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Co znamená Ex Libris Alma 

Alma = 

 

1. nová generace knihovního systému 

 

2. nová generace knihovních služeb 
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Alma přináší výraznou proměnu 
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Alma nevznikla ze dne na den 

Jan ‘08 - conceptual 
design starts 

July ‘09 – development 
partners announced 

Oct ‘10 – ANZ collaborative 
partnership program kickoff 

Nov ‘10 - 2nd Partner 
Release delivered 

June ‘10 - 1st partner 
release delivered 

Mar ‘11 – 3rd partner 
release delivered 

Sep ‘09 – design review 
with dev partners commence 

Aug ‘09 – focus 
group launched 

July ‘11 – 4th 
partner release 

Nov ‘11 – 5th 
partner release 

Oct ‘11 –  NA Early 
Adopters kickoff 

June - Dec ’12 - moving 
to production 

Mar ‘12 – General 
Release 

Jan ‘12 – implementations 
of dev partners starts 

June ‘07 – URM Framework 
presented at ELUNA 

July ‘11 – European 
Early Adopters kickoff 

June ‘12 - early adopters 
implementations starts 
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V produkci od léta 2012 

Jan ‘08 - conceptual 
design starts 

July ‘09 – development 
partners announced 

Oct ‘10 – ANZ collaborative 
partnership program kickoff 

Nov ‘10 - 2nd Partner 
Release delivered 

June ‘10 - 1st partner 
release delivered 

Mar ‘11 – 3rd partner 
release delivered 

Sep ‘09 – design review 
with dev partners commence 

Aug ‘09 – focus 
group launched 

July ‘11 – 4th 
partner release 

Nov ‘11 – 5th 
partner release 

Oct ‘11 –  NA Early 
Adopters kickoff 

June - Dec ’12 - moving 
to production 

Mar ‘12 – General 
Release 

Jan ‘12 – implementations 
of dev partners starts 

June ‘07 – URM Framework 
presented at ELUNA 

July ‘11 – European 
Early Adopters kickoff 

June ‘12 - early adopters 
implementations starts 
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V čem spočívá „novost“ ? 

• jednotná správa tištěných, elektronických a 

digitálních dokumentů 

 

• odstranění duplicitních a manuálních činností 

• analytické přehledy 

• globální i lokální spolupráce knihoven 

 

• SaaS, z oblaku 
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Co je cílem aneb proč-proč-proč 

 

1. snížit náklady knihovních činností 

2. nabídnout lepší knihovní služby 

3. nabídnout nové knihovní služby 

 

Do Almy se pouští zejména knihovny, které musí 

škrtat – změna je nezbytná. 

Podrobněji na http://discoveralma.com nebo na 

stránkách Orbis Cascade Alliance. 

http://discoveralma.com/
http://www.orbiscascade.org/


8 

Co je cílem aneb v konkrétních příkladech 

 

• používejte v akvizici PDA 

• vyřizujte požadavky na digitalizaci 

• aktivujte trialy elektronických zdrojů obratem 

• analyzujte dobu a náklady poskytování 

jednotlivých služeb (fyzická výpůjčka vs. online 

přístup vs. MVS vs. digitalizace na objednávku) 

• zkoumejte překryvy u časopisů a knih 

• používejte pro repozitář jednotná metadata 

• apod. 
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Ex Libris Alma: přihlášení 
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Ex Libris Alma: pracovní plocha 
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Ex Libris Alma: co pan Benson může provádět 
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Ex Libris Alma: Váš denní chléb, pane Bensone 
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Ex Libris Alma: buďte kreativní a spolupracujte 

• sociální sítě / chat / ptejte se knihovny může 

být součástí Vaší plochy 

 

• diskutujte s jinými katalogizátory přímo nad 

záznamy 

 

• sdílejte 
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Ex Libris Alma: učte se za pochodu 

• výuková videa (http://discoveralma.com) 

• webové kurzy 

• interaktivní návody 

http://discoveralma.com/
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Alma nemá čtenářský katalog 

• Boston College – byli první! 

• Fort Hayes University 

• Boston University  

• University of East London 

• Lancaster University 

• Free University of Bozen, Bolzano 

• Virginia Commonwealth University 

• Texas Woman’s University 

• Midwestern State University 

• University of Massachusetts – Dartmouth 

• Swinburne University of Technology (AUS) 

• Purdue University 

• + Orbis Cascade Alliance a další  

http://www.multidata.cz/produkty/alma/knihovny-v-provozu
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Experienced in hosting 1,000+ institutions 

Cloud Operation 

Data centers expansion 

Čím si Ex Libris musel projít 

Experienced in hosting 1,000+ institutions 

Agile development and Monthly Releases 

Research & Development 

Cloud-based solution built from the ground up 

Single-instance, multi-tenant 

Live testing via partner releases 

Rapid implementation process 

Professional Services 

Web-based training 

Cohort deployment 

Change management and ROI analysis 

Sandbox environments 

Global Support Organization 

Global certification program  

24x7 hub expansion 

Strong presence in international markets with local expertise 

Agile development and Monthly Releases 

Rapid implementation process 

Alma Certification Program 
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Analytiky: proč se chtít rozhodovat lépe? 

Levels of Business 

Impact 

What Happened? 

Why Did it Happen? 

What Will Happen? 

Skill Levels 

Required 

Descriptive 

Analytics 

Predictive 

Analytics 

Prescriptive 

Analytics 

Information 

What Should 

I do? 
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Péče o knihovníky a rychlý vývoj (ALMA-L) 
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• kdy knihovny tuto změnu potřebují ? 

• jak a kdy se na ni připravit ? 

• jeden nebo více ? 

• jak dlouho to bude trvat ? 

• a máme vůbec na to ? 

• (případ BIBSYS) 

 

 

 

 

• tak to naštěstí záleží na Vás 

• přijďte se podívat na demo na stánku 

Projekt nebo záměr ? 

How do 
you get to 
Alma? 


