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Představení 
Moravská zemská knihovna v Brně se ujala vývoje mobilních aplikací 
pro digitální knihovnu Kramerius - systém, který využívá řada českých 
knihoven a dalších institucí. Aplikace pro operační systém Android 
začala vznikat v roce 2014 a dnes je v ostré použitelné verzi. V roce 
2015 jsme k ní připojili i aplikaci pro iOS. Obě aplikace mají za cíl 
umožnit uživatelům prohlížet digitální dokumenty v moderním                 
a uživatelsky přívětivém prostředí a nabízí plnohodnotnou alternativu      
k webové verzi Krameria. Jejich výhodou je zpřístupnění více 
digitálních knihoven na jednom místě. Aplikace jsou zdarma a jsou 
přizpůsobeny jak pro mobil, tak i tablet. Aplikace získávají data 
prostřednictvím API Krameria, ochrana autorsky chráněných 
dokumentů je přitom zajištěna stejnými pravidly, které Kramerius 
používá i pro webovou verzi. 

Aplikace pro Android

Aplikace pro iOS

Proč mobilní aplikace?
★ Moderní a uživatelsky přívětivé prostředí 
★ Hodnotná alternativa k webové verzi Krameria
★ Digitalizované dokumenty ze sbírek řady knihoven na jednom místě
★ Kramerius do kapsy - vždy ho máte s sebou
★ Optimalizováno pro dotyková zařízení

Plně funkční a snadno použitelná aplikace. 
Přístup k digitalizovaným dokumentům 17 knihoven.

Vyzkoušejte aplikaci a doporučte ji dalším!

Co aplikace umí
➔ prohlížení dokumentů
➔ vyhledávání dokumentů 
➔ vybrané a nejnovější dokumenty v digitální knihovně
➔ virtuální sbírky dané digitální knihovny
➔ naposledy otevřené
➔ stažení konkrétní strany
➔ intuitivní procházení periodik
➔ přehrávání zvukových nahrávek (i na pozadí)
➔ přizpůsobení pro telefon i tablet

Více informací a aplikaci získáte na Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mzk.kramerius.app

Podílejte se na vývoji! Připomínky nám můžete nechat zde:
https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-android/issues

Více informací a aplikaci získáte v Apple App Store:
https://itunes.apple.com/al/app/kramerius/id1065771974?mt=8

Podílejte se na vývoji! Připomínky nám můžete nechat zde:
https://github.com/moravianlibrary/kramerius-for-ios/issues

www.mzk.cz digitalniknihovna.cz/mzk

Nově vyvinutá aplikace. 
Přístup k digitalizovaným dokumentům zatím 10 knihoven.

Co aplikace umí
➔ přizpůsobení pro iPhone i iPad (od iOS verze 8.0)
➔ nativní aplikace pro iOS
➔ obdobné funkce jako aplikace pro Android

Chcete do aplikací? 
Není tu vaše knihovna?

Dejte nám vědět! 

registrkrameriu.mzk.cz
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