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OPRAVDOVÁ DISCOVERY SLUŽBA 





• Postaven „na zelené louce“ na moderních 
otevřených technologiích  



Summon:     jeden centrální index 

Přes 9100 vydavatelství 

Více než 90 typů obsahu 

Přes 150 000 titulů časopisů 

Jeden seznam výsledků 

 

jeden index 



Systematický “Match & Merge” 

JEDEN 

záznam  

v 

Summonu 

plné texty 

- 

Elsevier, Sage,  
Wiley, Springer 

… 

rozšířená 
metadata 

- 

Gale, ProQuest… 

DOI 

- 

CrossRef “recenzováno” 

- 

Ulrich’s 

citovanost 

- 

Web of Science, 

Scopus  

Přes 1,9 miliardy záznamů po deduplikaci 
Cca 1,4 mld. volně*) dostupných 

 
*) + další na základě autentizace 



• Integrace indexu se zdroji knihovny 

• Slučování záznamů z katalogu se záznamy 
v indexu Summon –> vyhledávání v textu 
tištěných knih (např. >15 mil. svazků v angličtině)!  



• Unikátní kategorizace podle oborů na 
úrovni jednotlivých dokumentů 

• HILCC (LoC + Columbia Uni), Ulrich's 
International Periodicals Directory, ProQuest 
KnowledgeWorks  



• Neustálý agilní vývoj 

• Nové vlastnosti (crowdsourcing)  

• Vylepšené zobrazení detailů záznamu 

• Vylepšené pokročilé vyhledávání 
 



JAK VYPADÁ 



Inteligentní 
našeptávač 

Pokročilé 
vyhledávání 





Článek z  
e-časopisu 

Doporučené 
databáze 

Kniha z 
katalogu 

Elektronická 
kniha 



Kontextové fazety 
pro zpřesnění 

dotazu 

Zúžení na záznamy  
z odborných časopisů, 
dostupnost FT apod. 



Rozvinutá fazeta pro 
zpřesnění dotazu 





Online informace 
o dostupnosti a 
multiplikátech 

Zobrazení detailů 
záznamu 



Uložení záznamu 
do dočasné složky 



Dočasná složka 



Náhledy 
obálek knih 

(také fotografií 
apod.) 

Nabídka 
souvisejících 

témat 

Výsledky 
seřazené dle 

relevance nebo 
data 



Relevanční řazení 

Statické váhy 

• typ obsahu 

• datum vydání 

• odborný/recenzovaný 

• apod. 
 

Dynamické váhy 

• frekvence termínů 

• vážení polí 

• stemming 

• processing stop-slov apod. 
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SUMMON V SOUVISLOSTECH 
 



ProQuest Workflow Solutions 

EBL                                Ebook Central 



Znalostní báze: 17 mil. e-knih & e-časopisů 

Co? 
Kolik? 

Kde? 
Jak? 



Znalostní báze – základ pro integraci 
s dalšími službami  
 

KB 

Tištěné  
& e-zdroje 

VŠECHNA 
Metadata 

VŠECHNY 
zdroje 

Licence 
Standardi 

zace 

Řízené 
slovníky 

Odkazy 

+ Ulrich’s 

+ CONSER… 

(Cooperative 
Online Serials 

Program LoC) 



Další nástroje ProQuest Workflow Solutions 

Intota eResource 
Management 

– správa e-zdrojů 

Intota Assessment 

– správa a 
zpracování 
statistik 
COUNTER 

360 Link 

– link resolver 

 



360 LINK 2.0 
LINK RESOLVER NOVÉ GENERACE 



Princip OpenURL link resolveru 

OpenURL Link Resolver využívá data znalostní databáze  

k zobrazení odkazů na články v dostupných zdrojích 

v požadovaném pořadí 

NISO/ANSI standard Z39.88 

 

Metadata Plný text 

OpenURL 



Breeding, M, E-resource knowledge bases and link resolvers: an assessment of the current products and emerging 
trends, Insights, 2012, 25(2), 173–182, doi: 10.1629/2048-7754.25.2.173  http://dx.doi.org/10.1629/2048-

7754.25.2.173  

“Serial Solutions emerged as more favorable in most 
categories …... 360 Link generally received the highest 
scores. It rated more positively in response to questions 
concerning: 
 

– general satisfaction, 

– comprehensiveness of the knowledge base,  

– quality of the knowledge base,  

– responsiveness in making corrections,  

– ease of administration.” 

Nezávislá studie OpenURL link resolverů sponzorovaná Švédskou národní knihovnou 

360 Link: uznávaný link resolver na trhu 

http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.25.2.173
http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.25.2.173
http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.25.2.173
http://dx.doi.org/10.1629/2048-7754.25.2.173


“5-30% OpenURL 
odkazů není 
funkční” 
 
Jason S. Price and Cindi Trainor. "Digging into the Data: 
Exposing the Causes of Resolver Failure."  

Library Technology Reports 46.7 (October 2010): 15-26. 

OpenURL linking ale není spolehlivý 



“25% uživatelů nekliklo 
na patřičný odkaz, 
kterým by se dostali ke 
kýženému obsahu.” 
 
Bonnie Imler and Michelle Eichenberger. “Do they ‘Get 
it?’ Student Usage of SFX Citation Linking Software.” 
College and Research Libraries. (September 2011) 454-

463. 

Menu link resolverů jsou matoucí 



Dokonce i když odkazy link resolveru fungují, 
představují pro knihovnu problém: 
 
  
 
 
 
Uživatelé přicházející např. přes Google Scholar 
často vůbec netuší, že knihovna/instituce platí 
za obsah, s nímž pracují.   

… a další výzvy 



1. Integrovali jsme technologii Index-Enhanced Direct 
Linking (IEDL) ze Summonu do 360 Link 
• poskytuje nejpřímější a nejspolehlivější odkazy na plné texty 

a zbavují tak uživatele závislosti na OpenURL  
 

2. Zavedli jsme nový „Sidebar Helper frame“, který 
poskytuje knihovně/instituci možnost prezentace 
• zlepšuje uživatelský komfort a nabízí knihovně možnost 

prezentovat sebe a své další služby 
 

3. Vyvinuli jsme nové, moderní uživatelské rozhraní 
• eliminuje nejčastější důvody zmatení a chyb 
• poskytuje knihovně pružnost v konfiguraci a možnosti 

přizpůsobení 

Jak jsme vylepšili 360 Link ve verzi 2.0 



• vždy nejspolehlivější odkaz 
• přístup k plným textům na 

jedno kliknutí 
• pořadí zdrojů nastaveno 

knihovnou 
• možnost „odladění“ pořadí 

zdrojů s cílem optimalizace 
výsledků 

Index Enhanced Direct Links (IEDL) 
>370 poskytovatelů: 4000 databází  
– přes půl miliardy článků! Odkazy 

založené na 
Summon IEDL 

Odkazy na 
bázi 

OpenURL 

Odkazy na bázi OpenURL 
>300+ zdrojů: 5200 databází 

Znalostní báze 

Správa kolekcí 



Postranní okno 
360 Link 

Nové postranní okno 360 Link (Sidebar Helper frame) 



360 Link: Sidebar Helper frame – hlavní výhody 

• Přímé odkazy na plné texty (1 kliknutí) s využitím 
integrovaných technologií IEDL + OpenURL 

 
• Intuitivní pro uživatele 

• minimalizuje zmatek a chyby 
• užitečné možnosti pro export, email a hlášení 

problémů 
 
• Snadný přístup k dalším možnostem, nápovědě a 

zdrojům pro případ, že by odkaz nefungoval 
 
• Odkazy na knihovní služby jako MVS, chat apod. 
 
• Persistentní branding knihovny/instituce 

• zajišťuje, že uživatelé vědí, kdo jim poskytuje 
přístup 



Sidebar se může automaticky zmenšit ihned 
po načtení, takže nezabírá místo na 
obrazovce 

 

Branding zůstává viditelný! 

 

Umožňuje knihovně propagovat další služby 

360 Link: Sidebar Helper frame – hlavní výhody 

Zmenšené 
postranní okno 

360 Link 

N
A

ŠE
 U

N
IV

ER
ZI

TA
 



360 Link: nové plné rozhraní 

• alternativa k Sidebar Helper 

 

IEDL odkazy 
preferovány 

Výrazný hlavní 
odkaz 



360 Link: další novinky 

• Integrace s Altmetric.com 

• Integrace s Ulrich´s  

• zobrazení detailů ve výsledcích 

• Prolinkování do Ulrich´s 

• Zobrazení obálek  
ze Syndetics 

• Responsivní design 

• Dynamická integrace  
s Google Scholar 

• Nový Citation Linker 

• Nové statistiky využití 

• Vše dostupné v API! 

 

po kliknutí 



  

POKROČILÉ FUNKCE A MOŽNOSTI 



Query Expansion 

Aut. rozšíření dotazu o 
termíny tezauru  
(angl. rozhraní) 



Topic Explorer 

Reference  
z volně dostupných 

i předplácených 
zdrojů 

Nabídka 
souvisejících témat 



Topic Explorer 

Ukázka reakce na 
anglický termín ve 
švédském rozhraní 

http://bth.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=heart%20attack&l=sv  

http://bth.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=heart%20attack&l=sv
http://bth.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=heart%20attack&l=sv


Integrace s LibGuides  - zviditelnění služeb knihovny 

Informace o 
oborovém 

knihovníkovi 

http://duke.preview.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=literature&l=en  

Nabídka odborných 
průvodců 

http://duke.preview.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=literature&l=en
http://duke.preview.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&q=literature&l=en


Spotlighting – náhledy obrazových kolekcí 

http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman%20empir
e&l=en&summonVersion=2.0#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en  

Náhledy 
obrazových kolekcí 

v seznamu výsledků 

http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en&summonVersion=2.0#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en
http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en&summonVersion=2.0#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en
http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en&summonVersion=2.0#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en


Tématický přehled 
souvisejících článků 

Spotlighting – tématické přehledy 



Best Bets – komunikujte s uživateli 

Konfigurovatelné
odpovědi na časté 

rešeršní dotazy 



Integrovaný chat – komunikujte s uživateli 
Integrovaný chat 
(externí služba) 

http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en
#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en  

Otevřené okno chatu 

http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en
http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en
http://owu.summon.serialssolutions.com/search?ho=t&q=roman empire&l=en#!/search?ho=t&q=roman%20empire&l=en


Obohacení o data z dalších zdrojů 

Syndetics 
• Obálky 

• Stránky obsahu  
(TOC) 

• Shrnutí 

• Recenze 

• Části kapitol 

• atd. 

 
(volitelné rozšíření) 

59 



Obohacení o data z dalších zdrojů 

Syndetics 
• přes 40 mil. 

rozšiřujících  
popisných 
komponent 

• 4,3 mil. recenzí 

• 11 mil. anotací 
a shrnutí 

• 1,4 mil. 
autorských 
poznámek 

• 300 000 prvních 
kapitol 

60 



Integrovaný správce dokumentů ProQuest Flow 

Pro akademické 
uživatele zdarma 



Po přihlášení proběhne 
automaticky import ze 

složky Summonu 

Integrovaný správce dokumentů ProQuest Flow 



Integrovaný správce dokumentů ProQuest Flow 

Export v 
tisících 

stylech vč. 
ČSN ISO 690! 



Summon widgets 

• Prvky pro www stránky 
instituce ve 2 variantách 

– vyhledávací box 

– vyhledávací box se zobrazením 
výsledků 

• Plně konfigurovatelné 

• Umožňují využít oborovou 
klasifikaci záznamů (59 oborů) - 
unikátní a bezkonkurenční 

http://techlib.summon.serialssoluti
ons.com/widgets  

http://techlib.summon.serialssolutions.com/widgets
http://techlib.summon.serialssolutions.com/widgets
http://techlib.summon.serialssolutions.com/widgets


Summon API – rozhraní na míru 

• Umožňuje naprogramovat vlastní rozhraní 

• Fundamentální součást architektury Summonu – 
nabízí plnou funkcionalitu jako nativní rozhraní 

• I nativní rozhraní Summon je založeno na tomto API 

• Oblíbená integrace s VuFind, Drupal a dalšími 

Dokumentace viz http://api.summon.serialssolutions.com 

http://api.summon.serialssolutions.com/
http://api.summon.serialssolutions.com/
http://api.summon.serialssolutions.com/


Client Centre – přístup pro administrátora 



Client Centre – přístup pro administrátora 

✔společné pro všechny produkty ProQuest WS 

✔aktivace zdrojů ve znalostní databázi 

✔vzhled rozhraní 

✔nastavení funkcí 

✔statistiky využití Summon a 360 Link 

✔další funkce 

✔analýza překrytí zdrojů 

✔export a import dat apod. 

✔správa uživatelů Client Centre 



  

SHRNUTÍ: 
PROČ SI VYBRAT SUMMON  

A 360 LINK? 



Proč si vybrat Summon 

Nejlépe splňuje nejdůležitější kritéria 
pro discovery službu: 

• Nejrozsáhlejší index: bezkonkurenční 
pokrytí metadat i plných textů 

• Kvalita zpracování dat před indexací – 
technologie Match & Merge 

• Kombinace s 360 Link: nejspolehlivější link 
resolver na trhu 



Proč si vybrat Summon 

✔Kvalita vyhledávání (stop-slova apod.) 

✔Optimalizované a neutrální relevanční řazení 

✔Rozsah a kvalita znalostní databáze 

✔Funkce „vyhledávání i mimo knihovnu“ 



Proč si vybrat Summon 

✔Unikátní přístup a strategie 

✔Minimum bariér pro uživatele – funguje i mimo 
 IP rozsah instituce bez přihlášení 

✔Žádné kompromisy – žádná kombinace 
 vyhledávání v indexu s federativním vyhledáváním! 

✔Bezkonkurenční nabídka funkcí 

✔Neustálý vývoj 



Další funkce a vlastnosti Summon 

• Vlastní fráze Best Bets 

• Doporučování databází s podobným obsahem 

• Widgets 

• Responsivní design: podpora všech druhů zařízení vč. 
mobilních  

• Podpora jazykových mutací 

• Snadná správa zdrojů 

• Hostovaná služba (SaaS) 



Široké možnosti dalších rozšíření 

✔Rozhraní API 

✔ možnost využít Javascript ve stránce 

✔Syndetics 

✔LibGuides 

✔Chat 



Proč si vybrat 360 Link 

✔Nejmodernější linker na světě 

✔Nejrozsáhlejší znalostní databáze 

✔Nejvyšší spolehlivost díky IEDL 

✔Intuitivní uživatelské rozhraní 

✔Plně funkční rozhraní API 



Podpora od AiP 

✔Administrátorské školení 

✔Uživatelské školení 

✔Pomoc při nastavování 

✔Ukázky přes WebEx 

✔Vyřizování technických problémů 

✔Reakce do 24 hodin 

 

TO VŠE BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ! 
 



 
 

>1900x v zahraničí  +  7x v ČR 
• České vysoké učení technické v Praze 

• Národní lékařská knihovna 

• Národní technická knihovna 

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

• Vysoká škola ekonomická v Praze 

• Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

• Západočeská univerzita v Plzni 

Summon v ČR i zahraničí 

http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://cvut.summon.serialssolutions.com/
http://nlk.summon.serialssolutions.com/
http://nlk.summon.serialssolutions.com/
http://techlib.summon.serialssolutions.com/
http://utb.summon.serialssolutions.com/
http://vse.summon.serialssolutions.com/
http://chemtk.summon.serialssolutions.com/
http://chemtk.summon.serialssolutions.com/
http://chemtk.summon.serialssolutions.com/
http://zcu.summon.serialssolutions.com/


  

DĚKUJI 
ZA POZORNOST! 

 
VLADIMIR.KAREN@AIP.CZ 

Vladimír Karen          Seminář v NTK / 3.11.2015 


