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The bridge to 
knowledge
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DigiTool umožňuje knihovnám vytvářet, administrovat, 
dlouhodobě uchovávat a sdílet digitální sbírky.

DigiTool je možno využít pro institucionální repozitáře, sbírky 
výukových materiálu a speciální sbírky.

Ukládání textových, obrazových hudebních a video souborů.

Vkládání dat, práce s metadaty, vkládání a import objektů.

Využití vlastní databáze uživatelů.

Digitool dodržuje průmyslové standardy.

Digitool podporuje Marc 21, kvalifikovaný Dublin Core, MODS, 
EAD aj.

Je to otevřený systém, který může být propojený i s jinými 
produkty ExLibris.
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PRIMO představuje uživatelské rozhraní, které na jednom místě 
nabídne všechny služby knihovny.

Všechna data jsou získávána z jednoho vyhledávacího bodu.

Centrální vyhledávací bod, který Primo přináší, je možné 
zabudovat do širšího kontextu pracovního prostředí uživatele, 
např. do akademického portálu.

Vyhledávání a dodávání informací je účinnější díky práci se 
strukturovanými metadaty a bibliografickými informacemi. 

Dodávka kvalitních, přesných informací, v potřebném formátu na 
potřebné místo.

Nenahrazuje ostatní knihovní produkty, jako je OPAC, 
metavyhledávač nebo linkovací server, ale naopak jejich funkce 
rozšiřuje a zastřešuje. 

Pracuje jak s lokálními tak vzdálenými informačními zdroji, které 
nemusí být součástí systému Primo.
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Nástroj pro integrování lokálních i vzdálených informačních zdrojů.

Základ tvoří metavyhledávač, který zajišťuje paralelní vyhledávání v 
mnoha heterogenních informačních zdrojích současně. (Katalogy, 
odkazové katalogy, elektronické časopisy a knihy, digitální sbírky či 
oborové brány…)

Klíčové vlastnosti:

Snadná organizace elektronických zdrojů pomocí abecedního seznamu, 
předmětových kategorií, klíčových slov etc.

Jednoduché a pokročilé možnosti vyhledávání.

Jednotné zobrazení výsledků, hodnocení podle relevance, slučování 
duplicitních záznamů.

Pružný přístup k autentikaci uživatele s možností integrace s existujicími 
autentikačnimi systémy (např. LDAP).

Nezávislý produkt, který může být integrován v existujících prostředích, která 
zahrnují knihovní systémy, univerzitní portály a vzdělávací systémy.

Tvorba statistik a zpráv.
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Celkový přehled o předplatném el. databází, el. časopisů a el. knih.

Celkový přehled kontaktů na dodavatele el. zdrojů.

Celkový přehled dílčích knihoven s kontakty v rámci organizace.

Rozsahlý přehled IP adres pro zpřístupnění el. zdrojů.

Přehled evidencí incidentů ke zpřístupnění zdrojů a urgencí chybějících 
podkladů.

Přehled o celosvětově dostupných databází včetně jejich portfolií.

Snadné reporty celkových počtů předplácených el. časopisů a el. knih 
celkově i podle dílčích knihoven.

Evidence vyhodnocení trialů.

Evidence licenčních podmínek a archivace originálních licenčních smluv.

Přehledné statistiky využívanosti databází, el. časopisů a el. knih z 
COUNTER statistik.

Pozitivní změny workflow knihoven (např. efektivnější spolupráce 
knihovníků).

Automatická aktivace databází a předplacených portfolií v SFX 
(synchronizace).



 28/05/09  

Úlohou link serveru je nabídnout co nejúplnější a nejpřesnější 
nabídku přidaných služeb k danému dokumentu.

Základní bibliografické informace k dokumentu

(vyhledáním v katalogu, databázi, získáním citace…)

 ↓link server↓

Úplný seznam relevantních on-line služeb

(aktuální výpůjční status s možností rezervace, abstrakt
nebo plný text, elektronické dodání dokumentu,recenze
v internetovém knihkupectví, encyklopedické informace
o autorech, související dokumenty na WWW…)
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SFX server dostává od SFX zdroje  metadata ve formátu 
OpenURL, zpracovává je a na pokyn uživatele otevírá nové 
okno k SFX cíli.

Zdroj: databáze, v níž uživatel začíná prohledávání. 

(A&I databáze, knihovní OPAC, e-časopisy, e-print 
archivy…)

Cíl: databáze, na kterou SFX odkazuje. 

(elektronický katalog knihovny, služba dodávání 
dokumentů, internetové knihkupectví či webovský 
prohledávač...)
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Hlavní rysy:

Rozsáhlá znalostní báze

Více než milion elektronických knih a časopisů

Více než 1 700 databází a systémů

Další služby:

A-Z seznam časopisů

XML API

podrobné statistiky využití 

podpora pro proxy servery 

podpora pro single-sign-on 
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•Za 9 let života link servery nasbíraly 
mnoho informací, takže můžeme 
(stejně jako na Amazonu)  
vyhodnocovat informace o článcích  - 
když někdo použil tento článek, tak 
nám je doporučen i další na základě 
vyhledávání jiných uživatelů.

•K jednomu článku umí vytáhnout bX 
z SFX logů, jak články spolu souvisí.

•bX pracuje na úrovni článků, používá 
data z používání link serverování.

Co je bX?
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Jak bX pracuje?

•SFX si vytváří log soubor ve formátu 
open URL – bX tyto informace získává 
pomocí protokolu OAI-PMH.

•bX funguje proto, že má mnoho údajů. 
V tuto chvíli instalováno 3000 link 
serverů po světě, z toho 1700 SFX.

•Systémy bX volají standardními 
Prostředky (webová služba).
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Výhody bX…

•Když se bX kupuje, je to předplacená 
služba; nic se neinstaluje ani nespravuje.
 
•Bez ohledu na to, kde hledáme, 
dostáváme stejné odpovědi.

•Můžeme si nakonfigurovat ty linky, 
které 
máme předplacené, ale můžeme vidět i 
ty nepředplacené – SFX umí rovnou 
prolinkovat. Optimální je vidět všechno.

•Uživatel se účastní na výběru 
relevantních výsledků.
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Souvisí s bX…

•Od 4. května – přístupná betaverze pro 
všechny předplatitele SFX.
 
•XERXES – nadstavba nad Metalibem, 
server využívající aktuální informace 
v prostředí web 2.0.
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