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Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-201212

Dı́lo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
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Co je ERM(S)?

• Enterprise Risk 
Management (podniková 
sféra)

• Exchange Rate Mechanism
(Business English)

• Environment Resources
Management (název jedné 
globální firmy)

• Electronic Resources
Management (System) 
(knihovny)
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Electronic Resource Management

• systém pro správu elektronických informačních zdrojů

• ukládání a sdílení informací o pořízených EIZ
– akviziční informace: od kdy do kdy, cena, ...

– ukládání smluv

– licenční podmínky

– holdings

– informace o poskytovateli

– statistiky využívanosti

• automatická upozornění při blížícím se konci smlouvy

• generování odhadu rozpočtu

• propojení s dalšími systémy knihovny
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Proč ERM?
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Jak zjistit, jaké zdroje knihovna nabízí?

print

online

katalog

web - seznam EIZ
A-Z listy e-časopisů a e-knih
vyhledávače
platforma vydavatele / poskytovatele
repozitáře
VPK
...
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Výběr ERM

• komerční systémy

– pro: vyřešena návaznost na další knihovní systémy, 
propojení se znalostní bází

– proti: není možné upravit pro vlastní potřeby, vysoká cena

• open source

– pro: možnost upravit dle vlastních požadavků, nízká cena

– proti: chybějící zákaznická podpora, absence znalostních 
bází

• vlastní řešení

– pro: přesně na míru knihovně

– proti: je třeba schopný programátor, časově náročné
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ERM pro NTK a VŠCHT - Coral

• http://coral-erm.org/

• University of Notre Dame’s Hesburgh Libraries

• open-source (PHP)
– vlastní modifikace a doplnění (ne/nad)standardních funkcí

• splňuje většinu požadavků
– ukládání a sdílení informací o pořízených EIZ

• vč. smluv, licenčních podmínek, holdingů, faktur atd.

– přístup na více úrovních (např. MVS, správce metadat, ...)

– automatické stahování uživ. statistik přes protokol SUSHI

• dobrá dokumentace: 
– http://coral-erm.org/documentation/

http://coral-erm.org/
http://coral-erm.org/documentation/
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Aktuální stav a výhled do budoucna

• plánované uspořádání

– každá instituce vlastní instalaci

– hostováno v NTK

• Coral NTK

– běží, naplněn daty

• Coral VŠCHT

– vytvořena instalace (kopie nastavení a dat NTK)

– probíhá plnění daty

• výhled do budoucnosti

– drobné úpravy systému, napojení na další knih. systémy, ...
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Děkuji za pozornost.

anna.motejlkova@techlib.cz

jiri.jirat@vscht.cz

mailto:anna.moejlkova@techlib.cz
mailto:jiri.jirat@vscht.cz

