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Komplexný discovery systém
pre vyhľadávanie a dodávanie informácií
Primo – SFX – Centrálny index Primo

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo
500 manažérov amerických
univerzitných knižníc potvrdzuje,
že discovery systém:
– výrazne pomáha čitateľom
objavovať neznámy obsah
– zlepšuje dostupnosť
predplácaných elektronických
informačných zdrojov
– zrýchľuje a zefektívňuje
vyhľadávanie
– veľmi pomáha
používateľom-začiatočníkom
– dodáva používateľom
relevantnejšie výsledky

Inšpirujte sa u našich zákazníkov
1 Britská knižnica používa Primo ako jediné
rozhranie pre koncových používateľov
http://explore.bl.uk/
2 Švajčiarske konzorcium RERO používa
Primo nad knižničným systémom Virtua
http://explore.rero.ch/
3 Knižnica VUT v Brne používa Primo z
výpočtového oblaku od roku 2013
http://primo.vutbr.cz/

Primo

• predstavuje jednotné rozhranie pre vyhľadávanie a dodávanie informácií, vo
svete existuje viac ako 1200 inštalácií, ktoré používa takmer 2000 inštitúcií
• výsledky vyhľadávania sú radené podľa algoritmu najviac zodpovedajúcemu
vašej knižnici – potlačíte informačný šum a zvýrazníte relevantné dokumenty
• plná podpora konzorciálneho nasadenia (vrátane rôzneho vzhľadu a obsahu
pre každú inštitúciu)
• celkom tri režimy prevádzky: lokálna inštalácia a prevádzka s plnou
administráciou, infraštrukúra ako služba v oblaku s plnou administráciou (IaaS)
a ako služba v oblaku s administráciou prevádzkovateľa (SaaS)
• jednoduchá integrácia a sprístupnenie akýchkoľvek štruktúrovaných dát vedľa tradičných knižničných dát naši zákazníci sprístupňujú archívne dáta,
múzejné dáta, webové archívy
• priame ovládanie čitateľského konta, API systém a ďalšie funkcie

SFX

• linkovacia služba využívajúca najlepšiu znalostnú bázu na trhu
• odkazy do tisícov voľne dostupných elektronických informačných zdrojov
• aplikácia aj pre mobilné zariadenia

Primo Central
• najúplnejší centrálny index akademických elektronických zdrojov
• vesmír elektronických odborných článkov a kníh na dosah – rozsiahly index
tvoria stovky miliónov dokumentov
• zodpovedná príprava a selekcia primárnych dokumentov, pravidelná
aktualizácia a priebežný rast obsahu
• index nezávislý od výberu dodávateľov elektronického informačného obsahu
• podpora open access zdrojov a možnosť zapojenia dát z vašich repozitárov
• najnovšie taktiež integruje odborné dáta z indexu ProQuest
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