EDUBOOKS
http://EDUBOOKS.zcu.cz
Hana Dziková, Vydavatelství UP v Olomouci – Miloš Brejcha, Vydavatelský
servis Plzeň
Aplikace vznikla na základě projektu „Databáze studijní literatury
pro vysoké školy“, který je výsledkem spolupráce vysokoškolských vydavatelství.
Projekt je určen široké odborné veřejnosti – jednotlivcům i institucím,
jejichž činnost souvisí se studijní a odbornou literaturou.
Cílem projektu je poskytování aktuálních informací o odborné literatuře
vydávané ve vydavatelstvích a nakladatelstvích vysokých škol. Databáze je
přístupná v mezinárodní počítačové síti Internet a má umožnit zlepšení
informovanosti odborné ale i široké veřejnosti o připravované a dostupné
odborné literatuře.
Aplikace je dostupná na internetové adrese http://edubooks.zcu.cz
Aplikace umožňuje:
 Evidovat jednotlivé vydané publikace nakladateli.
 U publikace je možné sledovat klíčová slova, zaměření titulu, autory, lektory, recenzenty a analogická díla či distributory.
 V aplikaci je možné vyhledávat pomocí bohatého filtru.
 Zájemci si mohou objednávat publikace prostřednictvím Internetu.
Aplikace obsahuje tři uživatelské role:
 HOST umožňuje
 prohlížení a vyhledávání publikací, osob majících vazbu
k vydaným publikacím a pracovišť,
 objednávání titulů (po zadání osobních dat co by zákazníka).
 SPRÁVCE pracoviště zabezpečuje
 úpravu informací o svém pracovišti,
 vkládání vlastních publikací a jejich správu,
 vkládání osob a jejich správu,
 objednávání publikací,
 plnění nabídkové povinnosti.
 ADMINISTRÁTOR realizuje
 zadávání nových pracovišť,
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správu číselníků aplikace,
správu uživatelů aplikace (přidávání, odstraňování, změna hesla).
Základní část aplikace je přístupná bez nutnosti přihlášení se k systému
(není nutné zadávat uživatelské jméno a heslo) = jsme přihlášeni jako
HOST. Pod HOSTem je možné pouze prohlížet nabízenou literaturu, informace o pracovištích a osobách nebo si objednávat publikace. Pro jinou práci
je nutné se k aplikaci přihlásit svým uživatelským jménem. Nového uživatele aplikace zřizuje ADMINISTRÁTOR. Mimo správy uživatelů a číselníků
má ADMINISTRÁTOR na starosti i zadávání nových pracovišť. Kontakt na
administrátora je servis@vydavatelskyservis.cz
V současné době byla dokončena funkce plnění nabídkové povinnosti
a intenzívně se pracuje na propojení databáze s databází vydaných titulů –
DVT (SČKN), která je podkladem pro tisk časopisu Knižní novinky. Ačkoliv s databází zatím nepracují všichni vysokoškolští vydavatelé, je už i takto
o databázi zájem, zejména ze strany knihkupců a celé řady knihoven, kteří
mají zájem být informováni o nových titulech. V takových případech stačí
se nechat administrátorem zavést do databáze. V rámci plnění nabídkové
povinnosti prostřednictvím databáze dostanou následně informaci o nových
knihách všechny pracoviště, které projevily o tuto službu zájem. V databázi
jsou apriori zavedeny všechny knihovny s nabídkovou povinností.
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