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Jak należy postąpić z danymi aplikacji MOL Optivum oraz 

MOL NET+, gdy szkoła ulega przekształceniu? 

Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego zależy, w 
jaki sposób będą wprowadzane te zmiany. Porada ma na celu wspomóc pracowników jednostki w ustale-
niu czynności związanych z danymi pochodzącymi z aplikacji do obsługi biblioteki szkolnej. Działania te 
uzależnione powinny być od przewidzianej uchwałą JST formy przekształcenia placówki i od sposobu gro-
madzenia danych. 

Jeżeli przekształcenie polega na połączeniu się szkół, z których każda korzysta z aplikacji do obsługi biblio-
teki, to można zamówić odpłatną usługę scalania baz pochodzących z tych programów.  

Cały proces obsługiwany jest przez serwis firmy MOL Sp. z o.o. Wszystkie zapytania/ustalenia dotyczące 
łączenia baz należy kierować na adres e-mail: mol@mol.com.pl lub pod nr telefonu: 58 669 80 90, dotyczy 
to również ustaleń finansowych i płatności związanych z przeprowadzeniem usługi.  

Jednostka, która zdecyduje się na usługę scalania baz danych, musi skontaktować się z usługodawcą 
w celu omówienia szczegółów operacji. Będzie musiała m.in. zdecydować, który księgozbiór zostanie jako 
główny, nazwy których ksiąg zostaną zmodyfikowane, z którego księgozbioru usunąć zduplikowane kody 
kreskowe itd.  

Łączenie baz może występować w wielu wariantach:  

1. Dowolna wersja MOL-a + MOL NET+    =>    MOL NET+  

2. Dowolna wersja MOL-a + MOL Optivum    =>    MOL Optivum  

3. Programy innych firm + MOL Optivum    =>    MOL Optivum 

4. Programy innych firm + MOL NET+    =>    MOL NET+ 
 

Opis odnosi się tylko do procesu łączenia baz po likwidacji gimnazjów bądź likwidacji innych pla-
cówek.  
Nie ma możliwości przenoszenia księgozbiorów z wersji wyższych do niższych, np. z MOL NET+ 
do jakiejkolwiek innej, starszej wersji MOL-a. To samo dotyczy programu MOL Optivum.  
 
Migracje baz (nie scalanie), np. z wersji Optivum do MOL NET+, w ramach aktualizacji programu 
w danej jednostce są obsługiwane standardowo, przez serwis firmy VULCAN .  
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