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ISISNetwork 
Jaringan Database Katalog Perpustakaan On line

Oleh :  Revi  Kuswara dan Onno W. Purbo

Setelah membangun sebuah sistem perpustakaan digital berbasis web sebagai langkah awal untuk mewujudkan jaringan perpustakaan di Indonesia, kini team KMRG-ITB ( Knowledge Management Research Group – ITB) mengembangkan ISISNetwork yang berfungsi sebagai bank server untuk penyimpanan katalog induk bahan pustaka yang dapat diakses secara on line melalui media internet.
Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana langkah teknis serta kemudahan operasional bagi para pustakawan dan pengguna jasa perpustakaan.

ISISNetwork merupakan sistem penelusuran data katalog bahan pustaka yang sudah ada pada situs web perpustakaan digital ITB, http://www.lib.itb.ac.id  
Namun untuk meberikan layanan secara maksimal antara pustakawan dan pengguna kini dikembangkan kembali melalui situs web http://isisnetwork.lib.itb.ac.id yang lebih berfungsi sebagai portal untuk mempermudah proses pencarian informasi yang dibutuhkan juga kemudahan untuk melayani pesanan secara interaktif tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal, baik bagi pengguna maupun pustakawan.
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Gbr. Tampilan ISISNetwork di web


Bagaimana sistem ISISNetwork dibuat ?

Dengan memanfaatkan sumberdaya program CDS/ISIS yang merupakan database katalog bahan pustaka yang dibuat oleh badan UNESCO sudah umum digunakan oleh perpustakaan dan bisa didapatkan secara mudah dan murah melalui situs web  www.unesco.org.
Juga WAIS-ISIS sebagai sebagai ‘search engine’ katalog di internet. ISIS Free WAIS ini merupakan alat penelusuran CDS/ISIS di internet yang dapat mengaitkan diri ke WAIS Server yang memungkinkan pembentukan jaringan search engine dari data base CDS/ISIS yang ada. 
Software ini dapat bekerja pada  UNIX Free BSD atau Linux.
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Gbr.   Hubungan WAIS SERVER to internet client.

Bagaimana cara kerja pencarian ?

Langkah pencarian katalog oleh WAIS ISIS bisa dilakukan secara otomatis hanya dengan mengetikan subyek atau kata kunci dari judul bahan pustaka yang dicari setelah menekan tombol SUBMIT pada layar.
Beberapa field tersedia sekaligus untuk mencari beberapa kategori bahan pustaka. Tentunya sistem pencarian dengan WAIS-ISIS ini bisa berjalan dengan baik jika instalasi pada server tidak bermasalah (error).

Pertama,  Pengguna menentukan pilihan Perpustakaan yang akan dikunjungi,selanjutnya  ditampilkan beberapa nama Perpustakaan yang ada :
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Kedua, pengguna memilih daftar database katalog bahan pustaka yang dimaksud,

file_6.jpg


file_7.wmf



 Gbr. Database koleksi bahan pustaka


Ketiga,  pengguna melakukan ‘input search’ untuk mencari bahan koleksi yang dimaksud dengan mengetikan kata kunci pada kolom yang tersedia.
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Selanjutnya ditampilkan beberapa judul bahan pustaka dari hasil pencarian,  
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Informasi Katalog Bahan Pustaka ditampilkan melalui Web Browser seperti berikut,
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Langkah Teknis bagi Pustakawan

Inilah suatu kesempatan bagi perpustakaan yang tidak memiliki ruang atau server sendiri untuk mempublikasikan secara on line melalui web.  Perpustakaan bisa menitipkan file database katalog bahan pustaka di server kami dengan gratis (free hosting).
Para pustakawan tinggal menyerahkan back-up data base katalog bahan pustaka dalam bentuk format file CDS/ISIS katalog bahan  atau file data base yang lain seperti  xcl, dbf, mdb,  berapapun banyaknya kapasitas file tersebut ( tidak terbatas ).   
Langkah untuk bergabung dengan ISISNetwork ini bisa dilakukan secara on line dengan mengunjungi situs web ISISNetwork  http://isisnetwork.lib.itb.ac.id .
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Gbr. Registrasi form



Setelah mendapat konfirmasi dari sys. Admin , selanjutnya dibuat ruang untuk perpustakaan yang bersangkutan (library showroom).  
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 Gbr. Library Showroom


Pustakawan bisa menentukan jenis jasa layanan yang akan dilakukan kepada para pengguna, seperti jasa layanan photo copy , penelusuran literatur dan jasa lainnya yang memungkinkan. Namun untuk bisa melakukan layanan secara on line ini  Perpustakaan harus didaftarkan secara  Full Hosting dengan membayar biaya iuran hosting per tahun yang harganya tidak terlalu mahal jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapat oleh Perpustakaan. File database tersebut bisa diperbaharui (up date) setiap saat.

Layanan dilakukan oleh pengguna secara interaktif melalui alamat e-mail, selanjutnya server kami menghubungkannya kepada  perpustakaan yang dimaksud, berikut tampilan order melalui e-mail. 
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Gbr. Order photo copy melalui e-mail
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Gbr. Order informasi melalui e-mail







Dengan memanfaatkan ISISNetwork ini akan diperoleh beberapa kemudahan bagi perpustakaan :
·	Menigkatkan akses ke komoditi informasi perpustakaan.
·	‘Perpustakaan’ buka 24 jam sehari.
·	Pesanan dari pengunjung secara on line dan langsung dikirim melalui e-mail.
·	Keanggotaan pengunjung yang telah terintegrasi.
·	Jika Perpustakaan memberikan layanan maka akan mendapatkan keuntungan.
·	Informasi pesanan disimpan dalam server dan dapat diakses melalui internet.



Kemudahan bagi Pengguna

Terkadang  menjadi suatu masalah  jika seseorang membutuhkan suatu informasi dari bahan pustaka 
(buku, jurnal, artikel, dll) akan tetapi sulit untuk menemukannya atau mungkin tidak terdapat pada perpustakaan dimana dia berada.
Kini dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (internet) sebagai aplikasi sistem ISISNetwork bisa memberikan solusi bagi siapa saja secara lebih cepat dan murah.
Pengguna bisa mencari beberapa alternatif bahan pustaka, sekalipun perpustakaan yang dimaksud dibatasi oleh sebuah pulau atau negara sekalipun. Hanya tinggal duduk di depan PC yang terhubung ke internet dan mengunjungi situs web http://isisnetwork.lib.itb.ac.id  bisa melakukan penelusuran secara mudah setiap daftar katalog perpustakaan yang terdapat pada Library showroom.
Ada dua pilihan yang bisa dilakukan oleh pengguna, yaitu hanya melakukan penelusuran daftar koleksi bahan pustaka saja tanpa  melakukan pemesanan,  atau selain menelusur bahan pustaka yang dimaksud bisa sekaligus melakukan pemesanan secara langsung. Namun pengguna harus terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu yang dilakukan secara gratis (free membership) dengan syarat mereka memiliki alamat e-mail.  
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Gbr. Tampilan Registrasi anggota



Setiap anggota akan diberikan fasilitas untuk  melakukan Login  dengan memiliki  Password  sendiri.
Selanjutnya mereka bebas untuk melakukan pemesanan bahan pustaka yang dikumpulkan terlebih dahulu dalam  ‘Shopping Bag’ yang dimiliki dari hasil penelusuran yang dilakukan.
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   Gbr. Tampilan Shopping Bag



Arah dan Tujuan

Seperti halnya maksud dari pembuatan sistem perpustakaan digital, yaitu suatu langkah untuk memudahkan manajemen pengetahuan sebagai alat bantu dalam mengelola informasi, laporan, paper, tesis menjadi sebuah pengetahuan yang terstruktur dengan kemampuan integrasi dari berbagai format dokumen dan database bahan pustaka.
Di masa sekarang dan akan datang perpustakaan akan lebih mempunyai peran yang nyata sebagai pusat  untuk menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas, baik yang sifatnya formal seperti lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan pemerintahan maupun masyarakat non formal sehingga akan terwujud masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan (knowledge base society).
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