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Soupis novinek 

 Diskusní fórum pro uživatele Clavius 
 Nový Smartkatalog pro mobilní telefony 
 Lemmatizátor češtiny pro katalog Carmen 
 Automatické přivazování TOC na WWW 
 

Zajímavosti: 
 Knihovědný odbor knihovny AV Praha  

bude mít Clavius (konverze z Vítkova ISISu) 
 Složité exporty pro Strahovský klášter tvorba 

publikace s mnoha rejstříky 
 



Diskusní fórum 

• Umožňuje se knihovně přihlásit do fóra 
• Fórum je rozděleno na několik částí 
• Možnost přidat příspěvek i s přílohou 
• Možnost zadat komentář k příspěvkům 
• Informace mailem o reakci na příspěvek 
• Možnost řešit obecnější témata 

a shánět podporu od dalších knihoven 

http://forum.lanius.cz/forum  

http://forum.lanius.cz/forum


Smartkatalog 

• Webová aplikace pro moderní mobily 
• Funguje na všech typech kde je prohlížeč 
• Dotykové ovládání přes display (pokud je :) 
• Všechny základní funkce WWW katalogu 
 
• Volně dostupná pro všechny uživatele 

mobilů 
• Je v ceně update Clavius pro rok 2012 
 
• Připravujeme nativní aplikaci pro Android 

(mobily Samsung, HTC, ...) 



Nový WWW katalog Carmen 

 Kompletně nový, moderní katalog 
 Požadavky na server nejsou vyšší! 
 Podmínkou je SQL verze systému Clavius 
 Speciální akce pro nákup SQL verze 
 
 Používá Národní technické muzeum Praha 
a dalších 60 veřejných knihoven 
 
http://knihovna.ntm.cz/Carmen 

   

http://knihovna.ntm.cz/Carmen


Lemmatizátor pro Carmen 

Carmen v MěK Tábor s Lemmatizátorem 
http://www.vkta.cz:8080/Carmen 

MěK Děčín bez něj (zatím...) 
http://baze.dcknihovna.cz/Carmen 
 
Zkuste si hledat sami v obou Carmen: 
 
• Smrt krásného srnce 
• Dívky co koply vosích do hnízd 
 

http://www.vkta.cz:8080/Carmen
http://www.vkta.cz:8080/Carmen
http://baze.dcknihovna.cz/Carmen
http://baze.dcknihovna.cz/Carmen


Ukládání obsahů (TOC) 

 Do multimediálního pole X00 
 Pomocí klávesy F6 snadné vyhledání obsahu 

dle ISBN. 
 

 Nelze použít v katalogu lokálně pokud není 
 v síti LAN zároveň rychlý internet 

 Nelze použít pro dokumenty bez ISBN 
 



Možnosti Z klienta 

 Přebírání záznamů starých tisků i z knihopisu 
 Přebírání z velkých českých knihoven 
 Přebírání záznamů ze zahraničních zdrojů 
 (podmínka je formát MARC a Z protokol) 
 Ověřování autorit v Národní knihovně  
 
Nové možnosti: 
 Přebírání předm. a geografických hesel 
 Kontrola podle čísla ČNB  (místo ISBN) 



Kontrola správnosti záznamů 

 Pokud budete odesílat data do SK ČR, 
využijete jistě možnost kontroly správnosti 
bibligrafického záznamu před odesláním a 
nebo dokonce průběžně v náhledovém lístku 
ukázce záložka Tagový UNIMARC kde jsou 
případné chyby zobrazeny dole pod čarou.  

 



Ukládání UNICODE znaků 

 Vyvoláte místní nabídkou „Dlouhý text“ 
 Okno pro text má nová tlačítka se 

speciálními znaky 
 Je možno si přidat snadno i další (své) znaky 
 
 
 Zapíná to servisní bod v CLAVIUS.INI 


