
Voroněžská 1329, Liberec 1, 461 1 
+420 48 535 2553 (2549) 

knihovna@tul.cz 

1 

Cestovní zpráva 

Pracovník:  Jiří Fišer 

Akce: Setkání uživatelů KP Sys 2019 

Datum konání:  13. 11. 2019 

Místo konání:  Národní archiv ČR, Praha 

Klíčová slova:  knihovní systémy – Verbis – Portaro – OPACy 

Průběh akce 

Jak už název napovídá, nejedná se o klasickou konferenci. Spíše jde o neformální setkání uživatelů, 

kde jsou prezentovány změny v knihovním systému Verbis, katalogu Portaro a webové aplikaci 

e-Verbis. Jelikož se nemalá část změn týká vyladění a oprav stávajících funkcí, jde tedy o servisní 

údaje, zmíním jen ty funkce a novinky, co mě zaujaly.  

Verbis nově detailně loguje všechny činnosti knihovníka, který s ním pracuje. To značně usnadňuje 

pochopení chybových stavů, které mohou při práci nastat. Logy jsou přístupné vývojářům systému. 

Kp-Sys provádí automatické zálohy databáze na jejich vlastní virtuální server, hostovaný 

v Superhostingu. Ve verzi 2.1 se dočkáme vylepšeného tiskového generátoru, který přinese 

dynamicky proměnné sloupky v tiskových sestavách. V nové verzi se také objeví vnitřní 

komunikační systém Verbisu. Bude se podobat chatu ale s tím rozšířením, že knihovník bude moct 

poslat zprávu čtenáři, a systém mu automaticky odešle e-mail a nebo SMS. Další věc se týká 

lokalizace. Součástí sestavy může být více jazykových variant jednoho textu. Čtenáři se pak pošle ta 

verze textu, jaký jazyk si zvolí, že se v něm s ním má komunikovat. Dále jsou to minoritní funkce: 

odblokování záznamu zamčeného knihovníkem s vyšší prioritou, signatury rozlišené podle budov 

pro regionální systémy, možnost vytvářet expedice (hromadná úprava kódových údajů svazků) 

z revize a ikonka u záznamu upozorňující na přidružený URL odkaz. V modulu MVS pak lze 

rozlišovat aktivní a pasivní výpůjčky. 
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KP sys také vyvinul nový připomínkový systém. Je na webu a umožňuje lepší management úkolů. 

Co se řečeného týče, pánové by preferovali, kdyby každá uživatelská instituce měla pouze jeden 

účet, aby si uživatelé mohli vzájemně číst své připomínky. 

Do Portara se chystá implementace protokolu GP webpay. Jde o jeden ze způsobů, jak mohou 

čtenáři zaplatit své dluhy platební kartou přes svůj účet v Portaru. Oproti implementaci služby Go 

Pay, kterou Portaro nyní zvládá, je implementace GP webpay složitější, ale protože se jedná jenom 

o protokol a ne službu, neprodraží se jeho používání tolik jako Go Pay, vypadává totiž třetí strana. 

Go Pay je oproti tomu nezávislé na bance, jejíž služby čtenář používá. 

Intenzivnější změny čekají e-Verbis, webovou variantu knihovního systému. Cílem je upravit ho 

tak, aby se mohl stát použitelnou alternativou k windowsovské aplikaci. Začne se vylepšením 

modulu s editací záznamu. Jak e-Verbis, tak Portaro se budou více přizpůsobovat mobilním 

zařízením. 

V digitální knihovně, modulu pro zobrazování elektronických příloh, se v průběhu minulého roku 

zlepšil design rozhraní, responzivita, přibyla funkce zoom a možnost zkopírovat do schránky přímo 

URL adresu plného textu. Vyhledávání se rozdělilo na vyhledávání v souborech a vyhledávání 

v textu. V nové verzi digitální knihovny bude možné přehrávat i multimédia, například videa. 

Samotná firma KP-Sys se rozrostla ze tří na sedm zaměstnanců a lze říci, že se jim jako podniku 

daří. 


