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Co to je, to ERMS?
rok 2006

takto jsem vypadala, 
když mi ÚVT nabídlo prác



ERMS
• ERMS - European Register of Marine Species 

(Evropský registr mořských druhů)
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ERMS

• ERMS Electronic Resource Management System - 
Systém pro správu EIZ

• systém, který usnadňuje správu dat a činností 
souvisejících s výběrem, hodnocením, akvizicí, 
údržbou, obnovením/rušením předplatného a 
přístupem k EIZ v souladu s licenčními podmínkami

• nástroj primárně určený pro knihovníky



Co ERMS není
• Automatizovaný knihovnický systém 
• Komplexní systém pro akvizici a platby
• A-Z list seznam e-časopisů
• Veřejně přístupný katalog
• Meziknihovní výpůjční systém
• Rozhraní pro konečného uživatele knihoven a 

inf. institucí
ALE!
se všemi výše uvedenými systémy může 

spolupracovat



Potřeba ERMS v knihovnách

• po roce 2000 - americké a evropské 
univerzity

• AKS nevhodné pro správu EIZ

• 2001-5 - systémy šité na míru (Open Source) 
nevýhody: nesnadná údržba KB, málo funkcí

• DLF ERMI -> rozvoj komerčních ERMS 
(standardizace)



ERMS - jde to bez něj?
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ERMS - jde to bez něj?

• obrovské množství dat spojených se správou EIZ

• práce s EIZ se týká většiny oddělení knihovny

• EIZ neustále “v pohybu”

• EIZ se od klasických dokumentů výrazně liší 
způsobem nákupu a zpřístupnění (AKS nevhodný)

• ideál = všechny informace na jednom místě s 
možností je sdílet





Než nakoupíme
• Jaké informace potřebujeme do systému zaznamenávat? 

• Kdo by měl mít k informacím přístup? 

• S čím jsme nyní spokojeni? 

• Co je potřeba vylepšit? 

• Co knihovně doposud nejvíce chybí, co by mohl ERMS zajistit?

• Umí systém zaznamenat licenční podmínky? 

• Existuje v systému možnost správy pracovních procesů, 
obnova předplatného, analýza překryvu, výpočet ceny za 
stažení jednoho článku? 

• Je možné zobrazit seznam titulů u nakoupené databáze? 

......



.... s ERMS v roce 2007

první dva týdny po měsíci
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Správa EIZ na UK

• před rokem 2007 - šanony, emaily, xls soubory, 
některé informace chyběly zcela (portfolia)

• nákup, instalace a implementace ERMS Verde - 
2007-2008

• školení fakultních knihovníků 2009

• administrace systému od 2007 - 



Aktivity 

• spolupráce při vývoji systému Verde a UStat 
(člen Focus Group 2010-11)

• pracovní stáž Göteborgs Universität - 
2009, 2013

• běžný provoz Verde + testování ERMS pro 
výběr nového (Intota, CORAL)





Local Knowledge Base







e-journal “Nature” in the local KB



e-journal “Nature” in the local KB









License 
record









e-resouce data without ERMS ERMS
contacts (provider, distributor etc.) e-mails, webpages, xls files YES

remote access (URL, ID, passw.) xls files YES

admin information (passw., IDs) xls files, web browsers YES

license information printed docs, webpages YES

acquisition information xls files, e-mails, printed docs YES

usage stats xls files, webpages YES

portfolios xls files, emails YES

e-journals coverage xls files, mostly misses YES

data reports none YES

incidents, breaches emails YES

budgets, invoices printed docs, xls files YES

Summary



Verde nemá

• rozlišené e-books a e-journals

• sofistikovanější vyhledávání

• flexibilitu záznamů
• správa EIZ a statistiky v jednom systému



Který?

OpenSource
Dobrodružství, nebo 
plavu v moři EIZ jako 

ryba ve vodě?

Komerční
Bez práce jsou koláče, 

nebo v pokladně není už 
ani vindra?

Nebo ještě úplně jiné řešení?



Konsorciální nákup ERMS? 
Spolupráce? ...

kontakt:

Michaela Beitlová

tel.: 724 322 566

michaela.beitlova@ruk.cuni.cz

mailto:michaela.beitlova@ruk.cuni.cz
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UStat
uživatelské statistiky

• ruční a automatické stahování dat

• analýza chybějících dat

• cenové reporty (titul, databáze)

• nevýhoda: kromě JR1 a DB1 nepodporuje 
jiné typy reportů (např. JR2, DB2, BR1, 
BR2, ..)



UStat - sběr dat

• automatický sběr dat - 1x za měsíc

• ruční sběr dat - 1x ročně (únor-březen)

• podklady od knihoven (přístupy do admin 
nebo soubory v csv, xls - COUNTER)

• výsledky práce read-only uživatel, nebo na 
intranetu UK UK



• podle časopisů

• podle databází

• podle nakladatele

• podle rozhraní

• podle předplatitele

UStat - Reports

ÚISK, 20.3.2013





DB EBSCO



DB ScienceDirect



EBSCO DB1





Shrnutí výhod UStat

• sledování trendů využívání služeb v časových 
intervalech (měsíc, rok)

• podklady pro zdokonalení služeb, zpětná vazba

• zdůvodňování rozpočtu

• příprava projektů, plánů, koncepcí

• porovnání předplatitelů, podíl financování EIZ

• propojení s Verde ERM

ÚISK, 20.3.2013
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