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RÝCHLE ODKAZY

Registrujte sa!

Viac ako 1 900 inštitúcií sa 
rozhodlo pre Primo 

– zistite prečo!

Vypátrajte viac o Primo z 
prvej ruky od našich 

zákazníkov!

Zoznámte sa 
s Alma komunitou

Alma kurzy

Kontaktujte nás

Radi by sme Vás pozvali na prvý Ex Libris Solution day  na Slovensku, 
ktorý sa bude konať dňa 21. novembra v Prednáškovej sále Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, Ventúrska 11,  kde budete mať príležitosť dozvedieť 
sa z prvej ruky od zákazníka Ex Libris o jeho skúsenostiach s produktom Ex 
Libris Primo. Taktiež budete mať príležitosť diskutovať s našimi odborníkmi 
o výhodách, ktoré prináša služba novej generácie Ex Libris Alma.

S potešením oznamujeme, že sa k nám v tento deň pridá pán Roger 
Brisson, nový riaditeľ pre strategický rozvoj európskej pobočky Ex Libris, 
ktorý sa podelí o vlastné skúsenosti so službou Alma. Predtým, než 
tento mesiac nastúpil do Ex Libris, bol Roger vedúcim odboru metadát 
a katalogizácie pre knižnice na Bostonskej Univerzite. Alma bola na 
Bostonskej Univerzite spustená do prevádzky v novembri 2012 a nahradila 
tak knižnično-informačný systém Millenium od Innovative Interfaces.

Alma predstavuje budúcnosť knižníc. Za viac ako jeden rok ostrej prevád-
zky si ju vybralo už viac než 170 inštitúcií na celom svete. Alma umožňuje 
správu tlačených, digitálnych i elektronických zdrojov v jednotnom systé-
me, zjednodušuje pracovné postupy, a tým zvyšuje efektivitu vašej knižnice. 
Chytré analytické funkcie vám umožňujú prijímať kvalifikovanejšie rozhod-
nutia, ktoré na oplátku šetria váš čas a peniaze. Alma, ako cloudové rieše-
nie, šetrí nielen vaše náklady na hardware, ale aj čas strávený na potrebné 
aktualizácie. Dokonca aj implementácia je rýchla a jednoduchá, pretože 
väčšinu prác pre vás zabezpečuje Ex Libris. 

Popoludňajšia časť bude venovaná aj Primo, nášmu riešeniu pre integrované 
vyhľadávanie a dodávanie dokumentov. O svojich skúsenostiach s Primo 
bude hovoriť pani Mandy Stewart, manažérka projektov zameraných 
na vyhľadávanie zdrojov z Britskej knižnice. Pani Stewart nás oboznámi 
s dôvodmi, prečo sa Britská knižnica rozhodla pre Primo, podelí sa o 
skúsenosti jednak z implementácie systému, jednak z ostrej prevádzky. 
Už viac ako 1 900 inštitúcií sa rozhodlo pre Primo! – pre tých z vás, ktorí 
nechcú čakať až do novembra, aby sa oboznámili s Primo, odporúčame 
pozrieť sa na interaktívnu Primo publikáciu.
  
Príďte a pridajte sa k nám v Bratislave vo štvrtok, 21. 11. 2013 

Súčasťou prezentácií budú aj živé ukážky systémov Alma a Primo. Nako-
niec budete mať dostatok času a možností smerovať Vaše otázky na  Man-
dy Stewart a zástupcov Ex Libris. Ďalšie informácie o obsahu tejto udalosti 
sa dozviete z programu, ktorý je uvedený nižšie. Úprimne dúfame, že sa 
budete môcť k nám pridať!

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Bratislave!
 
So srdečným pozdravom,
Daniela Wittig
Ex Libris
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10:00 - 10:30 Registrácia a občerstvenie
10:30 - 10:45 Privítanie a Úvod
10:45 - 11:15 Novinky spoločnosti Ex Libris 

Ullrich Jüngling 
Viceprezident pre predaj v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe

11:15 - 12:00 Knižnica s Almou: služba novej generácie 
Roger Brisson 
Riaditeľ pre strategický rozvoj pre Európu, Ex Libris

12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 14:00 Alma – predstavenie a živá ukážka 

Alan Oliver 
Riaditeľ pre vývoj pre Európu, Ex Libris

14:00 – 14:30 Primo – predstavenie a živá ukážka 
Ullrich Jüngling 
Viceprezident pre predaj v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe

14:30 - 15:15 Primo v Britskej knižnici 
Mandy Stewart 
Manažérka projektov pre vyhľadávanie zdrojov v Britskej knižnici

15:15 - 15:30 Otázky a Odpovede
15:30 Koniec

Program

Svoju účasť nám prosím potvrďte e-mailom na adresu eva.tuzova@multidata.cz alebo sa 
zaregistrujte na našich stránkach, a to najneskôr do 18. 11. 2013.
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