
Pořádací software

ELZA
v reálném prostředí

SOA v Třeboni

(předpokládaná implementace)



Zamýšlený cíl:

ELZA bude zprovozněna a postupně napojena na stávající 
systém DigiArchiv, který obsahuje:

• správu databází

• publikaci pomůcek a digitalizátů
• automatizované úložiště digitalizátů

Implementace ELZy v SOA v Třeboni



Předpokládaný postup implementace:

1. zprovoznění ELZy na vlastním hardware (2017)

2. importní modul pomůcek pro DigiArchiv (2017)

3. API pro rejstříkový systém DigiArchivu (2017-18)

4. API a rozhraní pro digitalizační procesy (2018-19)

Implementace ELZy v SOA v Třeboni



Zprovoznění ELZy na vlastním hardware

• závisí na vydání licence a umožnění instalace

• cílem je

• otestovat připravenost hardware (výkon)

• podílet se na testování a vývoji v programu BETA 2

• začít s vývojem navazujících modulů v systému 
DigiArchiv

• postupně připravovat uživatele na přechod na jiný 
systém

Implementace ELZy v SOA v Třeboni



Přechodné fáze od současného systému:

1. spuštění systému ELZA (IT)
(hardware, licence, instalace, zálohování, přístupy…)

2. vyškolení klíčových pracovníků (archiváři)
(semináře, dokumentace, konzultace…)

3. testovací období (klíčoví pracovníci, IT)
(práce v UI, řešení problémů – BETA 2…)

4. vývojové období (IT)
(vývoj modulů do DigiArchivu s pomocí již existujících dat)

5. průběžné školení dalších pracovníků
(podle stavu licence a implementace – inkrementální změny)

6. řešení podpory aplikace

Implementace ELZy v SOA v Třeboni



Styčné body

1. publikace pomůcek ve vlastním systému archivu

2. využití stávajícího rejstříkového systému

3. zapojení do digitalizačního procesu

Napojení na systém DigiArchiv



Stávající řešení:

Publikace pomůcek SOA v Třeboni

BACH ProArchiv
INVENTÁŘE

Konverzní
utilita

DigiArchiv
bf12 SUZAP

Řešení v případě ELZy:

ELZA DigiArchiv

XML



A. standardní formát apeEAD

• výhody - obecný standard, pravděpodobně ne často se 
měnící

• nevýhody - pro některá datová pole ELZy neexistuje
v apeEAD odpovídající XML tag a budou se proto muset 
slučovat do regestu, aby se promítly do výstupu
(může vadit pro strukturovaný výpis a hledání)

Možnosti přenosu el. pomůcek



A. standardní formát apeEAD

Možnosti přenosu el. pomůcek



B. interní formát ELZA

• výhody – obsahuje všechna data z ELZy

• nevýhody – závislý na verzi systému, častější změna, 
zřejmě komplikovanější import

• požadavek na ELZu – důsledně verzovat export či celou 
ELZu, vydávat popis změn (changelist)

Možnosti přenosu el. pomůcek



C. vlastní formát exportu (definice tiskové sestavy)

• výhody – snad menší závislost na změnách jádra ELZy

• nevýhody – nestandardnost a nekompatibilita s ostatními 
instalacemi ELZy

Možnosti přenosu el. pomůcek



SOA v Třeboni nejspíše import z interního formátu 
ELZy, pokud bude vyřešeno verzování a popis změn.

V každém případě nutno vytvořit nový importní modul 
do DigiArchivu.

Možnosti přenosu el. pomůcek



SOA v Třeboni používá systém DigiArchiv s rozsáhlým a 
podrobným zeměpisným rejstříkem (nyní 6600 lokalit) 
a rejstříkem klíčových slov

- plánujeme připojení těchto rejstříků do ELZy

Využití stávajících rejstříků



Využití stávajících rejstříků



Využití stávajících rejstříků

Archivní
pomůcka

Rejstříkové 
heslo

Vstup ELZA

INTERPI

DigiArchiv

• DigiArchiv jako další externí zdroj

• nutnost vytvoření API na straně DigiArchivu

• na straně ELZy je import z ext. rejstříku podporován



• asi nejkomplikovanější a největší dopad na stávající 
systém

• v současnosti vzniká popis digitalizátů, připojování 
digitalizátů a kompletní správa digitalizátů
v DigiArchivu

Digitalizační procesy



DigiArchiv

ÚLOŽIŠTĚ
MHTF

(prohlížecí formát)

ÚLOŽIŠTĚ
TIFF, JPEG2000

(archivní formát)

DigiDepot

Přístup uživatelů přes Internet
WWW rozhraní administrace

IMPORT
přidávání nových 
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export uložených 
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EXPORT ARCHIV
export uložených 

materiálů ve formě 
balíčků do vnějšího 

úložiště

Webová aplikace Datové úložiště



Při propojení s ELZou budou přenášeny informace typu

• požadavek na digitalizaci
(jednotka popisu, kvalita, poznámky atd.) 

• vyřízení požadavku digitalizace
(schváleno, zamítnuto atd.)

• informace o připojení/odpojení digitalizátů
k jednotce popisu

• atd.

Digitalizační procesy



Rozdělení rolí v digitalizačním procesu

ELZA:

1. definice jednotky popisu

2. požadavek na digitalizaci

DigiArchiv:

1. správa požadavků na digitalizaci

2. správa digitalizátů, propojení s jednotkou popisu

3. publikace jednotky popisu (pomůcky) a digitalizátů

Digitalizační procesy (SOA v Třeboni)



Předpokládané komplikace v procesu

1. digitalizáty se většinou zobrazují v jiné struktuře, než jaká je 
v pomůcce - digitalizace napříč fondy a archivy (soupisy 
poddaných, sčítání lidu atd.)

Digitalizační procesy



Zobrazení ve stromu materiálů

Digitalizační procesy



Zobrazení v pomůcce

Digitalizační procesy



Předpokládané komplikace v procesu

2. speciální identifikátory pro externí digitalizátory - číselné 
řady podle pořadí digitalizace, nikoli podle pořadí v pomůcce
- z ELZy budou chodit jednotlivé požadavky, případně v 
dávkách, na straně digitalizátorů někdy nutno slučovat do 
projektů

Digitalizační procesy



Předpokládané komplikace v procesu

3. po připojení digitalizátů v DigiArchivu nejsou tyto 
automaticky zveřejněny (přístupová práva)

• nutno zjišťovat, zda již byla zveřejněna daná pomůcka 
(ELZA->DigiArchiv)

• řešit oprávnění zobrazování digitalizátu z ELZy, pokud 
ještě není veřejně dostupný

Digitalizační procesy



Děkuji za pozornost


