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Aktuální verze K7 7.0.3

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/tag/v7.0.3

Web klient 2.3.9

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-web-client/releases/tag/v2.3.9

Admin klient 1.3.0

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-admin-client/releases/tag/v1.3.0

K7 navazuje na 5.8. (aktuální 5.8.1)

Nasazení - MZK test, KNAV test, ČDK nová instance, SVK Plzeň,…?

https://system-kramerius.cz/

https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/releases/tag/v7.0.3
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-web-client/releases/tag/v2.3.9
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius-admin-client/releases/tag/v1.3.0


KRAMERIUS 7 - nejvýraznější změny

Využívá úložiště Akubra (nové API, resource index SOLR)

Web klient - optimalizace / prohlížečky pdf/epub / sbírky

Admin klient - převedená a nová funkcionalita (nové API)

Implementace různých typů licencí (včetně DNNT)

Správa uživatelů Keycloak



Co znamená přechod na K7

Instalace K7

Upgrade nevyžaduje migraci objektového úložiště

Musí se přegenerovat resource index (SOLR)

Musí se reindexovat data (nové schema)

Dokumentace na githubu



Admin klient



Virtuální sbírky



Konsorciální přístup při provozování a rozvoji ČDK

Podepsána smlouva mezi KNAV, MZK a NK ČR

Rozdělení rolí

KNAV – koordinace vývoje softwarového řešení

MZK – provoz primární instance, nasazování nových verzí

NK ČR – smluvní zajištění s knihovnami a s držiteli práv (DNNT), obsahová správa,

provoz sekundární instance

Od 10/2022



Projekt „RightLib – elektronické zpřístupnění chráněných publikací “, 

identifikační kód projektu: DG18P02OVV002, financovaný z programu 

NAKI Ministerstva kutury ČR v letech 2018-2022.

Výstupy:

Kramerius 7

Klienti Kramerius pro mobilní zařízení s iOS a Androidem

Metodika pro zajištění bezpečného přístupu k datům v rámci různých režimů zpřístupnění 

digitálního obsahu

RightLib - nová verze ČDK umožňující přístup k chráněným/licencovaným dokumentům

RightLib



Založena na Krameriu 7 (jednotná verze)

Nová ČDK převedena na prostředí MZK (Kubernetes)

Harvesty digitálních knihoven

284 tisíc objektů

Podpora licencí (DNNT,…)

Podporované verze pro harvest K5.8 / K7

http://cdk.kramerius.org/ - beta provoz nové instance

Přechod do ostrého režimu do konce roku 2022

Nová instance

http://cdk.kramerius.org/


Možnost zavedení více typů licencí

Rozhodnutí na udělení přístupu je na zdrojové knihovně

Informace o dostupnosti dle přihlášení

Licence



Virtuální sbírky vytvořené v ČDK vs. sbírky sklizené z jiných Krameriů

Jak ošetřit výpadky jednotlivých Krameriů

Deduplikace:

- jak prezentovat různé licence pro stejný dokument

- rozdílná struktura dokumentů, různá kvalita skenů, metadat

Výzvy



Volně dostupný produkční a archivační systém (tvorba SIP balíčků)

Tvorba a editace popisných, technických a administrativních metadat k digitalizovaným i 

born-digital dokumentům

Standardy NDK + něco navíc (staré tisky konvoluty)

Uživatelé a vývojový tým: KNAV, SVK HK, MKP, MZK,…

Zdrojový kód a prostor pro řešení problémů: https://github.com/proarc

https://github.com/proarc


Rozvoj 2022

Úpravy uživatelského rozhraní – nový webový klient

Dotace z programu VISK:

▪ optimalizace importních a exportních procesů

▪ import dat exportovaných z Krameria

▪ integrace nových prohlížeček e-dokumentů

▪ aktualizace metadat v Krameriu 7

▪ přechod na úložiště Akubra



Úpravy nového rozhraní



Úpravy nového rozhraní



Úpravy nového rozhraní



Volně dostupný LTP systém pro dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů

Kompatibilní s ISO 14721 (OAIS)

Standardy NDK pro periodika a monografie

Produkční nasazení v KNAV

Pro rok 2022 podpora z programu VISK

- optimalizace exportů, optimalizace ingestu větších dávek, údržba vývoje a dokumentace,...

https://github.com/LIBCAS/ARCLib/

https://arclib.cz/



Děkuji za pozornost!

Ing. Martin Lhoták

lhotak@knav.cz


