
















Nabídka knihovního systému

Úvod:

Více jak 20 let vybavujeme knihovny v ČR a SR knihovními systémy. Vždy jsme se snažili být na straně

knihovny a řešit její problémy. Nabízíme Vám nyní nový systém Tritius, který spojuje vlastnosti

osvědčeného systému Clavius s moderní technologií webové aplikace, která má potenciál sloužit

v knihovně další desetiletí.

Přehled modulů v licenci:

Katalogizace všech druhů dokumentů (včetně evidence periodik, AV médií, článků,…)

Z39.50 klient ( přebíráte záznamy z Národní knihovny ČR a dalších knihoven v ČR ale i zahraničí)

Vyhledávání pro knihovníky – služební katalog

Webový katalog Tritius (moderní katalog s možností půjčování elektronických knih)

Výpůjční protokol a tisk čárového kódu

Domníváme se, že Služba systému Tritius je v současnosti nejekonomičtější cestou jak

automatizovat Vaši knihovnu a splnit požadavky na nová pravidla RDA a MARC21 a zároveň ušetřit

náklady s tím spojené. Platí pro ni stejné výhody jako u Varianty 1.

Systém Tritius je webový systém bez nutnosti instalovat jej na pracovní stanice. Systém je

bezpečný – používá šifrovaný protokol HTTPS stejně jako internetové bankovnictví. Vaše data jsou

na serverech uložených v profi datovém centru pod ochranou bezpečnostní agentury.

Vlastní licence systému Tritius

Systém je provozován na vlastním serveru (Window/Linux) s možností využívat tuto licenci

pro více pracovišt - poboček knihoven. V této variantě lze připojit další podřízené knihovny

a vytvořit regionální knihovní systém. Informace o HW a SW požadavcích systému jsou zde.

Licence Tritius do 50 000 svazků - upgrade ze systému Clavius :

Název modulu systému Tritius Cena bez DPH Cena s DPH

Cena licence celkem 147 200,00 Kč 178 112,00 Kč

Implementace, převod dat a uživatelské školení 26 496,00 Kč 32 060,16 Kč

Nabídková cena celkem 173 696,00 Kč 210 172,16 Kč

Update Tritius po prvním roce provozu 14 720,00 Kč 17 811,20 Kč

V ceně licence je k dispozici:

● 3 roky záruky na fungování systému podle elektronické dokumentace

https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=76481367
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● 1. rok update systému (k dispozici všechny nové verze systému Tritius)

Cena implementace systému :

● Zahrnuje zprovoznění a nastavení systému na serveru uživatele formou vzdálené zprávy.

● Uživatelské školení v rozsahu 2-3 dny. Provádí naše firma v místě použití systému.

● V ceně implementace jsou veškeré náklady spojené s instalací a uživatelským školením.

Hlavní výhody:

● Moderní, plně webový systém použitelný odkudkoli bez omezení,

● dodržování všech mezinárodních formátů, pravidel a norem,

● přehledný a rychlý webový katalog pro čtenáře s responzivním designem,

● systém od dodavatele, jehož systémy jsou nejrozšířenější v ČR a SR,

Tip:

Tuto zakoupenou licenci lze provozovat na serveru zřizovatele knihovny (úřadu či magistrátu ) pokud

má dostatečnou kapacitu internetového připojení. Nebo lze provoz zajistit v libovolném hostingovém

centru. V případě této služby od nás jako dodavatele systému platí následující podmínky:

Cena provozu v hostingovém centru přímo od dodavatele systému:

Serverhosting systému Tritius

trvalá licence

Sólo server

Bez DPH vč. 21% DPH

Měsíční cena server hostingu 1 500,00 Kč 1 815,00 Kč

Roční cena server hostingu 18 000,00 Kč 21 780,00 Kč

Serverhosting přímo od dodavatele systému zahrnuje:

● dostupnost systému 365 dní v roce (min. 97% času),

● serverový HW a UPS a jejich obnovu v čase,

● energie na provoz serveru a jeho chlazení,

● zálohování dat a monitoring systému.

Závěrem:

http://www.tritius.cz
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Vnímejte, prosím předchozí nabídku v kontextu toho, že knihovní systém je klíčovým systémem

v knihovně, bez kterého již není možné zajistit provoz knihovny. Naší snahou je tato bezpečná

a spolehlivá řešení dodávat, starat se o ně a zajistit tak dlouhodobě spokojenost knihovny.

Tato cenová nabídka je pouze pro Vaši potřebu

a je platná po dobu následujících 6 měsíců.

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.

silha@tritius.cz

Ing. Jiří Šilha, obchodní ředitel

+420 603 509 076

http://www.tritius.cz
mailto:silha@tritius.cz
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Čestné prohlášení dodavatele o garanci standardů 

 
Naše společnost jako dodavatel knihovního systému Tritius garantuje        

dostupnost a dodržování níže uvedených standardů:  
 

 
katalogizační pravidla: RDA 
rozsah záznamu:  http://www.caslin.cz/caslin/spoluprace/jak-prispivat-do-sk-cr/standard

y/standardy-pro-souborny-katalog-cr 
bibliografický popis: International Standard Bibliographic Description (2011) 
formát bibliografického záznamu: MARC 21, MODS (v případě digitálních knihoven) 
struktura záznamu: MARC XML 
formát autoritního záznamu: MARC 21 
RFID technologie: ISO 28560 (Zejména je nutno dodržet tyto vlastnosti: frekvence 13.56 

MHz nebo 860 MHz - 960 MHz, standardizované použití hodnoty AFI a 
použití datové vrstvy pro identifikační a lokační údaje) 

zabezpečení Katalog knihovny je provozován na protokolu HTTPS. Šifrování 
webových stránek pomocí protokolu HTTPS pro přenos citlivých údajů, 
jako jsou uživatelská jména a hesla nebo i vyhledávané výrazy v 

elektronickém katalogu, viz 
https://ipk.nkp.cz/aktuality/vyzva_pro_knihovny?searchterm=protokol 

sklízení katalogu: OAI-PMH (v souladu se specifikací http://bit.ly/2kuLO6j), případně 
ResourceSYNC (http://www.openarchives.org/rs/toc) nebo pravidelné 
exporty v podporovaných formátech 

zpřístupnění služeb katalogu 
přes API: 

vyhledávání: Z39.50 nebo SRU, knihovní služby: NCIP nebo obdobné 
API umožňující zapojení do portálu Knihovny.cz 

autentizace: doporučeno OpenID, Shibboleth (preferováno napojení na MojeID, 
eduID) 

grafické formáty: jpeg2000, pdf/A 
zpřístupnění velkých obrazů: IIIF 
standardy pro digitální knihovny a 
dlouhodobou ochranu digitálních 
dokumentů: 

1. Zajištění kvality:  ČSN ISO 14721, DSA 
(https://www.datasealofapproval.org) 
2. Standardy Národní digitální knihovny – pro metadata: METS, MIX 
(ANSI/NISO Z39.87-2006), Dublin Core (ISO 15836:2009), MODS, 
PREMIS, ALTO, copyright MD, úplný přehled viz. 
http://www.ndk.cz/standardy-digitalizace/metadata 

 
 

 
Za Tritius Solutions a.s. 
 

………………………………………………. 
  Ing. Jiří Šilha,  předseda představenstva. 

https://ipk.nkp.cz/aktuality/vyzva_pro_knihovny?searchterm=protokol
http://www.openarchives.org/rs/toc
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