
 
 

 

EBSCO Information Services i Sygnity Business Solutions 

ogłaszają zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie wsparcia dla 

bibliotek wdrażających FOLIO 
~ Współpraca z firmą informatyczną w Polsce oferuje bibliotekom usługi wdrożeniowe i wsparcie dla 

systemu FOLIO ~ 

 

 
 

 

IPSWICH, Mass. — 13 października, 2020 — Współpraca pomiędzy EBSCO Information Services 

(EBSCO) a Sygnity Business Solutions gwarantuje, że biblioteki w Polsce chcące wdrożyć Platformę 

Usług Bibliotecznych FOLIO (LSP) będą miały dostęp do lokalnego wsparcia. Sygnity Business 

Solutions zapewni usługi wdrożeniowe FOLIO i pomoc techniczną, podczas gdy EBSCO zadba o hosting 

i dostarczy usługi dotyczące danych. 

 

Sygnity Business Solutions działa od 29 lat i jest jednym z istotnych dostawców usług IT w Polsce. 

Wspierając biblioteki zainteresowane wdrożeniem FOLIO, Sygnity Business Solutions przyczyni się do 

zwiększenia popularności FOLIO i świadczenia dodatkowych usług dla swoich obecnych klientów.  

 

Justyna Kamińska-Wolny, Kierownik Zespołu Rozwiązań dla Bibliotek w Sygnity Business Solution 

wskazuje, że głównym celem firmy jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów poprzez ciągłe 

rozszerzanie swojej oferty. „Jako jeden z najbardziej doświadczonych i największych dostawców IT na 

rynku bibliotecznym w Polsce wspieramy innowacje oraz proces zmian zachodzący w usługach 

bibliotecznych i ich automatyzacji, a także aktywnie uczestniczymy w kreowaniu nowych usług”. 

 

Dzięki wieloletniej działalności na rynku bibliotek, Spółka wypracowała wysoki poziom jakości 

świadczonych usług wdrożeniowych i serwisowych, a także kompetencje w zakresie migracji danych. 

Współpraca polskiego partnera z EBSCO przy wspieraniu rozwiązań typu open source jest szansą dla 

polskich bibliotek – w szczególności akademickich i naukowych - na implementację platformy usług 

bibliotecznych (LSP) jaką jest FOLIO, otwierającej dostęp do nowych możliwości obsługi procesów 

bibliotecznych, szczególnie w zakresie zarządzania zasobami dostępnymi on-line.  

 

http://www.ebsco.com/
https://sygnitysbs.pl/
https://www.folio.org/


Nina Korzeniewska, Prezes Zarządu Sygnity Business Solutions podkreśla, że „dla Spółki ważna jest 

perspektywa udziału w szerokiej społeczności specjalistów zaangażowanych w rozwój FOLIO, łączenie 

naszych kompetencji z doświadczeniami światowymi. Dzięki takiemu strategicznemu podejściu 

współpraca z firmą EBSCO daje możliwość oddziaływania na kształt nowoczesnych rozwiązań 

wspierających działalność bibliotek”. 

  

Mark Allcock, Dyrektor ds. współpracy partnerskiej FOLIO w EBSCO, mówi, że umowy z dostawcami 

dają firmie EBSCO możliwość stworzenia wysokiego poziomu standardów obsługi klienta w różnych 

regionach geograficznych. "Ważne jest, aby dostawcy usług, tacy jak EBSCO i Sygnity Business 

Solutions, współpracowali przy tworzeniu lokalnych struktur wsparcia dla bibliotek, które chcą wdrożyć 

FOLIO – w tym przypadku w Polsce.  Ponieważ instytucje zaczynają wdrażać FOLIO, kontynuujemy 

tworzenie partnerstw z dostawcami, aby biblioteki na całym świecie mogły korzystać z systemu FOLIO". 

 

Projekt FOLIO obejmuje społeczność bibliotekarzy i programistów, którzy dołączyli do specjalnych grup 

roboczych aktywnie tworząc LSP o otwartym kodzie źródłowym, wspierając tradycyjną funkcjonalność 

ILS z możliwością uzupełniania o nowe wartości i usługi. Aplikacje są modułowe i pozwalają wielu 

dostawcom lub bibliotekom na ich współtworzenie. Więcej informacji można znaleźć na stronie 

www.folio.org. 

 

 

 

O EBSCO Information Services 

EBSCO Information Services (EBSCO) jest wiodącym dostawcą usług z zakresu wyszukiwania dla 

bibliotek na całym świecie, posiadającym ponad 11 000 klientów w ponad 100 krajach. EBSCO 

Discovery Service™ (EDS) zapewnia każdej instytucji możliwość przeszukiwania całej kolekcji, oferując 

niezrównaną jakość rankingu i szeroki zakres dostosowywania wyników wyszukiwania. EBSCO jest 

również wiodącym dostawcą treści badawczych online dla bibliotek, w tym setek baz danych naukowych, 

archiwów historycznych i narzędzi do podejmowania decyzji klinicznych, obsługujących miliony 

użytkowników końcowych w dziesiątkach tysięcy instytucji. EBSCO jest wiodącym dostawcą 

elektronicznych czasopism i książek dla bibliotek, z możliwością zarządzania prenumeratą ponad 360 000 

tytułów, w tym ponad 57 000 e-czasopism, jak również dostępem online do ponad 1 000 000 e-booków. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej EBSCO pod adresem: www.ebsco.pl. EBSCO 

Information Services jest oddziałem firmy EBSCO Industries, Inc., firmy rodzinnej od 1944 roku. 

 

file:///C:/Users/krogowska/Documents/FOLIO/www.folio.org
file:///C:/Users/krogowska/Documents/FOLIO/www.ebsco.pl


O Sygnity Business Solutions  

Spółka Sygnity Business Solutions (dawny Max Elektronik) łączy w sobie ponad 29-letnie doświadczenie 

w implementacji rozwiązań informatycznych wspierających efektywne zarządzanie przedsiębiorstw oraz 

instytucji publicznych i prywatnych. Spółka oferuje szeroki zakres produktów oraz usług związanych z 

audytem oraz doradztwem biznesowym. W portfolio znajdują się systemy ERP światowych producentów 

(Oracle, SAP, Microsoft), autorskie rozwiązanie QUATRA ułatwiające skuteczne zarządzanie 

przedsiębiorstwem, jak również rozwiązania dedykowane, BI/CPM, BPM oraz usprawniające procesy 

związane z obsługą wymagań RODO (QDataDiscovery, QDataFile). Jednym z naszych ostatnich 

osiągnięć są rozwiązania mobilne, a także aplikacja adresująca potrzeby zw. z pandemią COVID-19 

służąca do rezerwacji zasobów – BOOKingPLACE. 

 

Spółka specjalizujemy się w nowoczesnych rozwiązaniach dla bibliotek. Kluczowym produktem jest 

PROLIB - oprogramowanie dedykowane bibliotekom, które usprawnia pracę bibliotekarza oraz 

umożliwia efektywną współpracę między placówkami. Dzięki systemowi PROLIB biblioteki mają szansę 

wyjścia naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współczesnego czytelnika, który swobodnie korzysta z 

zasobów bibliotecznych poprzez rozwiązania samoobsługowe oraz mobilne.  

Więcej o nas na naszej stronie: https://sygnitysbs.pl/ 

 

 

### 

 

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: 

 

Kathleen McEvoy 

Vice President of Communications 

EBSCO Information Services 

(800) 653-2726 ext. 2594 

kmcevoy@ebsco.com 

 

Renata Włodarczyk 

Sales Manager Poland, Latvia, Lithuania ,Ukraine  

EBSCO Information Services 

rwlodarczyk@ebsco.com 

 

Justyna Kamińska-Wolny 

Libraries Solutions Team Manager 

Sygnity Business Solutions SA 

12 Dąbrowskiego Street 

65-021 Zielona Góra 

jkaminska@sygnitysbs.pl 
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