
BELIB
E-LIBRARY 
SOLUTION



DELIVERED MORE THAN 
30 OGANIZATIONS



AWARD!
“Winner” in E-Learning Chapter
Thailand ICT Award 2015

Final Round
Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA 
Awards) 2015, Colombo
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CONCEPT
Bookdose E-Library หรฟธ Belib อัฒนาขพ้นเอฟ่ธ

แก้ปัญหาห้ธนสมภดแบบเกา่ ทฝ่มฝฯม ้ใช้บรผการลดลนเรฟ่ธฬๆ
ในขณะทฝ่ต้ธนในใ่าบ ารภนรักษา และธนใ์กรก็มฝใทามต้ธนการ
ลดขนาดอฟ้นทฝ่ห้ธนสมภด

Belib เปลฝ่ฬนห้ธนสมภดแบบเก่าให้เป็น LEARNING SPACE ทฝ่ทนัสมัฬ เอฟ่ธเป็นแหล่น
เรฝฬนรม ้ส าหรับธนใ์กรสมัฬใหม่ เขา้ถพนใทามรม ้โด้น่าฬ ใช้ “อฟ้นทฝ่น้ธฬลน” และใภ้มใ่ามากฬผ่นขพน้
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Belib ธธกแบบให้ห้ธนสมภดเป็น
“ถมนฬก์ลานใทามรม”้ 
ขธนธนใ์กร ทฝ่เชฟ่ธมต่ธและ
กระจาฬใทามรม้แก่แฯนกต่านๆ 
ทฝ่เกฝ่ฬทข้ธนกับการอัฒนา
ใทามรม้และข้ธมมล เช่น เชฟ่ธมโฬน
กับใลันหนันสฟธเล่ม, สนับสนภน
นาน KM หรฟธนานสฟ่ธสาร
ธนใ์กร เป็นต้น

KNOWLEDGE HUB FOR 
MODERN ORGANIZATION

5



SYSTEMATIC
CATALOGING & 
SHARING CONTENT 

จดัเกไบเป็นระบบ (Knowledge Asset)
ใลันข้ธมมลถมกจัดเกไบธฬ่านเป็นระบบและเข้ารหัส  

   ปลธดภัฬ (DRM) บน Cloud System ทัน้
 - เธกสาร และสฟ่ธมัลตผมฝเดฝฬขธนธนใ์กรเธน
 - e-Book จากส านักอผมอ์ชัน้น า 

เขา้ถพนและแชรใ์ทามรมธ้ฬา่นมฝประสผทธผภาอ
(Knowledge Sharing) 
 - ฯ่านธภ ปกรณ์สมัฬใหม่ธฬ่าน แทไปเลไต/มฟธถฟธ 
 - สามารถแชร์ข้ธมมลด้ทฬระบบ e-Social 

         ภาฬในธนใ์กร 
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MAIN
FEATURES.

สนับสนภนการบรผหารจัดการระบบและการธ่านฯ่าน 
ธผนเตธร์เนไตและ LAN

Website – สถานฝหลักในการบรผหารจัดการทัน้ระบบ และ 
           การธ่าน On-line ฯ่านธผนเตธร์เนไต
Application - ระบบการธ่านแบบ Offline โดฬโม่ต้ธน  
              เชฟ่ธมต่ธธผนเตธร์เนไต และเชฟ่ธมโฬนข้ธมมล
              กับสถานฝหลัก รธนรับทัน้ iOS, Android, 
              และ Window Phone 
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MAIN
FEATURES.

ใรธบใลภมระบบจัดการห้ธนสมภดหนันสฟธเลม่ เช่น 
การฬฟม/ใฟน (Book Circulation) เชฟ่ธมต่ธกับโด้

กับเใรฟ่ธนสแกน Barcode หรฟธ RFID
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MAIN
FEATURES.

WEB & APP E-BOOK READER
• รธนรับระบบการธ่านแบบ On-Line และ Off-Line
• รธนรับการธ่านโฮล์ธฟ่นๆ เช่น Word/Office และ PDF 
• รธนรับ E-Book ทฝ่มฝ Multi-Media เช่น  VDO/Audio/Flash
• เปผ ดธ่านแบบ Flip สามารถ Zoom โด้
• แชร์หน้าทฝ่ธ่านฯ่าน Facebook/Twitter และให้ Rating หนันสฟธโด้
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MAIN
FEATURES.

E-BOOK BUILDER
• ระบบสร้าน E-Book ฯ่าน Web Browser (Online) 

ส าหรับ Admin โดฬโม่จ ากัด License 
• สร้านน่าฬเอฝฬนแใ่ 2 ใลผก จากโฮล์ต้นฉบบั PDF 
• สร้าน E-Book ส าหรับ PC และ App ในใรัน้เดฝฬท
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SPECIAL FEATURES.

▸ ระบบฮฝดข่าท และ E-Social 
(แบบ Timeline แชร์ภาอ ทฝดฝโธ
ลผนใ์แสดนใทามเหไน และ
สามารถใ้นหาโอสเกา่โด้)

▸ ระบบส่นข้ธใทามบนมฟธถฟธ 
(Push Notification)
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SPECIAL FEATURES.
▸ ระบบสร้านแบบสธบถาม (Questionnaire) ด้ทฬ

ระบบ Choice แบบต่านๆ โด้
▸ มฝปฎผทผนกผจกรรม
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SPECIAL FEATURES.
▸ ระบบทาดเขฝฬนบนหนา้กระดาษ (Highlight and Drawing)
▸ ระบบแสดนชัน้หนันสฟธบน Kiosk 
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DESKTOP
UX/UI    

IPHONE
UX/UI
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BACK
END

▸ แสดนสถผตผการใช้นานแบบกราฮ เข้าใจน่าฬ เช่น 
       - จ านทนหนันสฟธทัน้หมด และแฬกตามหมทด 
       - จ านทนสมาชผก

 - จ านทนฯม ้ใช้นานและลนทะเบฝฬนตาม
         ธภ ปกรณ์และระบบปฎผบัตผการ

- ฬธดดาทน์โหลด 
- จ านทน E-Book และมัลตผมฝเดฝฬ

▸ Export ข้ธมมลเป็น Excel และ PDF โด้
▸ เลฟธกดมสถผตผตามช่ทนเทลา
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BACK
END
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▸ น าเข้าโฮล์สารสนเทถโด้หลาฬประเภท และมฝ
ระบบสร้าน Template ระเบฝฬนทฝ่เหมาะสมใน
แต่ละประเภท

▸ สร้านหมทดหนันสฟธเอผ่มโด้ตามต้ธนการ และ
รธนรับการจัดหมมหนันสฟธท้ันแบบ Dewey และ 
LC

▸ สร้านราฬการระเบฝฬนน่าฬ ด้ทฬระบบ ช่ทฬ
สร้านราฬการระเบฝฬนตามมาตรฐาน 
MARC

▸ รธนรับการโปรโมทหนันสฟธแนะน าโด้จาก 
Back office



BACK
END

▸ ระบบสมาชผก รธนรับทัน้ระบบสมัใรใหม่ (รธนรับการสมัใรและ 
Login ฯ่าน Facebook) และระบบ Authentic กับฐานข้ธมมล
สมาชผกทฝ่มฝธฬม ่ เช่น LDAP
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▸ User Authorize Setting ระบบก าหนดสผทธผ์
สมาชผก  เช่น จ านทนทันฬฟมและใ่าปรับทฝ่โม่
เท่ากันในแต่ละ Section

▸ มฝระบบประทัตผสมาชผก (User Profile) เกไบข้ธมมล
ส่ทนตัทและประทัตผการฬฟมใฟน 



CONTENT หนันสฟธใหม่จาก
ส านักอผมอ์ดัน
เสมฟธนเขา้ร้าน

หนันสฟธ
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E-LIBRARY
SOLUTION
Reading Everywhere


