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Discovery 



• Postaven „na zelené louce“ na moderních 
otevřených technologiích  



• Centrální index s více než 1,2 miliardy 
předzpracovaných záznamů 

• Unikátní technologie Match & Merge 



• Integrace indexu se zdroji knihovny 

• Slučování záznamů z katalogu se záznamy 
v indexu Summon  



• Unikátní kategorizace dokumentů podle 
oborů na úrovni jednotlivých položek 

• HILCC, Ulrich's International Periodicals 
Directory, Serials Solutions KnowledgeWorks  



• Přímé odkazy na plné texty odstraňuje 
problémy s OpenURL 



• Pevné a kontextové fazety 



• Summon API bez kompromisů 

• Summon API bez příplatku 

 



   

Shrnutí Summon 

 

 

 
již v červnu! 

předplatitelům k dispozici zdarma! 



Srovnání s konkurencí 

✔Rozdílný přístup a strategie 

✔Minimum bariér pro uživatele 

✔Bezkonkurenční kvalita zpracování dat, Match & Merge 

✔Nejrozsáhlejší centrální index 

✔Žádné kompromisy – žádná kombinace vyhledávání  
   v indexu s federativním vyhledáváním! 

✔API pro integraci s libovolným uživatelským rozhraním 

✔SaaS – žádné další náklady 

✔Neustálý agilní vývoj 

✔Neutrální přístup k obsahu z různých zdrojů 

 



 
 

• Národní technická knihovna 

• České vysoké učení technické v Praze 

• Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

• Erasmus University Rotterdam 

• University of Michigan (API - Drupal)  

• Statsbibliotheket & Aarhus Universitet (API – vlastní app) 

• Villanova University (API - VUfind) 

Přesvědčte se sami 

http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.lib.umich.edu/articles/search?kw=gene targeted therapies cancer
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
http://www.statsbiblioteket.dk/beta/index.jsp?query=karel+capek&first_search=true
https://library.villanova.edu/Find/
https://library.villanova.edu/Find/
https://library.villanova.edu/Find/


Jak testovat discovery? 

… nedejte se unést tím kolik možností nabízí pokročilé 
vyhledávání a jak systém zvládá komplikované booleovské 
dotazy… 

 

… ve skutečnosti – a neberte to zle – nejste 
pravděpodobně vy tím nejlepším, kdo by měl systém 
hodnotit… 

 

 

PATTERN, Dave. Relevancy Rules. Dave Pattern's blog, 06.05.2012, 2012. Dostupný z WWW: 
<http://www.daveyp.com/blog/archives/1754>. 

http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754
http://www.daveyp.com/blog/archives/1754


Děkuji za pozornost! 
 
Vaše otázky? 

Kontaktujte nás: 

 

Vladimír Karen, Tomáš Soukup 

www.aip.cz 

vladimir.karen@aip.cz        tomas.soukup@aip.cz 

http://www.aip.cz/

