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ИНСТАЛАЦИЈА И ПОКРЕТАЊЕ БИСИС 5
Библиотечки информациони систем БИСИС у верзији 5 је конципиран тако да све
библиотеке користе исту инсталацију софтвера и да се складиштење података обавља
на посебној опреми на такав начин да више није потребно имати серверске рачунаре у
самим библиотекама.

1. Инсталација БИСИС 5
Инсталација библиотекарске апликације за БИСИС 5 се, за све библиотеке,
налази на адреси:
https://app.bisis.rs/instalacija/
На овој адреси налази се страница са изгледом као на слици 1.
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Кликом на дугме ”Покрени БИСИС 5” би требало да се инсталира БИСИС 5
апликација путем Java Web Start технологије, на исти начин као и за верзију 4. Приликом
првог покретања Java ће приказати питање да ли се слажете са покретањем апликације
и ту се може укључити и опција да се ово питање више не поставља.
За покретање БИСИС апликације потребно је имати претходно инсталирану Java
виртуелну машину у верзији 8. Инсталација Јаве се налази на истој адреси, кликом на
линк ”Јава” у менију на врху странице. Тада ће се приказати садржај као на слици 2.

Слика 2. Преузимање инсталације Java виртуелне машине за Windows
На овом сајту налази се само инсталација Java виртуелне машине у верзији 8 за
Windows оперативни систем, у 32-битној и 64-битној верзији. Инсталација Jave за Linux
мора бити прилагођена коришћеној дистрибуцији Linuxa и не налази се на овом сајту.
Слично важи и за инсталацију Jave за macOS.
Након инсталације Jave на радној станици, може се инсталирати и БИСИС
апликација на претходно описани начин.

2. Покретање БИСИС 5
БИСИС 5 апликација за библиотекаре покреће се након инсталације кликом на
линк ”Покрени БИСИС 5” (слика 1) или кликом на БИСИС иконицу на радној површини
(десктопу) радне станице. Приликом покретања увек се проверава да ли се на БИСИС 5
серверу налази новија верзија апликације и она се аутоматски преузима са сервера пре
покретања.
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Пријављивање библиотекара у апликацији задржава постојећа корисничка
имена и лозинке, али се сада корисничко име формира на следећи начин:
korisnik@biblioteka
где је korisnik постојеће корисничко име библиотекара из БИСИС 4, а biblioteka је једна
од ових вредности:
• gbns – за Градску библиотеку у Новом Саду;
• bgb – за Библиотеку Града Београда;
• bs – за Библиотеку шабачку.
На пример, постојећи библиотекар branko из Градске библиотеке у Новом Саду
се на БИСИС 5 систем пријављује са корисничким именом branko@gbns и постојећом
лозинком из БИСИС-а 4.

3. Корисничко претраживање (OPAC)
БИСИС 5 поседује ново корисничко претраживање које је доступно на следећим
адресама:
•
•
•
•

https://app.bisis.rs/ – омогућено је претраживање фонда у свим библиотекама
које користе БИСИС 5;
https://app.bisis.rs/#/bisis-search/gbns – омогућено је претраживање фонда
ограничено на Градску библиотеку у Новом Саду;
https://app.bisis.rs/#/bisis-search/bgb – омогућено је претраживање фонда
ограничено на Библиотеку Града Београда;
https://app.bisis.rs/#/bisis-search/bs – омогућено је претраживање фонда
ограничено на Библиотеку шабачку.

Први наведени линк омогућава претраживање свих библиотека које користе
БИСИС 5 за све кориснике. Наредни линкови су пре свега намењени за уграђивање
функционалности корисничког претраживања у постојеће сајтове библиотека. Типичан
начин за реализацију оваквог уграђивања је HTML елемент iframe.
Пример изгледа странице за први линк дат је на слици 3. Пример изгледа
странице за линк који одговара Градској библиотеци у Новом Саду дат је на слици 4.
Напомена: Пријављивање које постоји на сајту за корисничко претраживање се
не односи на библиотекаре, већ на кориснике (чланове) библиотеке.
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Слика 3. Корисничко претраживање за све библиотеке

Слика 4. Корисничко претраживање за Градску библиотеку у Новом Саду
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