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Prezentace posteru. Získávání informací o aplikacích
MetaLib a SFX v zahrani ních institucích a projektech,
možnost srovnání s JIB a p ípadná inspirace pro zlepšení
služeb JIB. Seznámení s novinkami a zm nami obou
nástroj , které chystá firma Ex Libris.
Cíle cesty byly spln ny.
Program konference je dostupný online:
http://igelu2009.org/about/programme/
Hlavním cílem ú asti na IGeLU byla tento rok prezentace
posteru s názvem „The implementation of MetaLib and
SFX in Uniform Information Gateway and Czech subject
gateways“. Abstrakt k posteru je k dispozici na stránkách
IGeLU - http://igelu2009.org/about/posters/, dopl ující
materiály (krátká PPT prezentace a informa ní leták) na
stránkách Info portálu JIB - http://info.jib.cz/akce/igelu2009
Letošní konference IGeLU se op t z velké ásti v novala
katalog m a knihovnickým systém m nové generace.
Firma Ex Libris v této souvislosti informovala o vývoji a
vylepšeních systému Unified Resource Management
System (URM), který byl p edstaven minulý rok, n kterých
funkcí rozhraní Primo a také o MetaLib „nové generace“ –
MetaLib Next-Gen.
MetaLib Next-Gen využívá vst ícné a uživatelsky p átelské
rozhraní systému Primo, na jehož pozadí pracuje silný,
vyhledávacího nástroj MetaLib. Tato infrastruktura tak
nabízí v tší flexibilitu, pohodlné vyhledávání a prezentaci

výsledk uživateli. Všechny klí ové aspekty obou produkt
– Primo i MetaLib – z stanou zachovány (nap . prvky Web
2.0 nebo možnost vyhledávání v p ednastavených
kategoriích), naopak dojde ješt k dalším možným
zlepšením. V systému by m l být integrován i nástroj bX
pro doporu ení dalších tematicky p íbuzných dokument .
Zárove by se m la zrychlit odezva systému p i vracení
nalezených záznam , výsledky by m ly být zobrazeny
bezprost edn , jedná-li se o frekventovaný dotaz.
MetaLib nyní umož uje export seznamu zdroj
z knowledge base do programu MS Excel, k srpnu 2009
znalostní databáze obsahovala tém 2100 zdroj , z toho
90% zdroj je zp ístup ováno p es Z39.50 nebo XML a
30% zahrnuje lokální nebo regionální zdroje.
Získali jsme také podrobn jší informace o Primo central,
centralizovaném indexu, který je provozován a udržován
p ímo Ex Libris. Zahrnuje data od producent primárních i
sekundárních zdroj a agregátor dat. Primo central je
k dispozici všem zákazník m, kte í si zakoupili systém
Primo.
Co se tý e nástroje SFX, verze 4.0 je plánována na druhý
kvartál roku 2010. M lo by dojít ke zjednodušení
administrativního modulu, ast jším aktualizacím
knowledge base a také pokra ujícímu za le ování a
podpo e e-books. V tší pozornost bude v nována také
integraci regionálních zdroj . SFX bude nadále udržován
jako nezávislý systém.
P ivezené materiály
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Další materiály vztahující se ke konferenci, v etn
n kterých prezentací a p ísp vk jsou dostupné na WWW
- http://igelu2009.org/
- http://igelu.org/conference-2009-program-andpresentations
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