
 

 

മലയാളം പ��ക�ൾ വർഗീകരണം(Classification) നട�ി  koha Software  േല�് 
Catalogue ഇനി വളെര എള���ിൽ െച�ാം  

Texicon Software Solution എ� േസാഫ്�് െവയർ ക�നി വ�കസ�പ�െചടു� ഒരു 
ല��ിലധ�കം മലയാളം പ��ക�ള�െട പ��ക്  Bibliographic ഡാ�ാേബസ്   

 (Z39.50 Server) ഉപേയാഗി�് �ഗ�ശാലകൾ�്  ഇനി വളെര  എള�പ�ിൽ Catalogue 
െചയാം .േകരള�ിെല പ��ക്  ൈല�ബറി െന�് വർ�് ശാ�ീകരി�ാൻ  േവ�ി 
തയാറാ�ിയ ഇ െ�പാജക്�്  സൗജന�മായ� എ�െനയ�ു ഉപേയാഗി�ാം  എ�് താെഴ 
െകാടു�ിരി�ു�ു  

Koha library software അെല�ിൽ Z39.50 support െചയു� software - ൽ മാ�തേമ ഇ                       
സൗകര�ം ഉപേയാഗി�ാൻ കയ�യു .ക�ടാെത ക��ൂ�റിൽ ഇ�ർെന�്   ആവശ�മാണ്.  

Sep 1  -  നിങള�െട േകാഹ Software admin (Super User )ആയ� േലാഗിൻ െചയുക  

 

 

Sep 2  -Koha Administration  എ� െമനുവ�ൽ േപായ� താെഴ Z39.50/SRU Servers എ� 
ബ�ണിൽ �ി�് െചയുക  

 

 

Sep 3 ഇതിൽ കാണി�ു� േട��ൽ  പ�തിയ Server Add െചയാൻ �ി�് െചയുക  



 

 

Sep 4 -ഇനി കാണു� ഫ�ൽഡ�ൽ ഫ�ൽ െചയാനു� വ�വര�ൾ  താെഴ കാ�ു� 
ച��ത�ിൽ ഉ�േപാെല ഫ�ൽ െചയുക എ�ി�് േസവ് െചയുക . ഈ വ�വര�ൾ 
texicon.in/blog എ� െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ് 

 

Sep 5  ഇേപാൾ ന�ൾ ഒരു പ�തിയ Server ന��െട ക��ൂ�റിൽ add െച�ു.ഇനി 
Catalogue െചയാൻ   Catalogue െമനുവ�ൽ േപാവ�ക . catalogue  െച�ാനായ�  “New 
Record” എ�തിന് പകരം “New from Z39.50/SRU” എ�  ബ�ൺ  ആണ്  �ി�് 



െചേയ�ത്.നി�ള�െട koha യ�ൽ add െച� framework ഇവ�െട തെ�  add 
െചയാവ��താണ് . 

 

Sep 6 – ഇനി കാ�ു� window വഴ�യാ�ു ന�ൾ ബ��്  തിരയു�ത്  .ISBN വ�ാണ് ബ��്  
തിരേയ�ത് .ISBN വ�് തിര�ു ബ��്  റിസൾ�്  ഇെല�ിൽ  മാ�തേമ Title,Authour 
എ�ിവ വ�് തിരയാൻ പാടു��. Title,Authour  എ�തിൽ ആദ� വാ�് മാ�തം വ�് 
തിരയു�താവ�ം ഉച�തം.  ഉദാഹരണ�ിന്   

“Kuda Nannakunna Choyi” എ�ാ പ��കം തിരയാൻ 

   Title ൽ          - “ Kuda” എേ�ാ 

  Author ൽ   -  “ Mukundhan” എേ�ാ ൈട�് െചയു�താവ�ം തിരയു�താവ�ം  ഉച�തം 

 

ISBN - 9788126428397  എ� ന�ർ ഉ� ഇ ബ��്   െസർ�്  െച�ു േനാ�ാം  

 



 

Sep 7 – ISBN അട��് െസർ�്  െചയുേബാൾ Result നി�് Action എ�് ബ�ണിൽ �ി�് െച�ു 
import എ� ബ�ണിൽ �ി�് െച�ാൽ ബ��ിെ� Catalogue ന��െട Koha Software 
ൽ കയറിയതായ� കാണാം  

 

 

 



 

 

 

ലഭി��രി�ു� വ�വര�ളിൽ മാ�ം വരു�ാേനാ ക��� െചയാേ�ാ ഇവ�ടു�ു കഴ�യു�താണ്. 

Data ശരിയാെണകിൽ േസവ് െച�ു item add െചയാവ��താണ് . 

 

 

N B:  ഇ data basile വ�വര�ൾ പല ൈല�ബറിയ�െല Librarian മാരുെടയും, Texicon Software 
ക�നിയുെടയും �ശമഫലമായാണ്  നിർമിെ�ടു�ത്  .ഇതിൽ കാണു� വ�വര�ളിൽ 
ച�ലേ�ാൾ ച�ല Local Variation  വെ�നിരി�ാം  . 

 

 

ക�ടുതൽ വ�വര�ൾ�ും സംശയ�ൾ�ും വ�ളി�ുക  

9895081296 

9847314010 

info@texicon.in 

www.texicon.in 
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