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Technické parametry
Podporované SQL servery – Firebird 2.5, Oracle 10g

VERBIS – Win32 aplikace – WinXP a výše

PORTARO – WWW OPAC – Java, Tomcat

Střední vrstva – Java – Windows, Linux

Fulltext – LUCENE – modul aplikačního serveru

Další použité technologie:
XML, List & Label ver.17, RFID, Z39.50 protokol, 
SIP2, UNICODE
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Aplikační server – střední vrstva
Aplikační server – integruje důležité funkce
  - načtení a zápis záznamu
  - veškeré zápisy do databáze
  - rezervace, výpůjčky, vracení, upomínky
  - mazání záznamů, čtenářů, svazků, rezervací
  - statistiky – Deník veřejné knihovny
  - fulltextové a rešeršní vyhledávání – LUCENE
  - plně v UNICODE, multiplatformní

  - kontrola identity klienta – zabezpečení přístupu k 
některým funkcím serveru i pro PORTARO
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Popis vrstev systému
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Aplikační server – výhody

Unifikace funkcí – veškeré komplexní operace jsou 
jednotně prováděny aplikačním serverem

Snížení datové zátěže pro komunikaci mezi klienty a 
serverem – lepší předpoklad pro vzdálenou práci

Bezpečnost – vlastní přístup do databáze zcela 
oddělen od vnějšího přístupu

Možnost automatizace některých akcí – generování 
upomínek, statistik, zálohování
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LUCENE – vyhledávací stroj
Lucene je široce používaný fulltextový vyhledávací 

stroj vyvíjený po patronací Apache foundation

Možnosti hledání – přesná shoda, pravostrané 
rozšíření, podobnost slov

Rozšíření hledání – definovatelná blízkost slov, 
rozsahy, logické operátory – NOT, OR, AND

Indexujeme – záznamy, obsahy, externí soubory

Rozšířili jsme funkce LUCENE o vytváření faset
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Rozšířené hledání - PORTARO
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Konfigurace systému v databázi
Veškerá konfigurace součástí databáze

Není třeba používat sdílené adresáře – INI, tisky

Kontrolovaný přístup ke konfiguraci – automatické 
zálohy, přístupová práva, kontrola validity 
nastavení

Osobní nastavení je k dispozici kdekoliv

Možnost definovat každé akci klávesovou zkratku
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Statistiky
Deník veřejné knihovny – vždy aktuální dle předpisu 

MK ČR, propojení s moduly MVS, VF, …

Všechny statistiky jako uživatelsky definované

Připravená sada nejpoužívanějších typů

Statistiky výpůjček, fondu, autorit, akvizice

V definici statistiky lze používat i vnořené procedury

Společná definice statistik v systému s e-VERBIS
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VERBIS



Kompletní vzhled definován v CSS (kaskádové styly)

Připravená standardní i mobilní verze

Možnost definice vlastních faset

Možnost definice vyhledávacích polí

Možnost definice zobrazovaných polí

Samostatné moduly pro vkládání do
statických stránek knihovny

PORTARO - přizpůsobení
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PORTARO

www.portaro.cz

http://www.portaro.cz/
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