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PROARCHIV

ProArchiv – pořádací aplikace vyvíjená firmou 

○ plně implementuje „nová“ Základní pravidla
○ dokáže reagovat na speciální požadavky jednotlivých archivu v oblasti 

archivního popisu
○ klade důraz na migraci všech dat z původních pořádacích aplikací 

Nasazení (klienti ProArchivu):
• Zemský archiv v Opavě
• Státní oblastní archiv Litoměřice
• Národní archiv
• Archiv hlavního města Prahy

• Archiv města Ostravy
• Archiv města Brna
• Archiv ČNB 

a mnoho dalších…
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SLOŽITOST IMPLEMENTACE

ProArchiv se musí vypořádat s reálnými 
skutečnostmi:

○ ne všichni klienti požadují spolupráci s IS CAM

○ různé načasování připravenosti klientů k přístupu do IS CAM

○ mnoho klientů z oblasti „nestátních“ archivů  nemá doposud o podobě 
fungování IS CAM konkrétnější informace

○ metodika a technická dokumentace CAM byla finalizována teprve 
nedávno a je implementačně náročná
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POSTUP IMPLEMENTACE

Co je v procesu?
○ přepis datové struktury a pravidel popisu IS CAM

○ implementace transakčního protokolu

○ oddělení původní správy přístupových bodů od pořádací aplikace

○ příprava restrukturalizace a transformace původních „rejstříkových 
hesel“

Co nás teprve čeká?
○ návrh ergonomie schvalovacího procesu a správy záznamů entit

○ nasazení do reálného provozu – proběhne ve dvou krocích: 

1. nasazení „nového“ systém pro lokální správu 
přístupových bodů (Lokální modul AP) včetně 
schvalovacího procesu - ale bez napojení na IS 
CAM

2. jeho napojení na IS CAM 
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MODEL IMPLEMENTACE

ProArchiv
(pořádací aplikace)

• založení / editace 
přístupového 
bodu

• vazba mezi 
archivním 
popisem a 
přístupovým 
bodem

IS CAM
(celostátní úložiště archivních 

autoritních záznamů)

Lokální modul 
AP

(lokální úložiště archivních 
autoritních záznamů i původních 

rejstříkových hesel)

• založení / editace 
záznamu

• schvalovací proces
• příjem a odesílání entit 

do IS CAM

? Jiná 
pořádací 
aplikace

(výhledově např. archivní 
knihovní systém)

?
(jiný zdroj/úložiště 

autoritních 
záznamů)

vazba na (archivní) popis sdílení záznamů entit
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HARMONOGRAM 
NASAZENÍ

1. fáze – nasazení Lokálního modulu AP
○ pravděpodobně v kratším časovém období u všech klientů ProArchivu

○ termín: 1. čtvrtletí 2021

2. fáze – napojení Lok. modulu AP na IS CAM
○ dle reálných potřeb a schopností klientů (personální/metodická 

připravenost)

○ termín: na základě rozhodnutí klienta a splnění podmínek provozního 
řádu CAM



Závěrem
ProArchiv + CAM



ZÁVĚREM

Bez čeho se neobejdeme?
○ bez získání důvěry v systém centrální správy arch. autoritních záznamů 

○ bez motivace archivářů obsah CAMu vytvářet a aktualizovat

○ bez trpělivosti – výhodnost a potřebnost CAMu bude narůstat až s 
rozšiřujícím se obsahem

Na co nesmíme zapomenout?
○ na postupnou harmonizaci původních „rejstříkových hesel“ –

dlouhodobý, skoro až „nekonečný“ proces



Děkuji za pozornost
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