριο θα λειτουργεί κεντρικά και θα συγκεντρώσει υλικό από 
όλες τις σχολές και τα Τµήµατα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών.  

Η δηµιουργία του συστήµατος θα γίνει µέσα από τον παρόντα τακτικό διαγωνισµό, από 
κατάλληλους µηχανικούς, που θα αναλάβουν εργολαβικά την ανάπτυξη των απαιτούµενων 
υποδοµών. Η ανάπτυξη των υποδοµών θα γίνει τοπικά, στο υπάρχον Υπολογιστικό κέντρο του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών, µε διακοµιστές των οποίων η προµήθεια θα γίνει στο πλαίσιο της 
Υπηρεσίας 1 (παράγραφος Α3.1 της παρούσας διακήρυξης). 

Η διαχείριση του συστήµατος θα γίνεται από την κεντρική βιβλιοθήκη, από τους 
βιβλιοθηκονόµους του Ιδρύµατος, αφού αυτοί εκπαιδευτούν στη χρήση του από τον ανάδοχο που 
θα δηµιουργήσει το σύστηµα. Η απόθεση των τεκµηρίων θα γίνεται από τους χρήστες, µέσα από 
προσωποποιηµένες υπηρεσίες απόθεσης και αυτοαρχειοθέτησης.   
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A3.2.3  Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας 2 

Το ιδρυµατικό αποθετήριο θα πρέπει να λειτουργήσει ως σύστηµα καταγραφής, αποθήκευσης, 
καταλογογράφησης, διατήρησης και αναδιανοµής του ψηφιακού υλικού του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας-Σερρών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχει τα εξής λειτουργικά χαρακτηριστικά/τεχνικές 
προδιαγραφές: 

• Να είναι σχεδιασµένο ώστε να διευκολύνει την οργάνωση και τη διαχείριση του 
ψηφιακού υλικού ενός µεγάλου οργανισµού, όπως το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
- Σερρών. 

• Να παρέχει πρόσβαση στο ψηφιακό αρχείο του οργανισµού µέσα από µια ενιαία διεπαφή 
ενώ επιπλέον να επιτρέπει την πλήρη παραµετροποίηση του γραφικού περιβάλλοντος µε τα 
λογότυπα και τα κείµενα του ιδρύµατος. 

• Να υποστηρίζει την οργάνωση του περιεχοµένου σε κοινότητες και συλλογές, κάθε 
µία από τις οποίες να διατηρεί την ταυτότητά της στο αποθετήριο. 

• Να υποστηρίζει την αναζήτηση πλήρους κειµένου (Full text search) τόσο στα 
µεταδεδοµένα όσο και στο περιεχόµενο των καταχωρηµένων τεκµηρίων. 

• Να υποστηρίζει τη δηµιουργία ευρετηρίων πολλαπλών διαστάσεων (multi-dimensional 
indexes) για την βελτιστοποίηση της πλοήγησης και της αναζήτησης στα δεδοµένα. 

• Η παραµετροποίηση του συστήµατος να δίνει ευελιξία στον προσδιορισµό διαφορετικών 
πολιτικών πρόσβασης για κάθε κοινότητα και συλλογή. 

• Να υποστηρίζει µεγάλο εύρος προτύπων και τύπων ψηφιακού περιεχοµένου, όπως 
κείµενο, εικόνες, ήχος και βίντεο. Ορισµένα παραδείγµατα αντικειµένων που µπορούν να 
αποθηκευτούν στο αποθετήριο είναι: 

o Έγγραφα όπως άρθρα, δηµοσιεύσεις, τεχνικές αναφορές και δηµοσιεύσεις σε 
συνέδρια. 

o Βιβλία 
o Πτυχιακές εργασίες 
o Εικόνες διαφόρων τύπων 
o Αρχεία VIDEO 
o Αρχεία Ήχου 
o Σύνολα δεδοµένων 
o Λογισµικό 

• Να εξασφαλίζει την διαφύλαξη των ψηφιακών δεδοµένων. Να παρέχει 
µακροπρόθεσµη φυσική αποθήκευση και διαχείριση των αντικειµένων σε ένα ασφαλές, 
διαχειρίσιµο αποθετήριο που περιλαµβάνει λειτουργίες όπως τα αντίγραφα ασφαλείας, η 
αντιγραφή δεδοµένων σε βοηθητικούς χώρους αποθήκευσης, η ανανέωση των δεδοµένων 
και η ανάκτηση σε περίπτωση σφάλµατος. 

• Να δηµιουργεί ένα µοναδικό κλειδί σε κάθε αντικείµενο, συλλογή και κοινότητα που 
αποθηκεύει ώστε να εξασφαλίσει την δυνατότητα ανάκτησης στο µέλλον. Επιπρόσθετα, να 
παρέχει έναν µηχανισµό για την ενηµέρωση των ατόµων που εισήγαγαν το περιεχόµενο για 
τα επίπεδα διαφύλαξης των δεδοµένων τους. Για τον σκοπό αυτό, να χρησιµοποιεί έναν 
ανεξάρτητο από την τεχνολογία και τον τρόπο αποθήκευσης µηχανισµό δηµιουργίας και 
διαχείρισης µοναδικών κλειδιών, το CNRI Handle System. 
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• Να διαθέτει εξειδικευµένο έλεγχο πρόσβασης για κάθε αντικείµενο και εγγραφή. 
Να επιτρέπει σε αυτούς που διαχειρίζονται το περιεχόµενο να περιορίζουν την πρόσβαση σε 
ορισµένα αντικείµενα σε επίπεδο συλλογής, εγγραφής ή αντικειµένου. 

• Να προσφέρει εξατοµικευµένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους επισκέπτες του. Για 
παράδειγµα, κάποιος χρήστης να µπορεί να ορίσει να δέχεται ενηµερώσεις µέσω email όταν 
καταχωρείται υλικό σε συγκεκριµένη συλλογή. 

• Η διαδικασία καταχώρησης αντικειµένων στο σύστηµα να επιτρέπει την περιγραφή κάθε 
αντικειµένου χρησιµοποιώντας µεταδεδοµένα που ακολουθούν το πρότυπο του Dublin 
Core. Αυτές οι περιγραφές να εισάγονται σε µια σχεσιακή βάση δεδοµένων που 
χρησιµοποιείται από την µηχανή αναζήτησης του συστήµατος για την ανάκτηση 
αντικειµένων. 

• Η ηλεκτρονική καταχώρηση του υλικού να µπορεί να γίνεται είτε από τους 
υπεύθυνους βιβλιοθηκονόµους / διαχειριστές του συστήµατος, είτε από τους 
ίδιους τους δηµιουργούς του υλικού. Στην δεύτερη περίπτωση, θα πρέπει να 
υποστηρίζεται µια ροή εργασίας υποβολής υλικού (Submission Workflow) που να 
περιλαµβάνει αυθεντικοποίηση του χρήστη, υποβολή του υλικού και των µεταδεδοµένων 
του και στην συνέχεια έλεγχο των υπεβληµένων στοιχείων από τον υπεύθυνο διαχειριστή 
του συστήµατος και τελικά απόρριψη ή δηµοσίευση του υλικού στο αποθετήριο. 

• Να δίνει την δυνατότητα εξαγωγής των µεταδεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στην 
ψηφιακή βιβλιοθήκη µέσω του πρωτοκόλλου OAI-PMH. Ποιο συγκεκριµένα, να παρέχει µια 
υπηρεσία Web Service που να βασίζεται στο πρωτόκολλο OAI-PMH και να υποστηρίζει την 
εξαγωγή των µεταδεδοµένων του αποθετηρίου στις παρακάτω µορφές µεταδεδοµένων: 
Qualified Dublin Core, Simple Dublin Core (DC), Europeana Semantic Elements 
(ESE), Metadata Encoding and Transmission Standard (METS), Resource 
Description Framework (RDF). 

• Να εξασφαλίζεται η διασύνδεση του ιδρυµατικού αποθετηρίου µε τρίτες εφαρµογές 
συγκοµιδής µεταδεδοµένων (metadata harvesting) όπως το Google Scholar 
(http://scholar.google.com), η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Europeana 
(http://europeana.eu) και η µηχανή αναζήτησης ελληνικών ψηφιακών βιβλιοθηκών 
(http://openarchives.gr). 

• Να υποστηρίζει το πρότυπο OpenURL (επιθυµητό) ή το πρότυπο  SWORD µε σκοπό την 
καλύτερη διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε άλλες διαδικτυακές εφαρµογές. 

• Να υποστηρίζει την καταγραφή, επεξεργασία και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για 
το περιεχόµενο και τους επισκέπτες του ιδρυµατικού αποθετηρίου. Το σύστηµα διαχείρισης 
των στατιστικών να είναι παραµετροποιήσιµο ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του 
ιδρύµατος. 

• Να συνεργάζεται µε συντάκτη οντολογίας (open source) για την οργάνωση των θεµάτων. O 
συντάκτης οντολογιών είναι λογισµικό (συχνά ανοιχτού κώδικα) το οποίο µε βάση τα 
µεταδεδοµένα που εισάγονται για τα τεκµήρια επιτρέπει τη δηµιουργία συσχετίσεων 
ανάµεσα στις καταχωρήσεις. Το ζητούµενο εδώ είναι οι εξαγόµενες συσχετίσεις να 
ενσωµατώνονται αυτόµατα και στο περιβάλλον του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου και να 
αξιοποιούνται από αυτό. 

• Τέλος, το λογισµικό που θα χρησιµοποιηθεί θα πρέπει να είναι open source software, 
ώστε α) να επιτρέπει µελλοντικές επεκτάσεις και παρεµβάσεις από το δικαιούχο, µε χαµηλό 
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κόστος β) να συµβαδίζει µε την πολιτική ανοιχτών λογισµικών, που υιοθετούν τα 
Ιδρυµατικά αποθετήρια άλλων Ιδρυµάτων, µέσω των κεντρικών υποδοµών της Ε∆ΕΤ Α.Ε. 

 
Οι προδιαγραφές του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου δίνονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο 
Μέρος Γ της διακήρυξης – Πίνακας Υ2.1, παράγραφος Γ3.2.1. Τον πίνακα αυτό πρέπει να 
συµπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος, τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές. 

Α3.2.4  ∆ιαλειτουργικότητα 

Για το υποέργο του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου πρέπει να ακολουθηθούν διεθνείς πρακτικές, όπως η 
υιοθέτηση ανοιχτού λογισµικού (open source), ανοιχτών προτύπων (open URL - SWORD), 
καθιερωµένων πρωτοκόλλων (OAI-PMH). Επίσης, πρέπει να υποστηρίζεται εξαγωγή 
µεταδεδοµένων σε διεθνώς καθιερωµένες µορφές. Τέλος, θα υποστηρίζεται η διασύνδεση του 
αποθετηρίου µε τρίτες εφαρµογές συγκοµιδής µεταδεδοµένων (Google Scholar, Europeana).  
Για την πληρέστερη τεκµηρίωση των ψηφιακών αντικειµένων, πρέπει να χρησιµοποιηθεί το ανοικτό 
πρότυπο µεταδεδοµένων Dublin Core Qualified.  

Α3.2.5  Ανοιχτά πρότυπα / δεδοµένα 

Για την επίτευξη της µακροπρόθεσµης διαθεσιµότητας των τεκµηρίων, θα πρέπει να εφαρµοστούν 
τα ακόλουθα: 
• Χρήση των persistent identifiers πχ. η υπηρεσία HandleNet.net 
• Ανάπτυξη πολιτικής αποµάκρυνσης και/ ή διαγραφής των τεκµηρίων από το σύστηµα. 
• Χρήση τεχνικών µεταδεδοµένων 
Για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας και της ανοικτής πρόσβασης στα µεταδεδοµένα του 
ιδρυµατικού αποθετηρίου, θα πρέπει να υλοποιηθεί µια διεπαφή µε το πρωτόκολλο OAI-PMH 
(Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που 
παρέχει το πλαίσιο διαλειτουργικότητας για τη συλλογή µεταδεδοµένων ψηφιακών τεκµηρίων, 
επιτρέποντας έτσι την επικοινωνία και συνεργασία των πηγών ανοικτής πρόσβασης. 
Για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των τεκµηρίων το OAI-PMH πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
από τον πάροχο δεδοµένων (data provider) ώστε να καταστήσει τα δεδοµένα διαθέσιµα στα 
εργαλεία συλλογής (harvesters) και από τον πάροχο υπηρεσιών (service provider) ώστε να 
συγκεντρώσει τα µεταδεδοµένα και να τα καταστήσει διαθέσιµα προς αναζήτηση. Η εφαρµογή του 
πρωτοκόλλου επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενο ηλεκτρονικών 
αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης µέσω πολλαπλών µηχανών και εργαλείων αναζήτησης στο 
∆ιαδίκτυο (π.χ. Google, Scirus, Copernic Agent, Web Citation Index). 
Το πρωτόκολλο OAI-PMH εφαρµόζει την αρχιτεκτονική client-server, χρησιµοποιεί τη γλώσσα XML 
και είναι συµβατό µε όλες τις εφαρµογές και τα προγράµµατα των αποθετηρίων. Θέτει ως ελάχιστη 
απαίτηση στους παρόχους δεδοµένων την εφαρµογή του προτύπου Dublin Core για την περιγραφή 
των ψηφιακών αντικειµένων. 
Τέλος, το µεγαλύτερο µέρος των δεδοµένων του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου θα είναι ανοιχτό για 
όλη την Ακαδηµαϊκή Κοινότητα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των άλλων Πανεπιστηµίων και 
Τ.Ε.Ι. της χώρας καθώς επίσης και στο ευρύ κοινό. Ένα µέρος των δεδοµένων (π.χ. πτυχιακές 
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εργασίες, διοικητικά έγγραφα) θα είναι διαθέσιµο κατόπιν αιτήσεως προς τη Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύµατος. 

Α3.2.6  Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Το περιβάλλον της χρήσης των υπηρεσιών του Αποθετηρίου οφείλει να είναι εύχρηστο, αισθητικά 
άρτιο και φιλικό προς το χρήστη. 

Α3.2.7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης (πέντε 
βιβλιοθηκονόµοι). Η εκπαίδευση θα είναι τουλάχιστο 10 ωρών, µε τεκµηρίωση παρουσιολογίου και 
υπογραφών (βλέπε και πίνακα συµµόρφωσης Υ6, στο Μέρος Γ, παραγρ. Γ3.6). Η εκπαίδευση των 
βιβλιοθηκονόµων θα αρχίσει µετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης των λειτουργιών του 
αποθετηρίου εκ µέρους του αναδόχου. Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει την απαραίτητη 
έντυπη τεκµηρίωση καθώς και ηλεκτρονικό περιβάλλον «Βοήθειας», που θα είναι προσβάσιµο 
διαδικτυακά, µέσω της κάθε εφαρµογής. 

Α3.2.8 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής φυσικού αντικειµένου της 
υπηρεσίας 

Προκειµένου να γίνει η παραλαβή του φυσικού αντικειµένου της Υπηρεσίας 2, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή παραλαβής, η οποία θα αξιολογήσει τη λειτουργικότητα, 
την ευχρηστία και την αισθητική παρουσίαση της εφαρµογής. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργαστεί µε την επιτροπή για την υλοποίηση σειράς ελέγχων της καλής λειτουργίας, µέσω 
σεναρίων χρήσης της κάθε λειτουργίας του Ι.Α. Στον Πίνακα Α3.2 (παράγραφος Α3.2.11) φαίνονται 
τα παραδοτέα της Υπηρεσίας 2. 

Α.3.2.9 Πιλοτική φάση λειτουργίας-αρχική απόθεση υλικού 

Όταν ολοκληρωθεί η φάση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του Ι.Α. και παράλληλα µε 
την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων θα ξεκινήσει η πιλοτική φάση λειτουργίας του Αποθετηρίου, 
που θα διαρκέσει ένα µήνα. Η φάση αυτή αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο (Παραδοτέο 7, Πίνακας 
Α3.2) και τεκµηριώνεται µε την κατάθεση καταλόγου των τεκµηρίων κάθε κατηγορίας που θα 
αποτεθούν και χρονολογίου επίλυσης προβληµάτων. Η απόθεση θα είναι µικρού όγκου (π.χ. 50 
τεκµήρια ανά κατηγορία) και θα γίνει µε ευθύνη και ενεργή παρουσία εκπροσώπου του αναδόχου, 
µε τη βοήθεια των εκπαιδευόµενων βιβλιοθηκονόµων. Στη φάση αυτή θα πρέπει να γίνουν όλες οι 
διορθωτικές παρεµβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες, ώστε το Αποθετήριο να λειτουργήσει 
παραγωγικά, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 

Α3.2.10  Ενδεικτικές Φάσεις υλοποίησης της Υπηρεσίας 2 (∆ηµιουργία Ιδρυµατικού 
Αποθετηρίου) 

Παρακάτω δίνονται ενδεικτικές φάσεις της δηµιουργίας του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

Επιτροπή Ερευνών-ΕΛΚΕ του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών    

   34 

 

Φάση Νο 1 Τίτλος Προπαρασκευαστικές 
Ενέργειες για τη 
δηµιουργία Ι.Α.  

Ενδεικτικός Χρόνος 
Υλοποίησης  

Ένας (1)  µήνας από την υπογραφή της σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος της Φάσης 1 της Υπηρεσίας 2 είναι η προπαρασκευή της εγκατάστασης των 
Υπηρεσιών του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου, εκ µέρους των µηχανικών του αναδόχου, µέσω 
της µελέτης των αναγκών σε απόθεση και αναζήτηση, καθώς και των πολιτικών και των 
ροών απόθεσης, που έχουν προβλεφθεί (βλέπε το συνηµµένο στη διακήρυξη κείµενο 
αρχών και πολιτικών προβολής για το Ιδρυµατικό Αποθετήριο).  

 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Αµέσως µετά την ανάδειξη του αναδόχου για το Υποέργο 1 θα ακολουθήσει σειρά 
συναντήσεων µε την οµάδα εργασίας της Β/Θ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών 
για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης.  

• Θα γίνει περιγραφή και συζήτηση επί των πολιτικών προβολής και των ροών που 
σχετίζονται µε το Ι.Α.  

• Θα γίνει καταγραφή του υλικού (µικρού όγκου) που θα αποτεθεί στο Ιδρυµατικό 
αποθετήριο, κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας. 

Παραδοτέα 
• Θα παραχθεί µια αναφορά που θα καθορίζει τις πολιτικές προβολής και τις ροές 

απόθεσης που θα ενσωµατωθούν στο Ι.Α., κατά κατηγορία τεκµηρίων.  

 

Φάση Νο 2 Τίτλος Υλοποίηση Φυσικού 
Αντικειµένου του Ι.Α.  

Ενδεικτικός χρόνος 
παράδοσης 

∆ύο (2) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος της Φάσης 2 της Υπηρεσίας 2 είναι η εγκατάσταση και παραµετροποίηση της 
εφαρµογής, η ενεργοποίηση όλων των προβλεπόµενων υπηρεσιών  

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Εγκατάσταση εφαρµογής λογισµικού ανοιχτού κώδικα. 

• Παραµετροποίηση της εφαρµογής µε βάση τις εγκεκριµένες ροές και πολιτκές 
απόθεσης/προβολής 
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Παραδοτέα 

• Υπηρεσία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 
- Σερρών µε τις επι µέρους υπηρεσίες: Αναζήτησης/Προβολής, Απόθεσης/τεκµηρίωσης, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

 

 

Φάση Νο 3 Τίτλος Εκπαίδευση 
∆ιαχειριστών και 
Πιλοτική φάση 
λειτουργίας 

Ενδεικτικός Χρόνος 
Υλοποίησης 

Τρεις (3) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος της Φάσης 3 της Υπηρεσίας 2 είναι η εκπαίδευση πέντε διαχειριστών-
βιβλιοθηκονόµων και η πιλοτική λειτουργία του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου. Απόθεση µικρού 
όγκου τεκµηρίων κάθε κατηγορίας και διόρθωση όλων των προβληµάτων που µπορεί να 
προκύψουν, ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Υλοποίηση σεµιναρίων εκπαίδευσης πέντε βιβλιοθηκονόµων (τουλάχιστο δέκα ώρες 
εκπαίδευσης) 

• Πιλοτική φάση λειτουργίας: Αρχική απόθεση µικρού όγκου πτυχιακών εργασιών, 
ερευνητικού έργου κλπ. από τους εκπαιδευόµενους βιβλιοθηκονόµους, µε ενεργή 
υποστήριξη εκ µέρους του αναδόχου και παράλληλη διόρθωση προβληµάτων 
Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας όλων των λειτουργιών του Αποθετηρίου. 

Παραδοτέα 

• Υπογεγραµµένο παρουσιολόγιο επιµορφωτών-επιµορφούµενων.  

• Κατάλογος καταχωρηµένων πτυχιακών εργασιών, διδακτικών σηµειώσεων, 
δηµοσιευµένων εργασιών και πρακτικών ηµερίδων (αρχική/πιλοτική απόθεση υλικού 
µικρού όγκου). Ενδεικτικά: 50 τεκµήρια ανά κατηγορία. Να συνοδεύεται από 
χρονολόγιο απόθεσης υλικού και επίλυσης προβληµάτων. 

• Τεύχος αναλυτικών οδηγιών για την κάθε λειτουργία του Ι.Α. που υλοποιήθηκε. 
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Α3.2.11  Πίνακας Παραδοτέων της Υπηρεσίας 2 

 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου3 

Ενδεικτικός 
Μήνας 

Παράδοσης4 

Π4 

Αναφορά που θα καθορίζει τις πολιτικές 
προβολής και τις ροές απόθεσης που θα 
ενσωµατωθούν στο Ι.Α., κατά κατηγορία 
τεκµηρίων, σε συµφωνία µε τις Ιδρυµατικές 
πολιτικές και ροές, που έχουν προβλεφθεί 
για το Ι.Α. 

ΑΝ Μ1 

Π5 

Υπηρεσία Ιδρυµατικού Αποθετηρίου και 
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών µε τις επι µέρους 
υπηρεσίες: Αναζήτησης/Προβολής 
Απόθεσης τεκµηρίωσης  

ΥΠ Μ2 

Π6 
Υπογεγραµµένο παρουσιολόγιο 
επιµορφωτών-επιµορφούµενων (τουλάχιστο 
10 ώρες εκπαίδευσης) 

ΑΛ Μ3 

Π7 

Ολοκλήρωση πιλοτικής φάσης λειτουργίας: 
Κατάλογος καταχωρηµένων πτυχιακών 
εργασιών, διδακτικών σηµειώσεων, 
δηµοσιευµένων εργασιών και πρακτικών 
ηµερίδων (αρχική/πιλοτική απόθεση 
υλικού). Ενδεικτικά: 50 τεκµήρια ανά 
κατηγορία. Χρονολόγιο επίλυσης 
προβληµάτων. 

ΑΝ Μ3 

Π8 
Τεύχος αναλυτικών οδηγιών για την κάθε 
επί µέρους λειτουργία του Αποθετηρίου, που 
υλοποιήθηκε. 

ΟΧ Μ4 

 

Πίνακας Α3.2 

 

 

                                           

3 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισµός), ΥΠ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΟΧ (Οδηγός χρήσης), ΑΛ (Άλλο) 

4 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας 
έναρξης) της Υπηρεσίας 2 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

Επιτροπή Ερευνών-ΕΛΚΕ του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών    

   37 

Α3.3  Υπηρεσία 3 (Ενίσχυση των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών).  

Συγκεκριµένα, στο πλαίσιο αυτής της Υπηρεσίας θα υλοποιηθούν τα εξής: 

α) Ολοκληρωµένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης συνεργασιών και επικοινωνίας οµάδων 
εργασίας (Forum χρηστών-Λογισµικό Συνεργασιών). Αυτό θα περιλαµβάνει παρακολούθηση 
και συντονισµό σχεδίων δράσης (project management), διαχείριση και διαµοιρασµό κοινών 
αρχείων, χρήση ηµερολογίων, forum συζητήσεων και ανταλλαγή µηνυµάτων και ειδοποιήσεων. Το 
περιβάλλον θα είναι προσβάσιµο µέσω του ιστοτόπου της Βιβλιοθήκης.  

Β) ∆ηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης απόθεσης/αναζήτησης διδακτικού υλικού, µε πιστοποίηση ΑΑΙ.  

Α3.3.1  Περιγραφή παρούσας κατάστασης και αναγκαιότητα υλοποίησης της Υπηρεσίας 3 

1. Η βιβλιοθήκη αποτελεί από φυσική άποψη τόπο µελέτης και συνάντησης σπουδαστών, 
καθηγητών και άλλων χρηστών, οι οποίοι συχνά µελετούν και εργάζονται σε οµάδες και στο 
πλαίσιο θεµατικών εργασιών και σχεδίων δράσης (projects), χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα το υλικό 
και τις πηγές της βιβλιοθήκης. Επίσης, συχνά οι χρήστε επιθυµούν να επικοινωνούν µεταξύ τους. 
Έτσι, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας forum χρηστών, υποστήριξης συνεργασιών και επικοινωνίας 
οµάδων εργασίας, µέσω ολοκληρωµένου διαδικτυακού περιβάλλοντος, που θα αποτελεί προέκταση 
του φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης, ενώ θα παρέχει ταυτόχρονα πρόβαση στις ηλεκτρονικές 
πηγές. 

2. Μεγάλο µέρος του διδακτικού υλικού που διατίθεται στους σπουδαστές του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών διανέµεται µε τη µορφή φωτοτυπηµένων σηµειώσεων, µέσω της 
βιβλιοθήκης. Αυτό συµβαίνει κυρίως µε τις σηµειώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων για τις οποίες 
υπάρχει ανάγκη προσαρµογής στα δεδοµένα του κάθε εργαστηριακού µαθήµατος, µε αποτέλεσµα 
να µην καλύπτονται από συγγράµµατα του εµπορίου. Εξάλλου, η έντονη ανάγκη επικαιροποίησης 
των ασκήσεων και άλλοι παράγοντες αποτρέπουν συχνά τον διδάσκοντα να τις εκδόσει µε τη 
µορφή εµπορικού βοηθήµατος. Πολλές από τις σηµειώσεις αυτές δεν είναι διαθέσιµες σε ψηφιακή 
µορφή προς τους σπουδαστές, µε αποτέλεσµα να υπάρχει συχνά εξάρτηση της διδακτικής 
διαδικασίας από τη διαδικασία της φωτοτύπησης και διανοµής τους. Άλλες πάλι που είναι 
διαθέσιµες σε ψηφιακή µορφή είναι διάσπαρτες σε προσωπικές ιστοσελίδες καθηγητών, στη βάση 
γνώσεων e-learning, σε ιστοσελίδες µε αποτελέσµατα ευρωπαϊκών προγραµµάτων κλπ. 

Η διάθεση των σηµειώσεων σε έντυπη µορφή, πέρα από το κόστος αναπαραγωγής που 
συνεπάγεται, δηµιουργεί σηµαντικό φόρτο στους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, που είναι 
επιφορτισµένοι µε το καθήκον αυτό. Επίσης, δηµιουργεί εντάσεις και τριβές µε τους σπουδαστές 
που δεν βρίσκουν πάντα διαθέσιµο το υλικό που αναζητούν. 

Προκύπτει, συνεπώς, η ανάγκη συγκέντρωσης, τεκµηρίωσης και συστηµατικής διάθεσης του 
υλικού στους σπουδαστές του Ιδρύµατος, µέσω κατάλληλης ενιαίας Ιδρυµατικής Πύλης, που 
ταυτόχρονα θα το προβάλλει (και σε ορισµένες περιπτώσεις θα το διαθέτει) και προς τρίτους 
ενδιαφερόµενους. Επίσης, θα δίνει τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να αποθέτουν το υλικό τους, 
µέσω κατάλληλης διεπαφής. 

Στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών λειτουργεί πιστοποίηση LDAP, µε προοπτική να 
αναβαθµιστεί µέσα στους επόµενους µήνες. 
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Α3.3.2  Αντικείµενο της Υπηρεσίας 3 

Στην παρούσα Υπηρεσία 

1. Ζητείται να αναπτυχθεί Forum χρηστών. Αυτό, θα δηµιουργηθεί ως περιβάλλον επικοινωνίας 
και διευκόλυνσης συνεργασιών ανάµεσα σε οµάδες εργασίας (σπουδαστές, ακαδηµαϊκό 
προσωπικό), που αναπτύσσουν κοινά σχέδια στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών. Η πρόσβαση 
στην εφαρµογή θα µπορεί να γίνεται από οπουδήποτε και θα αποτελεί µια προέκταση του φυσικού 
χώρου της βιβλιοθήκης. Η εφαρµογή θα προβάλλεται µέσω της ιστοσελίδας της βιβλιοθήκης, αλλά 
και µέσω άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύµατος (e-learning, ιστοσελίδες τµηµάτων κλπ.). 
Η πρόσβαση θα γίνεται µέσω πιστοποίησης του χρήστη. Θα µπορούν να δηµιουργηθούν δυναµικά 
οµάδες ανοιχτές ή κλειστές, για διαχείριση έργων, κατάθεση αναφορών, µεταφόρτωση αρχείων, 
ανταλλαγή ιδεών, υποβολή και ανταλλαγή περιεχοµένου κάθε είδους. Η διαχείριση περιεχοµένου 
θα γίνεται κεντρικά, η πληροφορία θα µοιράζεται αυτόµατα σε όλα τα µέλη µιας οµάδας και τα 
συµβάντα θα οργανώνονται χρονικά µε βάση χρονογραµµή. Θα υποστηρίζεται αναζήτηση 
περιεχοµένου σε όλη την έκταση του συστήµατος, όπου ο κάθε χρήστης έχει ελεύθερη πρόσβαση 
και θα υποστηρίζονται δυνατότητες προσωποποίησης στο προφίλ του κάθε χρήστη ή οµάδας. Θα 
εξασφαλίζεται η τεκµηρίωση της εξέλιξης µηνυµάτων, αρχείων και ιδεών. 

Είναι επιθυµητό το σύστηµα να αναπτυχθεί µε βάση πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου 
ανοιχτού λογισµικού και να κάνει χρήση εφαρµογών ανοιχτού λογισµικού (π.χ. MySQL). Με τον 
τρόπο αυτό διευκολύνονται µελλοντικές παρεµβάσεις, ώστε να καλυφθούν µελλοντικές ανάγκες, 
χωρίς µεγάλο επιπρόσθετο κόστος. 

Στόχος του υποέργου είναι η αναβάθµιση, διευκόλυνση και αυτοµατοποίηση της εργασίας των 
οµάδων και της διαχείρισης έργων τα οποία δηµιουργούν και συντονίζουν µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών, δηλαδή µέλη ΕΠ και σπουδαστές. Επίσης, η 
υπηρεσία αυτή στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσµατικότητας των 
συµµετεχόντων. Παράλληλα πρέπει να ενθαρρύνει τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, που 
προκαλούν την συµµετοχή των νέων και αλλάζουν σταδιακά το πρόσωπο της εκπαίδευσης. 

Η παραπάνω υλοποίηση θα αναφέρεται στο εξής ως υποϋπηρεσία 3.1. 

 

2. Ζητείται η ανάπτυξη υπηρεσίας συγκέντρωσης, τεκµηρίωσης, προβολής και διάθεσης, διδακτικού 
υλικού που παράγεται από τους καθηγητές των Τµηµάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών, µε την κάλυψη δικαιωµάτων Creative Commons ή διατίθεται υπό προϋποθέσεις, µε 
πιστοποιηµένη πρόσβαση. Επίσης, προτείνεται η δηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης µε υποδοµή ΑΑΙ, 
για την προβολή του διδακτικού υλικού προς τους σπουδαστές του Ιδρύµατος ή και προς άλλους 
ενδιαφερόµενους, ανάλογα µε το βαθµό δικαιωµάτων που προβλέπει η άδεια διάθεσης του υλικού. 

Οι διδάσκοντες θα έχουν τη δυνατότητα της απόθεσης του υλικού, µέσω προσωποποιηµένης 
διαδικτυακής διεπαφής, τεκµηριώνοντάς το κατάλληλα. Θα µπορούν, επίσης, να ορίζουν το 
καθεστώς της άδειας, που θα καθορίζει την πρόσβαση σε κάθε συγκεκριµένο αρχείο διδακτικού 
υλικού. Θα µπορούν, δηλαδή, να καθορίζουν ποια αρχεία θα προσπελάζονται ως πλήρες κείµενο 
µόνον από τους σπουδαστές και ποια θα προσπελάζονται από το ευρύ κοινό, µε κάποια άδεια 
τύπου Creative Commons. Οι σπουδαστές ή άλλοι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να προσπελάσουν 
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την εγγραφή, να διαβάσουν τη σχετική περίληψη και τεκµηρίωση ή/και να κατεβάσουν το αρχείο 
πλήρους κειµένου, εφόσον έχουν την κατάλληλη πιστοποίηση. 

Η ζητούµενη υπηρεσία θα έχει διεπαφή µε το Ιδρυµατικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας - Σερρών και θα αποτελεί κεντρικό σηµείο εισόδου του διδακτικού υλικού, µέσω του 
οποίου θα ενηµερώνεται και το Ιδρυµατικό Αποθετήριο. Επίσης, θα εξάγει µεταδεδοµένα σε 
κατάλληλη µορφή, ώστε να έχει τη δυνατότητα της διεπαφής µε άλλα πληροφοριακά συστήµατα, 
µε σκοπό να αποτελέσει µέρος ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος διακίνησης διδακτικού υλικού, 
σε συνεργασία µε παρόµοιες µελλοντικές πρωτοβουλίες άλλων ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων. 

Τέλος, η εφαρµογή είναι επιθυµητό να συνεργάζεται µέσω κατάλληλης διεπαφής µε το ΟΠΣΒ 
της Βιβλιοθήκης. Συγκεκριµένα, είναι επιθυµητό να υποστηρίζει τη συµβουλευτική διεπαφή προς 
τον δανειστικό κατάλογο, ώστε να αναζητά συναφή βιβλιογραφία µε το διδακτικό βοήθηµα 
ενδιαφέροντος. Είναι επιθυµητό να αναπτυχθεί η ίδια διεπαφή και µε το συνεργατικό 
Πληροφοριακό σύστηµα που θα αναπτυχθεί µέσω του υποέργου 1 της Οριζόντιας ∆ράσης, 
Θεµατική ενότητα Β1 (ILSaS). 

Η παραπάνω υλοποίηση θα αναφέρεται στο εξής ως υποϋπηρεσία 3.2. 

A3.3.3.α  Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 3.1 (Forum 
χρηστών-∆ιαδικτυακό Λογισµικό συνεργασιών) 

Το λογισµικό αυτό θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παρακάτω λειτουργικές και τεχνικές 
προδιαγραφές: 

Γενικά χαρακτηριστικά του λογισµικού 

• Να µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στις ιδιαίτερες ανάγκες του Ιδρύµατος (περίπου 14,000 
χρήστες - φοιτητές και µέλη ΕΠ) 

• Να προστατεύει την ασφάλεια των πληροφοριών, ανά άτοµο, οµάδα, και οργανωτική ενότητα. 
• Να διευκολύνει την διαδραστική επικοινωνία µε τα µέλη ή τους αποδέκτες. 
• Είναι επιθυµητό η ανάπτυξη του λογισµικού να βασιστεί σε µια πλατφόρµα Content 

Management  ανοιχτού κώδικα, ώστε να επιτρέπει µελλοντικές επεκτάσεις και παρεµβάσεις από 
το δικαιούχο, µε χαµηλό κόστος. 

• Είναι επιθυµητό το λογισµικό να συνεργάζεται µε λογισµικά ανοιχτού κώδικα όσον αφορά στο 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων Πληροφοριών- Σ∆ΒΠ (MySQL ή  PostgreSQL) το Λειτουργικό 
Σύστηµα (Linux), το διαδικτυακό διακοµιστή (Apache) και τις µηχανές αναζήτησης (Solr, 
Lucene), ώστε να επιτρέπονται µελλοντικές επεκτάσεις και παρεµβάσεις από τον δικαιούχο, µε 
χαµηλό κόστος. 

Ανάλυση των Λειτουργιών και της ∆οµής του Λογισµικού 

• Να αποτελεί ένα ενδοεπικοινωνιακό σύστηµα συνεργασίας. 
• Να είναι προσβάσιµο διαδικτυακά από υπολογιστές εκτός ή εντός Ιδρύµατος, µε κατάλληλη 

πιστοποίηση, µέσω κωδικών πρόσβασης. 
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• Να επιτρέπει τη χρήση σε εξωτερικούς συνεργάτες του Ιδρύµατος, για τους οποίους θα 
δηµιουργείται λογαριασµός για τη συγκεκριµένη χρήση, και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο, 
από τους διαχειριστές του λογισµικού. 

• Να ενσωµατώνεται απρόσκοπτα µε µια διαδικτυακή πύλη, όπως η Πύλη της Βιβλιοθήκης. 
• Να µπορεί να διαχειρίζεται αρχεία, blogs, podcasts video και να παρέχει µια σειρά από 

δυνατότητες, όπως αυτές που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
• Να διαθέτει συνδέσµους για εύκολη κοινωνικοποίηση και αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων 

(επιθυµητό) 
 
Αναλυτικά: 
 
• Να επιτρέπει την αποτύπωση των εργασιών ταυτόχρονα πολλών οµάδων, χωρίς περιορισµό 

συµµετεχόντων, µε δυνατότητα επιλογής των συµµετεχόντων από το διαχειριστή (manager) 
του κάθε έργου.  

• Να έχει τη δυνατότητα παροχής χωρητικότητας ενός (1) GByte για σπουδαστές και πέντε (5) 
GByte για καθηγητές, ανά project. Η διαθέσιµη χωρητικότητα θα πρέπει να µπορεί τουλάχιστο 
να διπλασιαστεί, αν ζητηθεί, από τον διαχειριστή της εφαρµογής. 

• Να επιτρέπει τη δηµιουργία σχεδίων δράσης (projects), που το καθένα θα διαθέτει τη δική του 
οργανική δοµή και θα ενσωµατώνει πάσης φύσεως εργαλεία και αντικείµενα, όπως:  

• File System, µε δυνατότητα µεταφόρτωσης αρχείων και διαχείρισης κοινών αρχείων κειµένου 
• Προσωπικά Ηµερολόγια εργασίας  
• Προσωπικά blogs 
• Πίνακες ανακοινώσεων και αγγελιών (walls)  
• Ηµερολόγια συναντήσεων και εκδηλώσεων  
• Χρονοδιαγράµµατα Gantt  
• ∆ιαχείριση οικονοµικών µεγεθών, όπως έξοδα 
• ∆ηµόσιο χώρο συζητήσεων (Forum) 
• Ανταλλαγή e-mails ανάµεσα στα µέλη της οµάδας 
• Το κάθε project πρέπει να µπορεί να διαιρεθεί σε επιµέρους πακέτα εργασίας (ή υποθέσεις ή 

υποέργα) που το καθένα να µπορεί να διαχειρίζεται τα παραπάνω αντικείµενα 
• Σε κάθε πακέτο εργασίας (υποέργο) να µπορεί να εργάζεται ένα υποσύνολο της οµάδας 

εργασίας 
• Το κάθε υποέργο να µπορεί να µετατραπεί σε ανεξάρτητο project αν παραστεί ανάγκη κατά τη 

διάρκεια των εργασιών της οµάδας (επιθυµητό) 
 
Στο επίπεδο της οµάδας, είναι απαραίτητο να υλοποιούνται τα παρακάτω: 
 
• Ίδρυση όσων οµάδων απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος 
• Οι οµάδες να δηµιουργούνται και να διαγράφονται δυναµικά 
• Να υπάρχουν οµάδες ανοιχτού τύπου (όπου η είσοδος είναι ελεύθερη), οµάδες κλειστές (κάθε 

µέλος να έχει ένα όνοµα και κωδικό ασφαλείας) και οµάδες µικτές, (όπου µπορούν να 
ενταχθούν νέα µέλη κατόπιν προσκλήσεως). 

• Να δηµιουργούνται έργα (Projects), υποέργα, υποθέσεις (Cases) ή πακέτα εργασίας µε 
υπεύθυνο παρακολούθησης, εφ όσον το επιθυµούµε, για κάθε υποέργο. 
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• Το σύστηµα να συντηρεί έναν πίνακα ελέγχου, που απεικονίζει τις διαδοχικές σύντοµες 
αναφορές των µελών για µία υπόθεση µε την σχετική ηµεροµηνία. Έτσι θα παρακολουθείται 
εύκολα η ροή του διαλόγου µεταξύ των µελών µέχρι την κατάληξη και το κλείσιµο της 
υπόθεσης. 

• Να διατίθεται ηµερολόγιο οµάδας (calendar) όπου θα σηµειώνονται εκδηλώσεις, συσκέψεις ή 
άλλα προγραµµατισµένα γεγονότα.  

• Να προσφέρεται δυνατότητα δηµοσίευσης Blogs και απεικόνισης τους µε χρονολογική σειρά. 
Τα blogs θα επιλέγονται όταν επιθυµούµε να εξελιχθεί ένας διαδραστικός ασύγχρονος διάλογος 
του τύπου ανταλλαγής ιδεών (brainstorming)  για να ωριµάσει κάποιο θέµα και µετά να ανοίξει 
µία υπόθεση. 

• Να υποστηρίζεται λειτουργία alert, ώστε να µπορεί κάποιος να στείλει στα υπόλοιπα µέλη ένα 
σύντοµο µήνυµα alert για να τους ειδοποιήσει για κάποια νέα ενηµέρωση στα αρχεία του 
συστήµατος. 

• Να υποστηρίζεται Notebook, καθώς και τα υπόλοιπα αντικείµενα που προαναφέρθηκαν 
• Να είναι δυνατή η αποστολή e-mail από αυτόµατο σύστηµα κοινοποίησης νέων υποβολών 

περιεχοµένου, υποθέσεων ή σχολίων στα Blogs επιλέγοντας σε ποια µέλη είναι επιθυµητή η 
κοινοποίηση. 

 
Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y3.3.1, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.3.1). 

A3.3.3.β  Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 3.2 (Ιδρυµατική 
Πύλη διδακτικού υλικού) 

Η Ιδρυµατική Πύλη διδακτικού υλικού θα πρέπει να συµµορφώνεται µε τις παρακάτω 
λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες: 

• Να παρέχει τη δυνατότητα για συµπλήρωση, σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα των παραµέτρων 
της τεκµηρίωσης, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του Ιδρύµατος : 

 
� Τίτλος Μαθήµατος 
� Συγγραφείς,  Καθηγητές,  
� Σχολή, Τµήµα , Εξάµηνο σπουδών 
� Θέµα ή Θέµατα 
� Ηµεροµηνία 
� Αριθµός σελίδων 
� Περίληψη  και λοιπή τεκµηρίωση 

• ∆υνατότητα υποβολής του ψηφιακού αρχείου του µαθήµατος στη βάση καταχώρησης σε 
µορφή Word ή Pdf. 

• Ευκολίες για αναζήτηση των αρχείων των µαθηµάτων βάσει των µεταδεδοµένων τους 
(δυνατότητα συνδυασµού αυτών). ∆υνατότητα επιλογής τµήµατος και  µαθήµατος από 
drop-down menu. 
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• Ανάθεση δικαιωµάτων σε οµάδες ανάλογα µε την προέλευση τους, (φοιτητές 
εγγεγραµµένοι σ΄ αυτό το µάθηµα, στο συγκεκριµένο εξάµηνο/σχολή/τµήµα,  στο Ίδρυµα, 
σε άλλο αντίστοιχο Ίδρυµα, στο ελεύθερο κοινό). Τα δικαιώµατα µπορεί να αφορούν 
ανάγνωση, κατέβασµα, φύλαξη. 

• Το διδακτικό υλικό να µπορεί να τροφοδοτεί το Ιδρυµατικό Αποθετήριο, σε µία ειδική 
συλλογή ονοµαζόµενη ∆ιδακτικό Υλικό  

• Η πρόσβαση στο διδακτικό υλικό θα γίνεται µέσω Ιδρυµατικής πύλης, που θα ακολουθεί 
τους κανόνες του ΑΑΙ για την πιστοποίηση των χρηστών, ειδικά για την πρόσβαση στο 

πλήρες κείµενο. 

Επιπλέον το Λογισµικό οφείλει να επιτρέπει τις ακόλουθες Λειτουργίες: 

• Την δυνατότητα λήψης εφεδρικών αρχείων για την προστασία της ακεραιότητας του 
συστήµατος  

• Ευκολίες για την εξαγωγή εγγραφών µε σκοπό την ενσωµάτωση σε άλλο αποθετήριο 
• Ανοικτή τροφοδότηση άλλων αποθετηρίων µε το πρωτόκολλο ΟΑΙ-ΡΜΗ. 
• ∆υνατότητα ανάπτυξης προσωποποιηµένης φόρµας εισαγωγής µε τα σχετικά µεταδεδοµένα 

για την συλλογή διδακτικού υλικού. 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y3.3.2, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.3.2). 

Α3.3.4  ∆ιαλειτουργικότητα 

Είναι επιθυµητό, η υποϋπηρεσία 3.1 (∆ιαδικτυακό Λογισµικό Συνεργασιών και ∆ιαχείρισης Σχεδίων) 
να είναι διαλειτουργική µε άλλα διαδεδοµένα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και µε µηχανές αναζήτησης.  

Η υποϋπηρεσία 3.2 (Ιδρυµατική Πύλη διδακτικού υλικού) πρέπει να είναι διαλειτουργική µε το 

Ιδρυµατικό αποθετήριο. Είναι επιθυµητό η Πύλη διδακτικού υλικού να είναι διαλειτουργική  και µε 
το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστηµα Βιβλιοθήκης (Advance της εταιρίας ELIDOC), δηλαδή να 
διαθέτει διασύνδεση για αναζήτηση στο δανειστικό κατάλογο. Επίσης, είναι επιθυµητή η ίδια 
διαλειτουργικότητα και µε το υπό ανάπτυξη πρόγραµµα Βιβλιοθήκης (ΟΠΣΒ), που θα υπακούει στις 
γενικές προδιαγραφές που δηµοσιεύονται στη σχετική προκήρυξη για το ILSaS (βλέπε και 
παράγραφο Α2.5.1). Τέλος, η υποϋπηρεσία 3.2 πρέπει να είναι διαλειτουργική µε άλλα αποθετήρια, 
µέσω του πρωτοκόλλου ΟΑΙ-ΡΜΗ. 

Α3.3.5  Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Τα δύο παραπάνω λογισµικά που συναποτελούν την υπηρεσία 3, πρέπει να είναι εύχρηστα και να 
παρέχουν ένα κατά το δυνατό διαισθητικό περιβάλλον διεπαφής προς το χρήστη. Σηµαντική είναι 
και η αισθητική του περιβάλλοντος εργασίας, που πρέπει να είναι ξεκούραστη και ελκυστική. 
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Α3.3.6 ∆ιαδικασία παραλαβής φυσικού αντικειµένου της υπηρεσίας-Σενάρια χρήσης και 
Ελέγχου 

Προκειµένου να γίνει η παραλαβή του φυσικού αντικειµένου των υπηρεσιών 3.1 και 3.2, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή παραλαβής, η οποία θα αξιολογήσει τη 
λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την αισθητική παρουσίαση της κάθε εφαρµογής. Επίσης, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή για την υλοποίηση σειράς ελέγχων της καλής 
λειτουργίας, µέσω σεναρίων χρήσης της κάθε εφαρµογής. 

Α3.3.7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης για τις υπηρεσίες 3.1 και 3.2 προς το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης (συνολικά τουλάχιστο 12 ωρών, µε τεκµηρίωση παρουσιολογίου και 
υπογραφών) (βλέπε και πίνακα συµµόρφωσης Υ6, στο Μέρος Γ, παραγρ. Γ3.6). Επίσης οφείλει να 
προσφέρει την απαραίτητη έντυπη τεκµηρίωση, καθώς και ηλεκτρονικό περιβάλλον «Βοήθειας», 
που θα είναι προσβάσιµο διαδικτυακά, µέσω της κάθε εφαρµογής. 

Α.3.3.8 Πιλοτική φάση λειτουργίας-αρχική απόθεση υλικού 

Όταν ολοκληρωθεί η φάση της υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου των υπηρεσιών 3.1 και 3.2 
και παράλληλα µε την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων, θα ξεκινήσει η πιλοτική φάση λειτουργίας 
των δύο εφαρµογών, που θα διαρκέσει ένα µήνα. Η φάση αυτή αποτελεί ξεχωριστό παραδοτέο 
(Παραδοτέο 16, Πίνακας Α3.3) και τεκµηριώνεται µε την κατάθεση χρονολογίου επίλυσης 
προβληµάτων και καταλόγου αρχικής απόθεσης διδακτικού υλικού. Η απόθεση θα είναι µικρού 
όγκου (ενδεικτικά, 50 τεκµήρια διδακτικού υλικού) και θα γίνει µε ευθύνη και ενεργή παρουσία 
εκπροσώπου του αναδόχου, µε τη βοήθεια των εκπαιδευόµενων βιβλιοθηκονόµων. Στη φάση αυτή 
θα πρέπει να γίνουν όλες οι διορθωτικές παρεµβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες, ώστε οι υπηρεσίες 
3.1 και 3.2 να λειτουργήσουν παραγωγικά, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 

Α3.3.9  Ενδεικτικές Φάσεις της Υπηρεσίας 3  

Φάση Νο 1 Τίτλος Υλοποίηση του διαδικτυακού 
περιβάλλοντος διαχείρισης σχεδίων 
και υποστήριξης συνεργασιών και 
επικοινωνίας οµάδων εργασίας 
(3.1) 

Ενδεικτικός µήνας 
Παράδοσης 

Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για 
την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της υπηρεσίας.  

Στόχοι 

Στόχοι της πρώτης φάσης της Υπηρεσίας 3 είναι  

• Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της εφαρµογής για τη διαχείριση συνεργασιών, 
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οµάδων εργασίας και διαχείριση σχεδίων (projects) ως διαδικτυακή προέκταση του 
φυσικού χώρου της βιβλιοθήκης. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Ανάπτυξη εφαρµογής διαχείρισης ηλεκτρονικών συνεργασιών και επικοινωνίας, 
διαχείρισης έργων και ερευνητικών σχεδίων, διαχείρισης αποτελεσµάτων, κειµένων, 
βιβλίων, συνδέσµων και γενικά περιεχοµένου και κεφαλαίου γνώσης που προκύπτει µέσω 
των συνεργασιών. Η εφαρµογή θα έχει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων. Επίσης, η 
εφαρµογή θα είναι προσβάσιµη από οπουδήποτε και από οποιονδήποτε αδειοδοτηµένο 
χρήστη (σπουδαστές, προσωπικό) του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών. Η πρόσβαση 
στην υπηρεσία θα γίνεται µέσω του site της Βιβλιοθήκης 

• Θα χρησιµοποιηθεί πλατφόρµα διαχείρισης περιεχοµένου πάνω στην οποία θα 
αναπτυχθούν τα επί µέρους χαρακτηριστικά της web εφαρµογής.  

• Έλεγχος της καλής λειτουργίας της εφαρµογής 

Παραδοτέα 

• Υπηρεσία διαχείρισης σχεδίων, συνεργασιών και οµάδων εργασίας. 

 

 

Φάση Νο 2 Τίτλος Υλοποίηση της Πύλης 
απόθεσης, προβολής και 
διάθεσης ελεύθερου 
διδακτικού υλικού για το 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - 
Σερρών (3.2) 

Ενδεικτικός µήνας 
Παράδοσης 

Τέσσερις (4) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου της υπηρεσίας.  

Στόχοι 

Στόχοι της πρώτης φάσης της Υπηρεσίας 3 είναι  

• Η δηµιουργία Ιδρυµατικής Πύλης µε πιστοποίηση ΑΑΙ και υπηρεσίας για τη συγκέντρωση, 
προβολή και διάθεση του ελεύθερου διδακτικού υλικού που παρέχεται στους σπουδαστές 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Ανάπτυξη λειτουργίας για την τεκµηρίωση και απόθεση του υλικού εκ µέρους των 
διδασκόντων 

• Ανάπτυξη λειτουργίας για την προβολή και διάθεση του υλικού µε πιστοποίηση της 
ταυτότητάς τους προς τους σπουδαστές του Ιδρύµατος. Η εφαρµογή µπορεί να δίνει τη 
δυνατότητα της διάθεσης και προς τρίτους ενδιαφερόµενους, µη σπουδαστές του 
ιδρύµατος, ανάλογα µε το είδος της άδειας που συνοδεύει το υλικό. 

• Απαραίτητη δηµιουργία διεπαφής µε Ιδρυµατικό Αποθετήριο, για εµπλουτισµό της 
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αντίστοιχης συλλογής διδ. υλικού. 

• Επιθυµητή ∆ηµιουργία διεπαφής µε τον κύριο κατάλογο του ΟΠΣΒ. 

• Εξασφάλιση δυνατότητας σύνδεσης µε άλλα Πληροφοριακά συστήµατα, ώστε να µπορεί 
να επεκταθεί το σύστηµα σε οριζόντια βάση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 

Παραδοτέα 
• Υπηρεσία τεκµηρίωσης, απόθεσης, προβολής και διάθεσης ελεύθερου διδακτικού υλικού 

για το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών 
• Ιδρυµατική πύλη για την προσπέλαση/αναζήτηση/προβολή του διδακτικού υλικού, µε 

υποδοµή ΑΑΙ.  

 

 

Φάση Νο 3 Τίτλος Εκπαίδευση 
∆ιαχειριστών και 
Πιλοτική φάση 
λειτουργίας των 
υπηρεσιών 3.1 και 3.2 

Ενδεικτικός Χρόνος 
Υλοποίησης 

Πέντε µήνες από την υπογραφή της σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος της Φάσης 3 της Υπηρεσίας 3 είναι η εκπαίδευση πέντε διαχειριστών-
βιβλιοθηκονόµων και η πιλοτική λειτουργία των δύο υποϋπηρεσιών 3.1 και 3.2. ∆ιόρθωση 
όλων των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν, ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Υλοποίηση σεµιναρίων εκπαίδευσης πέντε βιβλιοθηκονόµων (τουλάχιστο δώδεκα ώρες 
εκπαίδευσης) 

• Πιλοτική φάση λειτουργίας. Υπηρεσία 3.1: ∆ηµιουργία πιλοτικής οµάδας διαχείρισης 
έργου από τους βιβλιοθηκονόµους και έλεγχος λειτουργιών. Υπηρεσία 3.2: Αρχική 
απόθεση µικρού όγκου διδακτικού υλικού από τους εκπαιδευόµενους βιβλιοθηκονόµους 
(ενδεικτικά: 50 τεκµήρια). Ενεργή υποστήριξη εκ µέρους του αναδόχου και παράλληλη 
διόρθωση προβληµάτων. Επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας όλων των λειτουργιών των 
υπηρεσιών 3.1 και 3.2. 

Παραδοτέα 

• Υπογεγραµµένο παρουσιολόγιο εκπαίδευσης της οµάδας διαχείρισης του έργου εκ 
µέρους του αναδόχου  για την υπηρεσία 3.1 (6 ώρες εκπαίδευσης) 

• Υπογεγραµµένο παρουσιολόγιο εκπαίδευσης της οµάδας διαχείρισης του έργου εκ 
µέρους του αναδόχου για την υπηρεσία 3.2 (6 ώρες εκπαίδευσης)  

• Υλικό τεκµηρίωσης του Forum χρηστών (Τεύχος αναλυτικών οδηγιών) για την 
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υποϋπηρεσία 3.1. 

• Υλικό τεκµηρίωσης της Πύλης διδακτικού Υλικού (Τεύχος αναλυτικών οδηγιών) για την 
υποϋπηρεσία 3.2. 

• Χρονολόγιο εργασιών πιλοτικής φάσης λειτουργίας της υπηρεσίας 3 (επίλυση 
προβληµάτων, πιλοτική απόθεση διδ. υλικού). 

 

Α3.3.10  Πίνακας Παραδοτέων Υπηρεσίας 3 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 

Παραδοτέου5 

Ενδεικτικός 
µήνας 

Παράδοσης6 

Π9 
Υπηρεσία διαχείρισης σχεδίων, συνεργασιών και 
οµάδων εργασίας («Forum χρηστών 
βιβλιοθήκης») 

ΥΠ Μ4 

Π10 Υλικό τεκµηρίωσης του Forum χρηστών (3.1) ΑΝ-ΟΧ Μ5 

Π11 
Παρουσιολόγιο εκπαίδευσης της οµάδας 
διαχείρισης του έργου στην υπηρεσία 3.1 
(τουλάχιστο 6 ώρες εκπαίδευσης) 

ΑΛ Μ5 

Π12 
Υπηρεσία τεκµηρίωσης, απόθεσης, προβολής 
και διάθεσης ελεύθερου διδακτικού υλικού για 
το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών 

ΥΠ Μ4 

Π13 
Ιδρυµατική πύλη για την 
προσπέλαση/αναζήτηση/ προβολή του 
διδακτικού υλικού, µε υποδοµή ΑΑΙ.  

ΥΠ Μ4 

Π14 Υλικό τεκµηρίωσης της Πύλης διδακτικού 
Υλικού 

ΑΝ-ΟΧ Μ5 

Π15 
Παρουσιολόγιο εκπαίδευσης των 
βιβλιοθηκονόµων στην υπηρεσία 3.2 
(τουλάχιστο 6 ώρες εκπαίδευσης) 

ΑΛ Μ5 

Π16 
Χρονολόγιο εργασιών πιλοτικής φάσης 
λειτουργίας (επίλυση προβληµάτων, πιλοτική 
απόθεση διδ. υλικού). 

ΑΝ Μ5 

 

Πίνακας Α3.3 

                                           

5 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισµός), ΥΠ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΟΧ (Οδηγός Χρήσης), ΑΛ (Άλλο) 

6 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας του Έργου, 
από την υπογραφή της σύµβασης 
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Α3.4  Υπηρεσία 4: Αυτοµατοποίηση των λειτουργιών της Βιβλιοθήκης:  

4.1 Εισαγωγή συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). (Ως σύστηµα RFID νοείται το 
υλικό µέρος σε συνάρτηση µε το λογισµικό λειτουργίας του). 

4.2 Εισαγωγή ταυτοποίησης χρήστη µε έξυπνη κάρτα (Contactless smart card).  

 

Α3.4.1  Υποϋπηρεσία 4.1 Εισαγωγή συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων 
(RFID)  

Α3.4.1.1  Περιγραφή παρούσας κατάστασης και αναγκαιότητα υλοποίησης της  
υποϋπηρεσίας 4.1 

 

Η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών διαθέτει σύστηµα δανεισµού και 
αντικλεπτικής ασφάλειας που βασίζεται σε οπτικό σύστηµα bar-code για την αναγνώριση των 
τεκµηρίων και σε µαγνητικές ταινίες για την αντικλεπτική προστασία. Το σύστηµα είναι λειτουργικό, 
αλλά περιορίζει την παραγωγικότητα σε ώρες αιχµής και δεν διαθέτει τη δυνατότητα της 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών, όπως ο δανεισµός. Έτσι, οι χρήστες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό 
από τη διαθεσιµότητα του βιβλιοθηκονοµικού προσωπικού.  Εξάλλου, η αναζήτηση τεκµηρίων εκ 
µέρους του προσωπικού της βιβλιοθήκης, καθώς και η ετήσια απογραφή της συλλογής 
αποδεικνύονται εξαιρετικά χρονοβόρες διαδικασίες. 

Στη σηµερινή συγκυρία, η βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών αντιµετωπίζει 
σοβαρό πρόβληµα µείωσης προσωπικού, ενώ παράλληλα το µέγεθος της συλλογής αυξάνει µε 
γρήγορους ρυθµούς. Ο αριθµός των σπουδαστών του ΤΕΙ έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 
χρόνια, καθώς µάλιστα αυξήθηκε και ο αριθµός των τµηµάτων του Ιδρύµατος. Από την άλλη µεριά, 
η προβολή των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης προσελκύει όλο και περισσότερους σπουδαστές και 
δηµιουργεί την απαίτηση της συνεχούς λειτουργίας της βιβλιοθήκης, από το πρωί µέχρι το βράδυ. 
Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν στο προσωπικό µεγάλο εργασιακό φόρτο και συνθήκες 
συνωστισµού των σπουδαστών σε ώρες αιχµής. Η ζητούµενη υπηρεσία θα αναπτύξει ένα σύστηµα 
αυτοµατοποίησης των βασικών λειτουργιών, όπως του δανεισµού, της απογραφής και του 
εντοπισµού τεκµηρίων, µε τη βοήθεια συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων (RFID). Το 
σύστηµα RFID που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά διαλειτουργικότητα µε 
µαγνητικές ταινίες ασφαλείας καθώς και µε bar codes για την ταυτοποίηση των τεκµηρίων. Οι 
πύλες ελέγχου της εισόδου και της εξόδου είναι κατασκευασµένες από την εταιρία 3Μ και τις 
προµήθευσε στη Βιβλιοθήκη η εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. 

Α3.4.1.2  Αντικείµενο και περιγραφή της υποϋπηρεσίας 4.1 

Θα υλοποιηθεί η επέκταση του υπάρχοντος συστήµατος ηλεκτρονικής αναγνώρισης των τεκµηρίων 
της βιβλιοθήκης και του δανεισµού, µέσω της εισαγωγής συστήµατος ανίχνευσης ραδιοσυχνοτήτων 
(RFID), ως υπηρεσίας.  
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Ο ανάδοχος θα πρέπει να δηµιουργήσει µια υπηρεσία πλήρως διαλειτουργική α) µε το υπάρχον 
σύστηµα µαγνητικών ταινιών και bar-codes και β) µε την προκηρυχθείσα υποϋπηρεσία έξυπνης 
κάρτας (υπηρεσία 4.2 στην παρούσα προκήρυξη) πρόσβασης στις υποδοµές της βιβλιοθήκης και 
του ΤΕΙ. Επίσης, το σύστηµα θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό µε το τρέχον πληροφοριακό 
σύστηµα (ΟΠΣΒ) της Βιβλιοθήκης (Advance της εταιρίας ELIDOC). Στο πλαίσιο της εγγύησης καλής 
λειτουργίας του συστήµατος ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα και µε το 
επόµενο πληροφοριακό σύστηµα  που θα αποκτήσει η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
- Σερρών, µέσω της συµµετοχής στο συνεργατικό σχήµα της οριζόντιας δράσης «∆ηµιουργία 
κεντρικής υποδοµής για την παροχή ολοκληρωµένου περιβάλλοντος βιβλιοθήκης ως υπηρεσίας 
(ILSaS)». Για τις προβλεπόµενες προδιαγραφές αυτού του συστήµατος βλέπε την παράγραφο 
Α2.5.1, καθώς και τη σχετική προκήρυξη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

Για την εκκίνηση της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίσει και να εγκαταστήσει στα 
τεκµήρια της συλλογής 

� τις ετικέτες αναγνώρισης (50000 RFID tags). Πρόκειται για µικρές αυτοκόλλητες ετικέτες 
που θα αντικαταστήσουν πάνω στα βιβλία και τα άλλα τεκµήρια το υπάρχον οπτικό 
σύστηµα αναγνώρισης µέσω bar-codes. Οι ετικέτες αυτές προορίζονται για 47000 βιβλία και 
3000 CD. Η επικόλληση των ετικετών στα τεκµήρια πρέπει να γίνει τµηµατικά και µε τρόπο 
που να διασφαλίζει την αδιασάλευτη ταξιθέτηση των τεκµηρίων. Για τον προγραµµατισµό 
και έλεγχο των ετικετών ο ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τον εξοπλισµό RFID που 
θα προσφέρει βάσει της διακήρυξης. 

Επίσης, θα πρέπει να εγκατασταθεί στο χώρο δανεισµού ο ειδικός εξοπλισµός RFID, που καθιστά 
δυνατές τις επί µέρους υπηρεσίες του συστήµατος. Ο ειδικός αυτός εξοπλισµός είναι ο εξής: 

� Ο σταθµός του προσωπικού ή σταθµός βάσης (staff workstation), µέσω του οποίου θα 
γίνεται ο προγραµµατισµός των ετικετών (tags) και η διαχείριση των τεκµηρίων και ο 
οποίος πρέπει να είναι διαλειτουργικός µε το υπάρχον σύστηµα οπτικής αναγνώρισης (bar 
codes). ∆ηλαδή, η ταυτοποίηση των τεκµηρίων θα πρέπει να γίνεται µέσω RFID tags ή/και 
µέσω οπτικής αναγνώρισης (συνολικά τρεις (3) σταθµοί προσωπικού). 

� Το σύστηµα αυτόµατου δανεισµού, που θα επιτρέψει στους χρήστες της βιβλιοθήκης να 
δανείζονται εύκολα και αυτόµατα βιβλία, και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Το σύστηµα πρέπει να είναι διαλειτουργικό µε το υπάρχον σύστηµα 
µαγνητικής ασφάλειας (ένα (1) σύστηµα αυτόµατου δανεισµού). 

� Η φορητή συσκευή εντοπισµού και απογραφής των τεκµηρίων (RFID Scanner). Θα πρέπει 
να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισµικό (µία (1) τέτοια συσκευή, µε το λογισµικό 
της). 

Επίσης, ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει  

� λογισµικό διασύνδεσης του συστήµατος RFID µε το ΟΠΣΒ. Εδώ, θα ληφθεί υπόψη τόσο το 
υπάρχον ΟΠΣΒ (Advance της εταιρίας ELIDOC), καθώς και η µετάπτωση του υπάρχοντος 
συστήµατος στο κεντρικό συνεργατικό σύστηµα που θα αναπτυχθεί στην οριζόντια δράση 
(ILSaS-βλέπε σχετική ∆ιακήρυξη-διαβούλευση). 

� Τέλος, θα πρέπει να προβλεφθεί η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε την υπηρεσία 
έξυπνων καρτών που αναπτύσσεται στην υποϋπηρεσία 4.2, καθώς και µε το υπάρχον 
σύστηµα ταυτοποίησης χρήστη. ∆ηλαδή, η ταυτοποίηση του χρήστη θα πρέπει να γίνεται 
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µέσω contactless smart card και µέσω bar-code. Η δυνατότητα αυτή πρέπει να 
υποστηρίζεται τόσο από το αυτόµατο σύστηµα δανεισµού όσο και από το σταθµό 
προσωπικού (staff workstation). 

 

• Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας, προβλέπεται και η εκπαίδευση του προσωπικού της 
βιβλιοθήκης στην ζητούµενη υπηρεσία, εκ µέρους του αναδόχου, µε σεµινάρια διάρκειας 
τουλάχιστο 10 ωρών. 

A3.4.1.3  Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.1 

Α3.4.1.3.1 Γενικές τεχνικές απαιτήσεις συστήµατος RFID 

Οι γενικές τεχνικές απαιτήσεις-προδιαγραφές του συστήµατος RFID παρουσιάζονται µε τη µορφή 
πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.1, τον οποίο πρέπει να 
συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις 
προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος Γ3.4.1). 

Α3.4.1.3.2 Επί µέρους τεχνικές απαιτήσεις συστήµατος RFID 

Ειδικότερα, τα διάφορα µέρη του συστήµατος RFID θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές 

1. RFiD Tags (50000 τεµάχια: 47000 για βιβλία και 3000 για CDs) 

Οι ετικέτες RFiD θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω 

� να είναι συµβατές µε το I-CODE SLIx chip. H απαίτηση αυτή εξασφαλίζει στις βιβλιοθήκες τη 
διαλειτουργικότητα των εφαρµογών RFiD ανεξάρτητα από τον προµηθευτή.  

� Το ολοκληρωµένο κύκλωµα στις ετικέτες πρέπει να είναι multiple “read/write” 

� Χρήση της πλέον διαδεδοµένης συχνότητας (HF) 13.56 MHz. 

� Η µνήµη του ολοκληρωµένου κυκλώµατος των ετικετών πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο 1024 
bits. 

� ∆ιαστάσεις:  Κατά το δυνατό µικρές (45-85 mm), ώστε να τοποθετούνται χωρίς πρόβληµα στο 
βιβλίο ή στο CD. 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.2, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.1). Στον πίνακα αυτό υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να δηλώσει, ανάµεσα στις άλλες 
απαιτήσεις, κι αν αποδέχεται την παρακάτω διαδικασία επικόλλησης και ελέγχου των ετικετών 
RFID. 

 



∆ιακήρυξη Τακτικού ∆ιαγωνισµού για τo Υποέργο 1 «Ιδρυµατικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID/Smart Cards» 

της πράξης 21.1 Β2  «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών» 

ΜΕΡΟΣ Α:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ  

 

 

 

Επιτροπή Ερευνών-ΕΛΚΕ του  Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών    

   50 

∆ιαδικασία επικόλλησης και ελέγχου ετικετών RFID 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει υπάλληλό του ο οποίος θα αναλάβει τον προγραµµατισµό, επικόλληση και 
έλεγχο των ετικετών RFID στα τεκµήρια της συλλογής. Η εργασία αυτή θα γίνει αποκλειστικά στο 
χώρο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες, µε τη συνεργασία και την επίβλεψη των βιβλιοθηκονόµων του Ιδρύµατος. Ο ανάδοχος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να συνεργαστεί αρµονικά µαζί τους. 

Η διαδικασία έχει ως εξής: 

• Τα τεκµήρια µεταφέρονται τµηµατικά (π.χ. ανά ράφι) µε τη βοήθεια κινητού βιβλιοστασίου στο 
χώρο που είναι εγκατεστηµένος ο σταθµός βάσης RFID 

• Αποκολλάται µια καινούρια ετικέτα RFID από τον διανεµητή ετικετών RFID (RFID tag 
dispenser) και προγραµµατίζεται η ετικέτα µε την πληροφορία του barcode του τεκµηρίου, 
µέσω του σταθµού βάσης. 

• Πραγµατοποιείται ένας πρώτος έλεγχος του ορθού προγραµµατισµού της ετικέτας RFID µε 
σκοπό να διαπιστωθεί αν ο αριθµός barcode του τεκµηρίου ειναι ίδιος µε τον αριθµό RFID µε 
τον οποίο συνδέθηκε η ετικέτα. Ο υπάλληλος του αναδόχου θα πρέπει να βεβαιωθεί για την 
ορθότητα του RFID code. 

• Ακολουθεί δεύτερος έλεγχος της ορθότητας εγγραφής: Αποµακρύνεται η προγραµµατισµένη 
ετικέτα από το σταθµό βάσης και στη συνέχεια επανατοποθετείται στο pad της συσκευής. 
Επανεµφανίζεται ο αριθµός RFID στην οθόνη του Η/Υ και ταυτοποιείται µε τον αριθµό barcode 
του τεκµηρίου. 

• Σε περίπτωση λανθασµένης εγγραφής στο RFID ή στην περίπτωση ελαττωµατικής ετικέτας 
επαναλαµβάνεται η διαδικασία. 

• Επικόλληση της ετικέτας στο τεκµήριο: µετά την παραπάνω διαδικασία, η προγραµµατισµένη 
ετικέτα επικολλάται σε κατάλληλη θέση του τεκµηρίου (συνήθως οπισθόφυλλο), σύµφωνα µε 
τις οδηγίες που θα δοθούν από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. 

• Ακολουθεί η επανατοποθέτηση του τεκµηρίου πίσω στο κινητό βιβλιοστάσιο, µε τη σειρά που 
βγήκε (ώστε να µη χαλάσει η ταξιθέτηση των τεκµηρίων). 

• Μεταφορά στο τέλος της ηµέρας όλης της οµάδας τεκµηρίων µε τις ετικέτες RFID ξανά στην 
αρχική τους θέση, στο ράφι από το οποίο προήλθαν. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθηµερινές αναφορές προόδου της εργασίας 
προγραµµατισµού και επικόλλησης, µε καθηµερινή καταγραφή σε αρχείο «καθηµερινής 
προόδου», του πλήθους των νέων ετικετών που επικολήθηκαν, καθώς και των ελαττωµατικών 
ετικετών που βρέθηκαν. Το πλήθος των ετικετών θα επιβεβαιώνεται και από το λογισµικό που 
θα παρακολουθεί τη διαδικασία (RFID conversion software). Οι αναφορές αυτές, εν είδει 
ηµερολογίου, θα αποτελέσουν και ένα από τα παραδοτέα της Υπηρεσίας 4 (Π20). 

2. Σταθµός βάσης (Staff station – Library stack Antenna), Τρία (3) τεµάχια 

� Συσκευές ανάγνωσης τύπου pad µε µικρό πάχος (<13mm) και µικρές διαστάσεις, ώστε να είναι 
κατάλληλες για επιτραπέζια χρήση. 
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� Εγκατάσταση σε θύρα USB. Να περιλαµβάνεται καλώδιο σύνδεσης. 

� Να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισµικό που εξασφαλίζει απόλυτα  τη συνεργασία µε το 
Λογισµικό αυτοµατοποίησης βιβλιοθήκης εκτελώντας τη διαδικασία δανεισµού/ επιστροφής 

� Να διαθέτει τεχνολογία multi-protocol που του επιτρέπει να διαβάζει και να γράφει οποιοδήποτε 
13.56  MHz RFiD tag   

� Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σάρωση, προγραµµατισµό και εκ νέου προγραµµατισµό των 
RFiD tags 

� Το ζητούµενο σύστηµα πρέπει να επεξεργάζεται ετικέτες RFID ή γραµµωτούς κώδικες 
(barcodes) στην ίδια συναλλαγή 

� Εµβέλεια ανάγνωσης ετικετών RFID βιβλίων τουλάχιστον 20cm 

� Να χρησιµοποιεί αλγόριθµο anti-collision που επιτρέπει την ταυτόχρονη αναγνώριση πολλαπλών 
RFID tags (πολλά βιβλία µαζί)  

� Ελαχιστοποίηση της χρήσης ποντικιού κατά την επεξεργασία των στοιχείων 

� Σύνδεση στους υπάρχοντες σταθµούς εργασίας (PC workstation ή Laptop, Windows 98, 2000, 
XP ή  Vista)    

Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές για το σταθµό βάσης ορίζονται ως εξής: 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.3, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.1). 

3. Σύστηµα Αυτόµατου ∆ανεισµού για ετικέτες ραδιοσυχνοτήτων και µαγνητικές 
ταινίες (ένα (1) σύστηµα) 

� Stand Alone σύστηµα που επιτρέπει στους χρήστες να δανείζονται αυτόµατα και να 
ενηµερώνουν το λογαριασµό τους στο Σύστηµα διαχείρισης της βιβλιοθήκης (ILS) 

� Να επιτρέπει ταυτόχρονη ανάγνωση πολλών RFID tags (τα βιβλία τοποθετούνται πολλά µαζί 
στην ειδική  υποδοχή  

� Να διαθέτει οθόνη η οποία κατατοπίζει τους χρήστες σχετικά µε το υλικό που δανείζονται 

� Να δίνει επίσης στο προσωπικό της βιβλιοθήκης τη δυνατότητα να καταχωρούν µηνύµατα 
ενηµερωτικά 

� Να είναι παραµετροποιήσιµο και να επιτρέπει στην εµφάνιση και εκτύπωση πληροφοριών  

� Να ενσωµατώνει σύστηµα πληρωµής προστίµων ή αντιτίµου δανεισµού µε contactless smart 
cards και µετρητά 

� Ο σταθµός να µπορεί να λειτουργεί και off-line, σε περίπτωση που το κεντρικό σύστηµα 
δανεισµού δεν είναι διαθέσιµο 
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� Να διαθέτει δυνατότητα αναγνώρισης barcode (barcode scanner) και RFID (antenna) 

� Να δανείζει τεκµήρια που φέρουν µαγνητική ταινία ασφαλείας (µαγνητισµός και 
αποµαγνητισµός τεκµηρίων που φέρουν µαγνητική ταινία ασφαλείας) 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.4, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.1). 

4. Συσκευή εντοπισµού και απογραφής των τεκµηρίων 

Η συσκευή πρέπει να είναι φορητή και πλήρως διαλειτουργική µε τις ετικέτες και τα υπόλοιπα µέρη 
(υλικό και λογισµικό) του συστήµατος. 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.5, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.1). 

5. Λογισµικό συστήµατος RFID (ως µέρος του συνολικού συστήµατος RFID) 

Το λογισµικό επικοινωνίας ανάµεσα στους αναγνώστες RFID και στο σύστηµα δανεισµού της 
βιβλιοθήκης πρέπει να υποστηρίζει πρωτόκολλα SIP/SIP2 (Session Initiation Protocol), APIs 
(Applications Programming Interface)  και NCIP (National Circulation Interchange Protocol. Επίσης, 
πρέπει να είναι διαλειτουργικό µε το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστηµα της Βιβλιοθήκης (Advance 
της εταιρίας ELIDOC). Tέλος, στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα µε το συνεργατικό ILS, που 
θα εγκατασταθεί οριζόντια στις Βιβλιοθήκες. (Βλέπε και σχετική παράγραφο Α2.5.1). 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.1.6, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.1). 

Το λογισµικό RFID νοείται ως φυσική προέκταση του συνολικού συστήµατος RFID και 
αναπόσταστο µέρος του υλικού που παρουσιάστηκε παραπάνω, καθώς εξασφαλίζει τη 
λειτουργικότητα και διαλειτουργικότητα των µερών. 
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Α3.4.2  Υποϋπηρεσία 4.2 - ∆ηµιουργία Υπηρεσίας έξυπνης κάρτας (contactless 
smart card) για την ενιαία πρόσβαση στις υποδοµές της Βιβλιοθήκης 
(δανειστικό τµήµα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές) και στις ασφαλείς υποδοµές του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών  

Η υποϋπηρεσία αυτή εντάσσεται στην υπηρεσία 4 «Αυτοµατοποίηση των λειτουργιών της 
Βιβλιοθήκης» και θα υλοποιηθεί από κοινό ανάδοχο µαζί µε την υποϋπηρεσία 4.1. Οι δύο υπηρεσίες 
4.1 και 4.2 θα πρέπει να είναι διαλειτουργικές, καθώς η µία θα τροφοδοτεί την άλλη, ενώ και οι 
δύο θα πρέπει να συνεργάζονται µε το ΟΠΣΒ. 

Α3.4.2.1  Περιγραφή παρούσας κατάστασης και αναγκαιότητα υλοποίησης της υπηρεσίας 
4.2 

Σύµφωνα µε την τρέχουσα κατάσταση, για την πρόσβαση στην υπηρεσία δανεισµού της 
βιβλιοθήκης, εκδίδεται για τον κάθε σπουδαστή ή µέλος του προσωπικού µία πλαστικοποιηµένη 
κάρτα, που στηρίζεται σε οπτικό σύστηµα αναγνώρισης. Η κάρτα αυτή δεν έχει διαλειτουργικότητα 
µε άλλες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, όπως τα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά µηχανήµατα. Για την 
πρόσβαση σ’ αυτά αγοράζονται από τους σπουδαστές άλλες κάρτες, µαγνητικής τεχνολογίας. 

Επίσης, ένας αριθµός υπηρεσιών του Ιδρύµατος απαιτεί την αναγνώριση του σπουδαστή κατά 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες. Τέτοιες υπηρεσίες είναι, για παράδειγµα, οι νησίδες υπολογιστών και 
η σπουδαστική λέσχη. Τέλος, ένας αριθµός από ηλεκτρονικές υπηρεσίες κάνει χρήση ενός κωδικού 
πρόσβασης, έστω και χωρίς τη χρήση κάρτας. Τέτοιες υπηρεσίες είναι η ηλεκτρονική γραµµατεία 
(e-gram) και το ασύρµατο δίκτυο του Ιδρύµατος. 

Στην παρούσα υποϋπηρεσία 4.2 περιγράφεται η εισαγωγή ενιαίας κάρτας πρόσβασης στις 
υποδοµές της βιβλιοθήκης, όπως στην υπηρεσία δανεισµού, φωτοτυπικού, εκτύπωσης και στις 
υπόλοιπες ασφαλείς υποδοµές του Ιδρύµατος. Η υπηρεσία θα στηριχτεί στην έκδοση και χρήση 
ενιαίου κωδικού πρόσβασης, ο οποίος θα εγγράφεται στην κάρτα. Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί µε 
τεχνολογία έξυπνων καρτών που διαβάζονται από απόσταση µέσω συστήµατος ραδιοσυχνοτήτων 
(contectless smart card). Η κάρτα θα εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη και θα παρέχει ενιαία 
πρόσβαση στις υποδοµές. Με βάση αυτή την υπηρεσία θα µπορούν να αναπτυχθούν σταδιακά και 
νέες ασφαλείς υποδοµές. Ένα παράδειγµα είναι η πρόσβαση σε Εικονικά Ιδιωτικά ∆ίκτυα (VPN), για 
την αποµακρυσµένη πρόσβαση στις ασφαλείς υποδοµές της βιβλιοθήκης, όπως στην υπηρεσία 
αναζήτησης και διάθεσης ερευνητικών δηµοσιεύσεων (Heal-Link). Τέλος, η κάρτα θα 
χρησιµοποιείται και για τη χρέωση υπηρεσιών, όπως η πληρωµή των προστίµων για την 
καθυστέρηση της επιστροφής, η αγορά µονάδων στα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά µηχανήµατα, 
ενώ µελλοντικά µπορεί να χρησιµοποιείται και για άλλες υπηρεσίες που χρεώνονται, π.χ. στη 
σπουδαστική λέσχη, σε αυτόµατους πωλητές κλπ. 

Α3.4.2.2  Αντικείµενο και περιγραφή της υποϋπηρεσίας 4.2 

Η ανάπτυξη της υπηρεσίας έξυπνης κάρτας στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου περιλαµβάνει 
α) εγκατάσταση εξοπλισµού ειδικού σκοπού που υλοποιεί την υπηρεσία (αναγνώστες και χρεώστες 
καρτών, εκτυπωτής έξυπνων καρτών για την προσωποποίηση της υπηρεσίας, σύστηµα διαχείρισης 
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των µονάδων χρέωσης της κάρτας)  β) Εγκατάσταση λογισµικού που διαχειρίζεται την κάρτα για 
όλους τους σπουδαστές και το προσωπικό του Ιδρύµατος (περίπου 14000 άτοµα) γ) ανάπτυξη της 
διαλειτουργικότητας µε το πληροφοριακό σύστηµα δανεισµού (ΟΠΣΒ) και µε το σύστηµα RFID που 
θα αναπτυχθεί µε την υπηρεσία 4, δ) µετάπτωση από την υπάρχουσα υπηρεσία πρόσβασης σε 
φωτοτυπικά και εκτυπωτικά µηχανήµατα στην υπηρεσία έξυπνης κάρτας και ε) προµήθεια ενός 
αριθµού έξυπνων καρτών (2000) για την εκκίνηση της υπηρεσίας. Έτσι, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίσει και τις τέσσερις παραπάνω λειτουργίες στο πλαίσιο της συγκεκριµένης υπηρεσίας.  

Τα βασικά βήµατα για την ανάπτυξη του συστήµατος µε το οποίο θα υλοποιηθεί η 
υπηρεσία είναι τα εξής: 

� Εγκατάσταση λογισµικού έξυπνων καρτών για 14000 χρήστες 

� Εγκατάσταση χρεωστών έξυπνων καρτών στο φωτοτυπικό και εκτυπωτικό µηχάνηµα της 
βιβλιοθήκης (ένας-1), στην υπηρεσία δανεισµού της βιβλιοθήκης (ένας-1) και στη νησίδα 
υπολογιστών(ένας -1), όπου θα επεκταθεί η υπηρεσία. 

� Εγκατάσταση στη βιβλιοθήκη ενός αυτόµατου συστήµατος διαχείρισης των µονάδων της 
κάρτας (self-service card center), για την αγορά µονάδων για υπηρεσίες που χρεώνονται 
(πρόστιµα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές).  

� Εγκατάσταση ενός εκτυπωτή έξυπνων καρτών, για την προσωποποίηση των καρτών.  

� Εγκατάσταση δύο (2) αναγνωστών έξυπνων καρτών (ένας στη βιβλιοθήκη και ένας στο 
NOC). 

� Θα γίνει προµήθεια 2000 κενών καρτών (contactless smart cards) για την εκκίνηση της 
διάθεσης της υπηρεσίας. 

� Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας µε το σύστηµα δανεισµού 

 

Α3.4.2.3 Σενάριο έκδοσης και χρήσης της κάρτας 

Για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας που συνδέονται µε την 
παρούσα Υπηρεσία, διατυπώνεται το παρακάτω σενάριο έκδοσης και χρήσης της κάρτας. 

1. Η Γραµµατεία του Τµήµατος ή της Σχολής εκδίδει τον µοναδικό αριθµό ταυτοποίησης του 
σπουδαστή, για την πρόσβαση στις ασφαλείς υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 

2. Ο σπουδαστής, µετά την εγγραφή του, προσέρχεται στη Βιβλιοθήκη, όπου ο αρµόδιος 
Υπάλληλος κάνει χρήση του λογισµικού έξυπνης κάρτας και ενός αναγνώστη καρτών προκειµένου 
να εκδώσει την κάρτα σπουδαστή. 

3. Η κάρτα προσωποποιείται µε τη βοήθεια του εκτυπωτή έξυπνων καρτών. Μπορεί να φέρει τον 
αριθµό ταυτοποίησης του σπουδαστή και σε barcode. 

4. Ο σπουδαστής, στη συνέχεια, οδηγείται στο αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης των µονάδων της 
κάρτας, όπου αγοράζει τον επιθυµητό αριθµό µονάδων. 

5. Κατόπιν, ο σπουδαστής κάνει χρήση του φωτοτυπικού µηχανήµατος της Βιβλιοθήκης, όπου 
βρίσκεται εγκατεστηµένος ένας χρεώστης καρτών. Χρεώνει τις φωτοτυπίες στην κάρτα του. 
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6. Την επόµενη µέρα, ο σπουδαστής προσέρχεται στην υπηρεσία δανεισµού, όπου έχει 
εγκατασταθεί σύστηµα RFID που είναι διαλειτουργικό µε το σύστηµα οπτικής αναγνώρισης 
(barcode) και µε το µαγνητικό σύστηµα ασφάλειας των τεκµηρίων. Ο σπουδαστής διαλέγει τρία 
τεκµήρια προς δανεισµό. Παραδίδει την κάρτα του στον υπάλληλο υπηρεσίας, ο οποίος αναγνωρίζει 
τον σπουδαστή µε τη βοήθεια του σταθµού βάσης RFID. Εναλλακτικά, µπορεί να τoν αναγνωρίσει 
µε τη βοήθεια του barcode που υπάρχει στην κάρτα. Τα τεκµήρια αναγνωρίζονται από το σύστηµα 
RFID και γίνεται αυτόµατα η χρέωση στο λογαριασµό του σπουδαστή. Τα τεκµήρια 
αποµαγνητίζονται και ο σπουδαστής αποχωρεί περνώντας από τις θύρες µαγνητικής ασφάλειας. 

7. Μετά από πολλές µέρες, ο σπουδαστής επιστρέφει τα τεκµήρια. ∆εν υπάρχει διαθέσιµος 
υπάλληλος, οπότε ο σπουδαστής κατευθύνεται στο αυτόµατο σύστηµα δανεισµού RFID. Το 
σύστηµα αναγνωρίζει την έξυπνη κάρτα του και τον ενηµερώνει ότι έχει καθυστερήσει την 
επιστροφή, οπότε οφείλει να πληρώσει πρόστιµο. Ο σπουδαστής µαγνητίζει τα τεκµήρια, χρεώνει 
την κάρτα του, οπότε το σύστηµα του επιτρέπει να αποχωρήσει. 

8. Το παραπάνω σενάριο επιστροφής τεκµηρίων και χρέωσης της κάρτας πρέπει να υλοποιείται και 
µε την παρουσία υπαλλήλου στο γκισέ της βιβλιοθήκης. 

A3.4.2.4  Λειτουργικές και Τεχνικές Προδιαγραφές της υποϋπηρεσίας 4.2 

Οι βασικές προδιαγραφές του συστήµατος 

� Η κάρτα πρέπει να παρέχει ασφάλεια και να είναι κλειδωµένη απέναντι σε τυχόν 
προσπάθεια δολίευσης και υποκλοπής κωδικού, µε κατάλληλες τεχνικές κρυπτογράφησης.  

� Εξασφάλιση ακεραιότητας δεδοµένων µε κάταλληλους αλγόριθµους (CRC, parity bit κλπ) 

� Αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης (authentication proceedure). 

� Aνάπτυξη συστήµατος contactless smart card  

� Η κάρτα θα έχει ενσωµατωµένο τσιπ στο οποίο θα φορτώνονται τα απαραίτητα στοιχεία.  

� Επιθυµητό 1Kbyte µνήµης EEPROM οργανωµένης σε τοµείς. 

� Το σύστηµα θα στηρίζεται σε λογισµικό διαχείρισης έξυπνης κάρτας, µε βάση το οποίο θα 
είναι δυνατή η παραµετροποίηση της εγγραφής. 

� Η κάρτα θα µπορεί να χρησιµοποιείται και σαν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι». 

Η κάρτα θα υποστηρίζει και θα εξασφαλίζει την πρόσβαση του σπουδαστή ή του µέλους του 
προσωπικού: 

� στις υπηρεσίες δανεισµού της βιβλιοθήκης, που θα αναπτυχθούν µε βάση το σύστηµα RFID 
της υπηρεσίας 4.1 (αυτόµατος δανεισµός ή δανεισµός µε την υποστήριξη βιβλιοθηκονόµου) 

� στo φωτοτυπικό και εκτυπωτικό µηχάνηµα της βιβλιοθήκης 

Στα παραπάνω σηµεία θα πρέπει να τοποθετηθούν χρεώστες καρτών 

Επίσης, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει µελλοντικά την πρόσβαση: 

� στις νησίδες υπολογιστών του Ιδρύµατος 

� στη σπουδαστική λέσχη 
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Τέλος, θα πρέπει να έχει δυνατότητα να εξασφαλίζει την αποµακρυσµένη πρόσβαση µέσω 
εικονικών ιδιωτικών κυκλωµάτων (VPN) στις ασφαλείς υποδοµές της βιβλιοθήκης, όπως στην 
υπηρεσία αναζήτησης και διάθεσης ερευνητικών δηµοσιεύσεων (Heal-Link), µε χρήση κατάλληλου 
αναγνώστη καρτών. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίσει 2000 έξυπνες κάρτες για την εκκίνηση της υπηρεσίας 

� Οι αναγνώστες καρτών πρέπει να είναι διαλειτουργικοί µε την υπηρεσία 4.1 (δανεισµός µέσω 
συστήµατος RFID) 

� Ο εκτυπωτής έξυπνων καρτών πρέπει να είναι έγχρωµος, να προορίζεται για βαρειά χρήση και 
να έχει τη δυνατότητα παραγωγής µεγάλου όγκου έξυπνων καρτών κατ’ έτος (πάνω από 
2000 έξυπνες κάρτες κατ’ έτος).  

� Το αυτόµατο σύστηµα διαχείρισης των µονάδων της κάρτας (self-service card center) πρέπει 
να είναι αυτόνοµο (stand-alone), κατάλληλο για χρήση από σπουδαστές χωρίς τη βοήθεια 
υπαλλήλου, συµβατό µε τα πρότυπα της κάρτας. Είναι επιθυµητό να δέχεται χαρτονοµίσµατα. 

 

Οι παραπάνω προδιαγραφές παρουσιάζονται µε τη µορφή πίνακα συµµόρφωσης στο Μέρος Γ της 
διακήρυξης – Πίνακας Y4.2.1, τον οποίο πρέπει να συµπληρώσει ο ενδιαφερόµενος υποψήφιος 
ανάδοχος τεκµηριώνοντας τη συµµόρφωση προς τις προδιαγραφές (Μέρος Γ΄ παράγραφος 
Γ3.4.2). 

Α3.4.3  ∆ιαλειτουργικότητα 

Απαιτείται η πλήρης διαλειτουργικότητα της Υπηρεσίας 4  για την αυτοµατοποίηση των λειτουργιών 
της Βιβλιοθήκης (4.1 και 4.2) 

� µε το υπάρχον σύστηµα αντικλεπτικής προστασίας µέσω µαγνητικών ταινιών, το οποίο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί και να εγκαθίσταται και στα µελλοντικά τεκµήρια (Σύστηµα της 3Μ, 
εταιρία ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ). 

� µε το υπάρχον σύστηµα εντοπισµού τεκµηρίων µέσω bar-code 

� µεταξύ της υποϋπηρεσίας 4.1 και της υποϋπηρεσίας 4.2 

� Απαραίτητη διαλειτουργικότητα µε το Πληροφοριακό Σύστηµα Βιβλιοθήκης (Advance της 
εταιρίας ELIDOC). Στο πλαίσιο της εγγύησης καλής λειτουργίας ζητείται η ανάπτυξη 
διαλειτουργικότητας µε το νέο Συνεργατικό Πληροφοριακό Σύστηµα (ILSaS), στο οποίο θα 
µεταπέσει το σύστηµα δανεισµού.  

Α3.4.4  Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήµατος 

Το υλικό σύστηµα και το συνοδευτικό λογισµικό για τις υπηρεσίες 4.1 και 4.2 οφείλουν να είναι 
εύχρηστα. Το σύστηµα αυτόµατου δανεισµού οφείλει να είναι φιλικό προς το χρήστη. 
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Α3.4.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - ∆ιαδικασία παραλαβής φυσικού αντικειµένου της 
υπηρεσίας 

Προκειµένου να γίνει η παραλαβή του φυσικού αντικειµένου της Υπηρεσίας και των σχετικών 
παραδοτέων, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή παραλαβής, η οποία θα 
αξιολογήσει τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την αισθητική παρουσίαση της κάθε 
εφαρµογής. Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή για την υλοποίηση 
σειράς ελέγχων της καλής λειτουργίας, µέσω σεναρίων χρήσης της κάθε εφαρµογής. 

Α3.4.6 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

Ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης προς το προσωπικό της Βιβλιοθήκης (πέντε 
βιβλιοθηκονόµοι), τουλάχιστο 12 ωρών για τη συνολική υπηρεσία 4, µε τεκµηρίωση 
παρουσιολογίου και υπογραφών. ∆ηλαδή, αναµένεται ότι ο ανάδοχος θα οργανώσει σεµινάρια 
τουλάχιστον έξι (6) ωρών για την υπηρεσία RFID (4.1) και έξι (6) ωρών για το σύτστηµα της 
έξυπνης κάρτας (βλέπε και πίνακα συµµόρφωσης Υ6, στο Μέρος Γ, παραγρ. Γ3.6). Επίσης οφείλει 
να προσφέρει την απαραίτητη πλήρη έντυπη τεκµηρίωση για όλα τα µέρη της υπηρεσίας. 

Α3.4.7 Πιλοτική φάση λειτουργίας-∆ιαλειτουργική ολοκλήρωση των υπηρεσιών 4.1 και 
4.2 

Αµέσως µετά την εκπαίδευση των βιβλιοθηκονόµων στις υπηρεσίες 4.1 και 4.2 θα ακολουθήσει µια 
πιλοτική φάση µε περιορισµένο αριθµό χρηστών (ενδεικτικά: 100 χρήστες), για τους οποίους θα 
εκδοθεί έξυπνη κάρτα. Η φάση αυτή θα διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης µε 
ενεργή παρουσία και υποστήριξη εκ µέρους του αναδόχου, προς επίλυση κάθε προβλήµατος που 
µπορεί να προκύψει. Η πιλοτική φάση θα έχει διάρκεια ένα µήνα. Στη φάση αυτή θα πρέπει να 
γίνουν όλες οι διορθωτικές παρεµβάσεις που θα κριθούν αναγκαίες, ώστε η συνολική υπηρεσία 4 να 
λειτουργήσει αποδοτικά, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. 

Α3.4.8  Ενδεικτικές Φάσεις των υπηρεσιών 4.1 και 4.2 

Φάση Νο 1 Τίτλος Ενέργειες 
Υλοποίησης 
Υπηρεσίας RFID 
και Smart Card 

Ενδεικτικός 
Χρόνος 
Παράδοσης 

Τέσσερις  (4) έως πέντε (5) µήνες από την υπογραφή 
της σύµβασης 

Στόχοι 

• Εγκατάσταση όλων των µερών του εξοπλισµού RFID και Smart Card, 
εγκατάσταση του λογισµικού και ανάπτυξη των απαραίτητων διεπαφών προς 
ΟΠΣΒ 
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• Επικόλληση ετικετών RFID στα τεκµήρια της συλλογής, σύµφωνα µε την 
προβλεπόµενη διαδικασία 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Εγκατάσταση του βασικού ειδικού εξοπλισµού (σταθµός βάσης, σταθµός 
αυτόµατου δανεισµού, φορητό σύστηµα εντοπισµού τεκµηρίων και απογραφής) 

• Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας µε την υπάρχουσα αντικλεπτική τεχνολογία 

• Εγκατάσταση διεπαφών λογισµικού για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
µε το σύστηµα ΟΠΣΒ  

• Ενδελεχής έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος 

• Επικόλληση ετικετών RFID στα τεκµήρια της συλλογής, από υπάλληλο του 
αναδόχου, ώστε να µπορεί να γίνει η εκκίνηση της υπηρεσίας, σύµφωνα µε όσα 
περιγράφονται στην παράγραφο Α3.4.1.3  

• Εγκατάσταση χρεωστών και αναγνωστών έξυπνων καρτών όπου χρειάζεται 
(στην υπηρεσία δανεισµού της βιβλιοθήκης, στα φωτοτυπικά και εκτυπωτικά 
µηχανήµατα της βιβλιοθήκης και πιλοτικά σε ορισµένα άλλα σηµεία του 
Ιδρύµατος (π.χ. νησίδες υπολογιστών) όπου µπορεί να επεκταθεί η υπηρεσία). 

• Εγκατάσταση στη βιβλιοθήκη αυτόµατου συστήµατος διαχείρισης των µονάδων 
της κάρτας (self-service card center), για την αγορά µονάδων για υπηρεσίες που 
χρεώνονται (πρόστιµα, φωτοτυπικά, εκτυπωτές). Εγκατάσταση λογισµικού 
έξυπνων καρτών 

• Εγκατάσταση ενός έγχρωµου εκτυπωτή έξυπνων καρτών, για την 
προσωποποίηση των καρτών, που προορίζεται για βαρειά χρήση. 

• Προβλέπεται να γίνει προµήθεια 2000 κενών καρτών για την εκκίνηση διάθεσης 
της υπηρεσίας (η προσωποποίηση των καρτών θα γίνει στο πλαίσιο της 
Υλοποίησης µε ίδια Μέσα). 

Παραδοτέα 

• Βασικός εξοπλισµός RFID (Τρεις σταθµοί βάσης, Σύστηµα αυτόµατου 
δανεισµού, φορητή συσκευή εντοπισµού και απογραφής τεκµηρίων. 
Περιλαµβάνει το λογισµικό λειτουργίας του όλου συστήµατος, µε τη 
διεπαφή προς το ΟΠΣΒ)  

• Μόνιµες ετικέςτες RFID για τα τεκµήρια της συλλογής (50000) 

• Αρχείο ηµερήσιας παρακολούθησης επικόλλησης ετικετών 

• Βασικός εξοπλισµός έξυπνης κάρτας (αναγνώστες και χρεώστες καρτών, 
εκτυπωτής έξυπνων καρτών, Stand-alone self-service card center) 

• Λογισµικό ∆ιαχείρισης Υπηρεσίας έξυπνων καρτών 

• Ασφαλείς έξυπνες κάρτες για την εκκίνηση της υπηρεσίας (2000 κάρτες) 
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Φάση Νο 2 Τίτλος Ενέργειες εκπαίδευσης 
διαχειριστών και 
Πιλοτική φάση 
λειτουργίας για την 
υπηρεσία 4  

Ενδεικτικός 
Χρόνος 
Υλοποίησης 

Έκτος (6) µήνας από την υπογραφή της σύµβασης 

Στόχοι 

Στόχος της τρίτης φάσης της Υπηρεσίας 4 είναι  

• Εκπαίδευση βιβλιοθηκονόµων στη διαχείριση του συστήµατος  

• ενδελεχής έλεγχος των υπηρεσιών αυτοµατοποίησης κατά την πιλοτική φάση 
λειτουργίας 

• Παραγωγή της τεκµηρίωσης και των οδηγιών χρήσης 

Περιγραφή Υλοποίησης 

• Εκπαίδευση πέντε βιβλιοθηκονόµων ως διαχειριστών του συστήµατος. 
Προβλέπονται τουλάχιστο 12 ώρες εκπαίδευσης, στο χώρο της Βιβλιοθήκης του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας - Σερρών, σε ωράριο που θα συµφωνηθεί µε το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης  

• ενδελεχής έλεγχος όλων των υπηρεσιών αυτοµατοποίησης κατά την πιλοτική 
φάση λειτουργίας µε µικρό σύνολο χρηστών (ενδεικτικά: 100 χρήστες) 

• Τεκµηρίωση του συστήµατος. Παραγωγή αναλυτικών οδηγιών για κάθε επιµέρους 
λειτουργία (εισαγωγή τεκµηρίων, δανεισµός, επιστροφή, απογραφή) 

Παραδοτέα 

• Ηµερολόγιο και παρουσιολόγιο επιµόρφωσης βιβλιοθηκονόµων (12 ώρες) 

• Χρονολόγιο επίλυσης προβληµάτων κατά την πιλοτική φάση λειτουργίας της 
υπηρεσίας 4 

• Πλήρης φάκελος τεκµηρίωσης των συστηµάτων 4.1 και 4.2 
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Α3.4.9  Πίνακας Παραδοτέων υπηρεσίας 4 

Α/Α 
Παραδοτέου 

Τίτλος Παραδοτέου 
Τύπος 
Παραδοτέου7 

Ενδεικτικός 
Μήνας 
Παράδοσης8 

Π17  

Βασικός εξοπλισµός RFID (Τρεις σταθµοί 
βάσης, Σύστηµα αυτόµατου δανεισµού, 
φορητή συσκευή εντοπισµού και απογραφής 
τεκµηρίων. Περιλαµβάνει το λογισµικό 
λειτουργίας του όλου συστήµατος, µε τη 
διεπαφή προς το ΟΠΣΒ) 

ΥΛ-Λ Μ4  

Π18 Μόνιµες ετικέτες RFID για τα τεκµήρια της 
συλλογής (50000) 

ΥΠ Μ5 

Π19 
Αρχείο ηµερήσιας παρακολούθησης 
επικόλλησης ετικετών RFID από υπάλληλο 
του αναδόχου 

ΑΝ Μ5 

Π20 

Βασικός εξοπλισµός έξυπνης κάρτας 
(αναγνώστες (2) και χρεώστες καρτών (3), 
εκτυπωτής έξυπνων καρτών, Stand-alone 
self-service card center) 

ΥΛ Μ4 

Π21 Λογισµικό ∆ιαχείρισης Υπηρεσίας έξυπνων 
καρτών 

Λ Μ5 

Π22 Ασφαλείς έξυπνες κάρτες για την εκκίνηση 
της υπηρεσίας (2000 contactless smart card)  

ΥΠ Μ5 

Π23 
Ηµερολόγιο και παρουσιολόγιο επιµόρφωσης 
βιβλιοθηκονόµων για τις υπηρεσίες 4.1 και 
4.2 (12 ώρες) 

ΑΛ Μ6 

Π24 Χρονολόγιο επίλυσης προβληµάτων κατά την 
πιλοτική φάση λειτουργίας της υπηρεσίας 4. 

ΑΝ Μ7 

Π25 Πλήρης φάκελος τεκµηρίωσης των 
συστηµάτων 4.1 και 4.2 

ΟΧ Μ7 

Πίνακας Α3.4 

 

                                           

7 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισµικό), ΥΛ (Υλικό/Εξοπλισµός), ΥΠ 
(Υπηρεσία), Σ (Σύστηµα), ΟΧ (Οδηγός χρήσης), ΑΛ (Άλλο) 

8 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος µήνας (δηλ. µήνας 
έναρξης) του Έργου 
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A4. Ορόσηµα και ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα του Έργου 

Α4.1 Ορόσηµα του Έργου 

Στο σύνολό του, το Έργο του οποίου το αντικείµενο περιγράφηκε παραπάνω, χαρακτηρίζεται από 
τα εξής σηµαντικά ορόσηµα 

Ορόσηµο 1. Έναρξη πιλοτικής φάσης του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου 

Έχει προηγηθεί η εγκατάσταση του υπολογιστικού εξοπλισµού της Υπηρεσίας 1 και η υλοποίηση 
του φυσικού αντικειµένου για το Ιδρυµατικό Αποθετήριο. Κατά την πιλοτική φάση θα γίνει αρχική 
απόθεση τεκµηρίων, µε την ενεργή υποστήριξη του αναδόχου και θα διορθωθούν τυχόν 
δυσλειτουργίες της υπηρεσίας. Μετά από αυτό το ορόσηµο µπορεί πλέον να αρχίσει ο 
εµπλουτισµός του Αποθετηρίου στο πλαίσιο της Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα (βλέπε παράγραφο 
Α2.5.2). Ενδεικτικός χρόνος για την επίτευξη του οροσήµου είναι ο τρίτος µήνας από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Ορόσηµο 2: Έναρξη πιλοτικής φάσης υπηρεσίας 3 

Στο σηµείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η παράδοση του φυσικού αντικειµένου των δύο υποϋπηρεσιών 
(Forum χρηστών και Πύλη διδακτικού Υλικού). Ενδεικτικός µήνας είναι ο πέµπτος µήνας από την 
υπογραφή της σύµβασης 

Ορόσηµο 3. Έναρξη πιλοτικής φάσης αυτοµατοποιηµένων λειτουργιών (RFID-Smart 
Cards) 

Το ορόσηµο αυτό σηµατοδοτεί την έναρξη της πιλοτικής φάσης του νέου αυτόµατου συστήµατος 
δανεισµού και αναγνώρισης τεκµηρίων. Έχει προηγηθεί η εγκατάσταση του εξοπλισµού και του 
λογισµικού για την υπηρεσία 4 (4.1 και 4.2), δηλαδή έχει παραδοθεί το φυσικό αντικείµενο της 
υπηρεσίας 4. Ενδεικτικός χρόνος για την επίτευξη του οροσήµου είναι ο έκτος µήνας από την 
υπογραφή της σύµβασης. 

Ολοκλήρωση του Έργου 

Εδώ έχει ολοκληρωθεί α) το φυσικό αντικείµενο και β) η εκπαίδευση και η πιλοτική φάση 
λειτουργίας όλων των υπηρεσιών. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα παραδοτέα που περιγράφονται στις 
προηγούµενες παραγράφους. Έπεται, πλέον, η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας. Ενδεικτικός 
χρόνος είναι επτά µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Σηµειωτέον ότι η συνολική διάρκεια του 
έργου είναι επτά µήνες, άρα το Έργο δεν µπορεί να ολοκληρωθεί µετά τον έβδοµο µήνα. 

Α4.2 Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα του συνολικού Έργου 

Στο παρακάτω διάγραµµα, όπου Μ1, Μ2 κ.λπ. είναι µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Όπου 
Π1, Π2 κ.λπ. είναι παραδοτέα µε βάση την αρίθµηση των πινάκων παραδοτέων στις παραπάνω 
παραγράφους (Πίνακες Α3.1, Α3.2, Α3.3 και Α3.4). 
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Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 Μ7 

Π1, Π4 Π2, Π3, Π5 Π6, Π7, Π8 Π9, Π12, 

Π13, Π17, 

Π20 

Π10, Π11, 

Π14, Π15, 

Π16, Π18, 

Π19, Π21, 

Π22 

Π23 Π24, Π25 

Εγκατάσταση 

διακοµιστών 

Ολοκλήρωση 

Φυσικού 

αντικειµένου 

υπηρεσιών 1 

και 2 

 

Ορόσηµο1: 

Πιλοτική 

λειτουργία 

Υπηρεσίας 2  

Ολοκλήρωση 

φυσικού 

αντικειµένου 

υπηρεσίας 3 

Ορόσηµο 2: 

Πιλοτική 

λειτουργία 

υπηρεσίας 3 

Ολοκλήρωση 

φυσικού 

αντικειµένου 

υπηρεσίας 4 

Ορόσηµο 

3: Πιλοτική 

λειτουργία 

υπηρεσίας 4 

(RFID-

Smart 

Cards) 

Ολοκλήρωση 

Έργου 

Πίνακας Α4.1 Ενδεικτικό χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Έργου 

 

Α5. Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας 

 

Αµέσως µετά την οριστική παραλαβή του έργου αρχίζει η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας 
των υπηρεσιών που παραλήφθηκαν. Προκειµένου να διαµορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο εγγύησης για 
το υλικό και το λογισµικό ορίζονται τα ακόλουθα: 

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τελούν υπό 
καθεστώς εγγύησης. 

Από την οριστική παραλαβή του Έργου ζητείται από τον ανάδοχο να προσφέρει εγγύηση 
τουλάχιστον δύο ετών, για την καλή λειτουργία των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
του έργου. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκριθεί σε κάθε αίτηµα της αναθέτουσας αρχής για 
παρέµβαση και διόρθωση, όπως ορίζεται στην παράγραφο Β5.4 (Περίοδοι Εγγύησης) του Μέρους Β 
της ∆ιακήρυξης. Στις Υπηρεσίες Εγγύησης καλής λειτουργίας αντιστοιχεί ο Πίνακας συµµόρφωσης 
Υ3.5 της παραγράφου Γ3.5 του Μέρους Γ της ∆ιακήρυξης. 

 

Α6. ∆ιαδικασία Παράδοσης και Παραλαβής 
υπηρεσιών/παραδοτέων  

Προκειµένου να γίνει η παραλαβή του φυσικού αντικειµένου της κάθε Υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα 
πρέπει να συνεργαστεί µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα αξιολογήσει 
τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και την αισθητική παρουσίαση της εφαρµογής. Επίσης, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να συνεργαστεί µε την επιτροπή για την υλοποίηση σειράς ελέγχων της καλής 
λειτουργίας, µέσω σεναρίων χρήσης της κάθε λειτουργίας υλικού/λογισµικού/υπηρεσίας που 
παραδίδεται. Τα σενάρια καλής λειτουργίας ορίζονται από την ΕΠΠΕ σε συνεργασία µε την Οµάδα 
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∆ιοίκησης του Έργου και είναι σύµφωνα προς τη φύση και τις απαιτήσεις που δηµιουργούν οι 
προδιαγραφές των επιµέρους προϊόντων/Υπηρεσιών. 

Συγκεκριµένα, για την παραλαβή του φυσικού αντικειµένου των επιµέρους υπηρεσιών 
προβλέπεται: 

Για  την Υπηρεσία 1, ελέγχεται κάθε προβλεπόµενο στοιχείο του σχετικού εξοπλισµού και 
ταυτοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προσφορά του αναδόχου. Προβλέπεται ο 
επιτόπιος έλεγχος της καλής λειτουργίας των δύο διακοµιστών, του δικτυακού εκτυπωτή και του 
οπτικού σαρωτή, στο φυσικό χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας των συσκευών (Κέντρο 
∆ιαχείρισης ∆ικτύου για τους διακοµιστές, Βιβλιοθήκη για τον εκτυπωτή και τον οπτικό σαρωτή). 

Για την Υπηρεσία 2, προβλέπεται ο έλεγχος της λειτουργικότητας του Ιδρυµατικού Αποθετηρίου, 
και της ορθής παραµετροποίησής του, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και σύµφωνα µε το Κείµενο 
Αρχών και Πολιτικών για το Ι.Α. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Προβλέπεται έλεγος των 
υπηρεσιών απόθεσης/αναζήτησης/προβολής τεκµηρίων και των υπηρεσιών προσωποποιηµένης 
πρόσβασης. 

Για την Υπηρεσία 3.1, προβλέπεται ο έλεγχος της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
σχεδίων και οµάδων εργασίας, µέσω της επιτυχούς υλοποίησης σεναρίου δηµιουργίας οµάδας 
εργασίας και διαχείρισης σχεδίου (project). 

Για την Υπηρεσία 3.2 προβλέπεται ο έλεγχος της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής Ιδρυµατικής 
Πύλης για την αναζήτηση/απόθεση του διδακτικού υλικού του Ιδρύµατος. Ελέγχεται η δυνατότητα 
διαδικτυακής απόθεσης διδακτικού υλικού από τους πιστοποιηµένους χρήστες. Ελέγχεται η διεπαφή 
προς το Ιδρυµατικό Αποθετήριο για τον αυτόµατο εµπλουτισµό της σχετικής συλλογής. Τέλος, 
ελέγχεται η λειτουργία πιστοποιηµένης πρόσβασης προς το διδακτικό υλικό. 

Για την Υπηρεσία 4.1, (Εισαγωγή συστήµατος RFID) ελέγχεται κάθε προβλεπόµενο στοιχείο του 
σχετικού εξοπλισµού και ταυτοποιείται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προσφορά του 
αναδόχου. Ελέγχεται η επικόληση των ετικετών (RFID tags) στα τεκµήρια της συλλογής. 
Υλοποιούνται σενάρια δανεισµού, αυτόµατου δανεισµού και ελέγχεται η διαλειτουργικότητα µε το 
υπάρχον σύστηµα ασφαλείας µέσω µαγνητικών ταινιών. 

Για την Υπηρεσία 4.2 (Smart Card) ελέγχεται κάθε στοιχείο του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες προδιαγραφές και η λειτουργικότητα της υπηρεσίας, µέσω πλήρους σεναρίου 
έκδοσης κάρτας και χρήσης της κάρτας για δανεισµό, αυτόµατο δανεισµό, επιστροφή τεκµηρίων, 
αγοράς µονάδων, πληρωµής προστίµων. Ελέγχεται η διαλειτουργικότητα του συστήµατος µε το 
υπάρχον σύστηµα οπτικής αναγνώρισης barcode. 

 

Για την τελική παραλαβή του συνολικού έργου, προβλέπεται ο έλεγχος εκ µέρους της ΕΠΠΕ 
του προβλεπόµενου υλικού τεκµηρίωσης για κάθε υπηρεσία, των παρουσιολογίων εκπαίδευσης του 
προσωπικού της βιβλιοθήκης, και του χρονολογίου επίλυσης προβληµάτων κατά την πιλοτική φάση 
λειτουργίας των υπηρεσιών. 

 

 


