Kvalifikační předpoklady pro jednotlivé oblasti – návrhy
(podklad pro právní kancelář)

1. Digitalizace
Uchazeč doloží nejméně 3 reference implementací pracovišť digitalizace vybavených požadovanými
typy robotických skenerů s prokazatelně dosaženými výkony 800 stran za 1 hod.. V čase musí být
zahrnuty veškeré operace související se skenováním jako nastavení skenovacích parametrů, výměna
knihy apod. Může se jednat o pracoviště paměťové instituce, zaměřené na digitalizaci knihovních
dokumentů, nebo dodavatelskou firmu, která pro takovou instituci digitalizaci zajišťuje. Reference
nesmí být starší než 3 roky.
Uchazeč doloží nejméně 3 reference implementací aplikace pro digitalizační workflow, produkující
denně minimálně 26 400 obrazových souborů při dvousměnném provozu (cca 140 svazků knih).
Může se jednat o pracoviště paměťové instituce, zaměřené na digitalizaci knihovních dokumentů,
nebo dodavatelskou firmu, která pro takovou instituci digitalizaci zajišťuje. Reference nesmí být starší
než 3 roky.

2. LTP subsystém
Uchazeč doloží reference o minimálně dvou implementovaných kompletních LTP systémech (jako
OAIS funkční celek) ve světě. Alespoň jedna z implementací musí být v knihovně, která ukládá v LTP
zdigitalizované knihovní dokumenty. Implementace nesmí být starší než dva roky. Reference mají být
ve formě testimoniálu, včetně kontaktních údajů osoby, která daný testimoniál vypracovala.

3. Zpřístupnění
Cílovým stavem je, aby aplikace pro centrální přístup (uživatelské rozhraní, v němž budou
zpřístupněny výsledky projektu NDK a další zdroje NK ČR a MZK) umožňovala vyhledávání
v jednotném centrálním indexu. Centrální index bude tvořen daty získanými z institucionálních
zdrojů, daty vzniklými z digitalizace a daty odpovídajícími obsahu elektronických informačních zdrojů
(dále i EIZ), způsob jeho naplnění je záležitostí poskytovatele aplikace. Aplikace pro centrální přístup
musí umět pracovat s velkými objemy dat (řádově stovky miliónů stran).
Vybraný systém, který bude použitý jako aplikace pro centrální přístup, musí mít uzavřené smlouvy
s poskytovateli EIZ a/nebo producenty dat, které tvoří obsah elektronických informačních zdrojů.
Národní knihovna ČR a Moravská zemská knihovna v Brně zpřístupňují svým uživatelům rozsáhlou
nabídku licencovaných zdrojů, aktuální přehled je dostupný na webových stránkách obou knihoven
(nabídka obou knihoven se částečně překrývá). Požadujeme, aby poskytovatel aplikace pro centrální
přístup formou písemného seznamu doložil uzavření smluv s jednotlivými vydavateli, resp.
poskytovateli elektronických informačních zdrojů (přípustné také je, aby jednání s některými
poskytovateli/vydavateli dosud probíhala).
EIZ dostupné v NK ČR: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3
EIZ dostupné v MZK: http://www.mzk.cz/databaze

