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Rozvoj webového klienta
● První prototyp v roce 2013
● Paralelně dvě verze klienta

○ Původní (desktopová) aplikace - běžný provoz
○ Webový klient - testování

● Od verze 3.0 je webový klient primárním služebním klientem 
● Od verze 3.1 dojde k odpojení původní desktové aplikace



Výhody webové aplikace
● Nezávislost na platformě
● Možnost využít na mobilním zařízení

○ Služby knihovny mimo standardní prostory knihovny, např. 
■ Mobilní knihovny
■ Vzdělávací aktivity
■ Propagace knihovny na jednorázových akcích, festivalech ...

○ Mobilita zaměstnanců knihovny např. 
■ Správa fondu
■ Akvizice
■ Pomoc čtenářům
■ Příprava rezervací
■ Práce z domova

● Nové funkce



Vstupní stránka služebního klienta



Rozhraní pro výpůjčky



Přidání exempláře



Akvizice - objednávka



Akvizice - faktura



Nové funkce webového klienta v. 3.0



Nový kontejner pro hromadné akce v Evergreenu



Kontejner pro skupiny čtenářů

● Vložení čtenářů do skupiny 
○ Jednotlivě nebo hromadně při hledání čtenářů
○ Načtení čárových kódů jednotlivě
○ Načtení čárových kódů ze souboru

● Hromadné úpravy údajů
○ Možnost vrátit úpravy zpět

● Sloučení
● Smazání
● Hromadné úpravy statistických kategorií čtenářů



Tagy exemplářů / digitální ex libris

● Vztahují se ke konkrétnímu 
exempláři 

● Forma řízeného slovníku
● Prohledatelné v katalogu
● Primárně vytvořeno jako 

“Digitální ex libris”
● Lze vytvořit libovolné typy tagů

Digitální ex libris

● Údaje o tom, kdo exemplář daroval
● Informace o autogramech a věnování
● Informace o provenienci

Možnosti využití
● Kontrola využití financí
● Propagace dárců
● Studijní účely



Některé další nové funkce v Evergreenu v. 3.0
● Možnost zobrazit několik posledních čtenářů (ne jen jednoho)
● Hledání čtenářů podle roku nebo měsíce narození
● Hledání čtenáře při zadání rezervace
● Hledání v názvech šablon a výstupů pro statistiky
● Zjednodušení rozhraní pro správu seriálů
● Upozornění na chybějící signaturu nebo konflikt čárových kódů při 

přidávání exempláře


