
Knihovní systém Tritius 

První rok provozu pro muzea 



Tritius - plně webový systém 

použitelný odkudkoli bez omezení: 

Standardně bezpečné připojení a možnost práce z domova 

nebo z tabletu, notebooku v terénu, atd. 

 

Webový katalog je dostupný na rychlé lince bez starostí. 

Neřešíte ochranu dat, zálohování a dostupnost systému. 

Používáte vždy nejnovější verzi systému a máte i servis. 

Po dobu využívání služby máte záruku na fungování. 
 



Tritius - nové uživatelské rozhraní 

●Moderní, rychlé a přehledné uživatelské rozhraní. 

Systém je vyvinut na základě našich dlouhodobých 

zkušeností a vašich připomínek s ohledem na ergonomii 

práce.  

●Zároveň však plně využívá možností nových moderních 

zobrazovacích zařízení. (širokoúhlé monitory 16:9)  
 

 



Tritius – společný server pro muzea  

Na podzim loňského roku vznikl na Cloudu základ  

pro společný knihovnický systém Muzeí a galerií. Byla to 

odpověď na neúspěch jednání s několika kraji o zřízení 

krajského řešení pro zřizovaná muzea a galerie. 

 

Muzea a jejich knihovny mají nyní řešení, které: 

- podporuje standardy : MARC21, RDA, HTTPS, GDPR 

- odstraňuje problémy s HW, servery, zálohováním,... 

- jedinou podmínkou je kvalitní internetové připojení 

 
 



Tritius – společný server pro muzea  

První bylo Regionální muzeum v Náchodě 

 

Nyní celkem 9 institucí je ve společném serveru: 

Tábor, Soběslav, Bechyně, Dvůr Králové, Frýdek-Místek 
 

https://muzeum.tritius.cz/Katalog  

 

https://muzeum.tritius.cz/Tritius 
 

 



Tritius – varianty provozování  

●Pronájem na sdíleného systému – SaaS 

●- ekonomické řešení, bez starostí o HW – doporučujeme 

●- vhodné pro nákup z vlastních prostředků 

●  

●Nákup trvalé licence Tritius a provoz v hostingu.  

●- vhodné pro větší knihovny nebo krajské řešení. 

●- vhodné pro grantové programy (VISK) 



Tritius - uživatelská podpora  

●Aktivní monitoring serverů a systému pro zajištění 

stabilního provozu. Díky online sledování stavu systému jsme 

schopni předcházet možným problémům. Pokud je systém 

nedostupný, reagujeme velmi rychle.  

●Online zákaznická aplikace pro snadnou a přehlednou 

správu požadavků zákazníků. Pomocí servisního portálu 

můžete zadávat veškeré požadavky a sledovat stav. 


