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Wyzwanie dla bibliotek: Sprostać  
zmieniającym się potrzebom i oczekiwaniom 
użytkowników
Dzisiejsi użytkownicy bibliotek, poszukujący zasobów naukowych 

mają więcej możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. 

By móc ponownie przejąć pozycję lidera w standardzie 

wyszukiwania informacji, biblioteki muszą spełniać rosnące 

wymagania użytkowników odnośnie szybkości, wygody 

użytkowania i relewancji wyników.

System Primo® firmy Ex Libris ujawnia potencjał biblioteki 

poprzez dostarczenie użytkownikom uniwersalnego narzędzia, 

pozwalającego na znalezienie i uzyskanie dostępu do pełnego 

spektrum materiałów bibliotecznych, drukowanych, elektronicznych 

i cyfrowych, niezależnie od ich formatu i lokalizacji.

Doznania użytkowników: szybko, sprawnie, w 
jednym miejscu
Bazując na najnowszych technologiach wyszukiwawczych 

i  modelu wspólnotowego przetwarzania informacji (Web 2.0), 

Primo wykracza poza możliwości oferowane przez istniejące silniki 

wyszukiwawcze i inne narzędzia sieciowe. Dzięki temu biblioteka 

jest w stanie umożliwić dostęp do różnorodnych informacji w wersji 

fizycznej i elektronicznej, poprzez jeden punkt dostępu.

„Nowy Portal Wiedzy w znacznym stopniu zwiększa dostęp do naszych zasobów naukowych. 
Dzięki Primo Biblioteka ETH dostosowuje swoje usługi do zmieniających się standardów 
naszych użytkowników. W dobie potężnych wyszukiwarek potrzeby naszej społeczności 
naukowej ciągle się zmieniają, a ich standardy i oczekiwania są wyższe niż kiedykolwiek. 
Primo jest znakomitą odpowiedzią na te nowe wyzwania.”

Arlette Piguet, Kierownik Projektu ‘Portal Wiedzy’ w Bibliotece Szwajcarskiego Federalnego 
Instytutu Technologicznego w Zurychu (ETH)

www.library.ethz.ch/en

Interaktywny system usprawnia proces wyszukiwania, od 

zadania zapytania i wyświetlenia wyników, do uzyskania dostępu, 

umożliwiając szybkie zlokalizowanie i uzyskanie dokładnych 

informacji, pochodzących z wielu źródeł. Użytkownikom zostają 

przedstawione odpowiednie informacje biblioteczne, wzbogacone 

o dane pochodzące z zewnętrznych zasobów, wraz z konkretnymi 

dla danego zasobu opcjami dostawy, z których mogą skorzystać.

Szerokie spektrum punktów dostępu, od widgetów po 

Usługi sieciowe (Web services), ma zapewnić użytkownikom 

dostęp do Primo z dowolnego miejsca, zawsze kiedy tego 

potrzebują. Osadzając usługę Primo w popularnych platformach 

wykorzystywanych w danej instytucji, takich jak strona 

internetowa, czy system e-learningowy, biblioteki zwiększają 

dostępność i wykorzystanie swoich kolekcji. Primo może być 

zintegrowane z istniejącą infrastrukturą informacji naukowej 

danej instytucji akademickiej, aby jak najlepiej służyć 

społeczności użytkowników.

Podobnie jak wszystkie rozwiązania Ex Libris, system Primo 

został zaprojektowany i opracowany we współpracy z wiodącymi 

bibliotekami i konsorcjami bibliotecznymi. Partnerzy na 

rzecz rozwoju Primo zostali zaproszeni do współpracy już na 

najwcześniejszych etapach projektowania systemu. Po akceptacji 

wizji produktu, uczestnicy programu dla zainteresowanych 

bibliotek (Primo Charter Program), dołączyli do Ex Libris 

i partnerów na rzecz rozwoju systemu, aby pomóc kształtować 

rozwiązanie nowej generacji, które nie ma sobie równych na 

rynku bibliotecznym.



Primo zapewnia użytkownikom biblioteki spójne 

narzędzie do odnajdywania i uzyskiwania dostępu 

do wszystkich lokalnych i zdalnych zasobów: 

książek, czasopism, artykułów i treści cyfrowych. 

Nowe. Ekscytujące. Oczekiwane przez użytkowników.

Spełniający oczekiwania: Aktualna informacja o dostępności 

i dopasowane do typu materiału opcje dostępu sprawiają, że 

cały proces przebiega znacznie sprawniej niż przy korzystaniu 

z  tradycyjnych wyszukiwarek. 

Bazujący na zasobach biblioteki
Primo integruje się z istniejącym środowiskiem bibliotecznym 

i może być używany z wieloma aplikacjami typu back-end 

– zarówno spod znaku Ex Libris jak i innych producentów   – 

włączając w to zintegrowany system biblioteczny, repozytorium 

cyfrowe, czy inny zasób informacyjny.

Dzięki odseparowaniu interfejsu użytkownika od procesów 

zarządzania zasobami, Primo optymalizuje proces pozyskiwania 

informacji ze wszystkich zasobów biblioteki. Zwiększając 

dzięki temu wykorzystanie wszystkich zasobów, jednocześnie 

minimalizuje całościowe koszty utrzymania systemów. 

Główne korzyści dla biblioteki

Rozwiazanie typu end-to-end: Primo zbiera dane z zasobów 

będących w posiadaniu biblioteki, wzbogaca je o informacje 

z  dodatkowych źródeł, wykrywa duplikaty i grupuje rekordy 

(stosując zasady modelu FRBR) i tworzy przejrzysty indeks. 

Używając tego indeksu oraz opcjonalnie metawyszukiwarki, 

pozwalającej na wyszukiwanie zasobów zdalnych, których nie 

można zindeksować, Primo umożliwia użytkownikom znalezienie 

i pozyskanie informacji, których potrzebują. 

Główne korzyści dla użytkowników
Intuicyjny: Użytkownicy mogą rozpocząć pracę z Primo 

w naturalny sposób, bez konieczności szkolenia. Aby ułatwić 

proces wyszukiwania, Primo stosuje elastyczny system 

składni wyszukiwania, zapewnia sugestie „Czy chodziło Ci 

o:” i dodatkowe wyniki na podstawie synonimów i wstępnego 

przetwarzania danych haseł wzorcowych. Po otrzymaniu wyników 

wyszukiwania, użytkownicy mogą udoskonalić je przy użyciu 

przeglądania fasetowego lub rozszerzyć zakres poszukiwań 

poprzez zaproponowane nowe zapytania.

Wydajny: Primo działa bardzo szybko, zapewniając 

jednocześnie wysoką istotność wyników i  pozostając w zgodzie 

z instytucjonalnymi lub konsorcyjnymi ograniczeniami praw 

dostępu. Deduplikacja i „FRBRyzacja” danych służy usprawnieniu 

procesu poszukiwania.

Ukierunkowany na współpracę: Tagi, oceny, opinie i recenzje 

zachęcają do uczestnictwa i pozwalają użytkownikom na 

dzielenie się wiedzą.

Indywidualny: Użytkownicy mogą zapisywać wyniki 

wyszukiwania, ustawiać preferencje i powiadomienia, oraz 

zapisywać znalezione materiały biblioteczne w osobistej 

przestrzeni w Primo lub zewnętrznych systemach.

Kompleksowy: Użytkownicy uzyskują dostęp do wyników 

z zasobów instytucjonalnych przechowywanych lokalnie i zdalnie. 

Mashup dodatkowych usług, takich jak streszczenia, spisy treści, 

czy podgląd okładki, zapewnia użytkownikom pełny obraz.

Zawsze dostępny: Funkcjonalność wyszukiwania Primo można 

łatwo zintegrować z portalem instytucjonalnym, systemem 

e-learningowym i innym oprogramowaniem firm trzecich. 



Dostępny dla wszystkich użytkowników: Primo spełnia 

międzynarodowe standardy dostępności stron internetowych dla 

osób niepełnosprawnych, co pozwala wszystkim użytkownikom 

czerpać z bogactwa zbiorów instytucjonalnych. 

Opracowany przez bibliotekarzy: Primo jest zaprojektowany 

od podstaw we współpracy z partnerami na rzecz rozwoju. Jest 

dzięki temu tak elastyczny i otwarty, że może być bez problemu 

konfigurowany przez pracowników biblioteki za pomocą 

przyjaznego interfejsu internetowego, bez potrzeby uciekania 

się do pomocy działu IT. 

Skalowalny: Produkty Ex Libris działają w największych 

bibliotekach i najbardziej złożonych konsorcjach bibliotecznych 

na świecie. Primo zostało zaprojektowane tak, by zaspokoić 

potrzeby zarówno tych instytucji, jak i mniejszych bibliotek 

i ośrodków badawczych.

Elastyczny: Otwarta architektura Primo pozwala instytucji na 

kontynuowanie pracy z istniejącymi aplikacjami do zarządzania 

zasobami oraz dodawanie lub zastępowanie systemów przy 

jednoczesnym zachowaniu spójnego interfejsu dla użytkowników.

Interoperacyjny: Primo obsługuje informatyczne standardy 

interoperacyjności, takie jak protokół Open Archives Initiative 

Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), OpenURL, RSS, 

protokoły Search/Retrieve via URL (SRU) i Search Retrieve Web 

Service (SRW) oraz Z39.50. 

Łatwy w zarządzaniu: Graficzny interfejs administratora 

i możliwość szybkiego tworzenia raportów ułatwiają zarządzanie 

i konfigurację Primo. Szeroka gama raportów statystycznych 

umożliwia kadrze kierowniczej biblioteki uzyskanie pełnego 

obrazu aktywności użytkowników. 

Obsługa konsorcjów: Od rozwiązania scentralizowanego do 

całkowitej niezależności. Szeroki zakres możliwych konfiguracji 

umożliwia każdej bibliotece wybranie własnego ustawienia dla 

opcji wyszukiwania, interfejsu użytkownika, potwierdzania 

dostępności pozycji, czy opcji dostępu.



O Ex Libris

Ex Libris jest światowym liderem w dziedzinie 

oprogramowania do automatyzacji bibliotek 

akademickich, narodowych, publicznych oraz 

centrów badawczych i naukowych. Jako jedyny 

dostawca posiadający w ofercie wszechstronny 

wachlarz produktów obsługujących zasoby 

elektroniczne, cyfrowe jak i drukowane, Ex Libris 

zapewnia sprawne, przyjazne użytkownikowi 

produkty, które spełniają aktualne potrzeby 

bibliotek i pozwolą sprostać wyzwaniom w dobie 

transformacji. Ex Libris obsługuje imponującą bazę 

klientów, na którą składają się tysiące instalacji 

w ponad 70 krajach na sześciu kontynentach.

Zaangażowanie Ex Libris w tworzenie twórczych 

rozwiązań w bliskiej współpracy ze swoimi klientami 

przekłada się na możliwość maksymalizowania 

przez biblioteki produktywności i wydajności, 

a w tym samym czasie znacznego wzbogacenia 

doświadczeń użytkowników. Poprzez umożliwienie 

użytkownikom sprawnego wyszukiwania 

i odkrywania informacji jakiej potrzebują, 

biblioteki umacniają swoją pozycję pomostu do 

wiedzy. 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.exlibrisgroup.com

O Aleph Polska

ALEPH Polska Sp. z o.o. powstała w marcu 2001 

roku. Wcześniej (od roku 1992) była Działem 

Wdrożeń systemu bibliotecznego Aleph w firmie 

TCH Systems S.A. Obecnie jest jedynym 

dystrybutorem systemu Aleph oraz innych 

produktów firmy Ex Libris w Polsce i działa jako 

biuro serwisowe dla polskich użytkowników tych 

systemów.

Oddany zespół ludzi i zaangażowanie procentują 

zaufaniem. Cieszymy się każdym nowym 

wdrożeniem oferowanych przez nas rozwiązań. 

Każde wdrożenie to dla nas wyraz uznania, 

który oznacza początek wieloletniej współpracy. 

Angażujemy się również w życie świata 

bibliotecznego. Jesteśmy obecni jako sponsor 

najważniejszych spotkań i konferencji. W 2008 

roku rozpoczęliśmy jeszcze bliższą współpracę ze 

Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich zyskując 

dumny tytuł Partnera Strategicznego.

Więcej informacji na stronie:  

http://www.aleph.pl



Aleph  Primo  DigiTool  Metalib  SFX  bX  Verde  Rosetta

Working together to

     empower your library

Aleph Polska
 
ul. Śmiała 22 
01-523 Warszawa 
Polska 
Tel: 48 22 839 83 18 
Fax: 48 22 839 83 18 
E-mail: exlibris@aleph.pl
www.aleph.pl

Ex Libris - Israel
Malcha Technological Park, 
Bldg. 8-9
Jerusalem, 91481
Israel
Tel:  +972 2 649 9100
Fax: +972 2 679 8634
E-mail: exlibris@exlibris.co.il
www.exlibrisgroup.com

Ex Libris - Germany

Gasstrasse 18, Haus 2
D-22761 Hamburg
Germany
Tel:  +49 40 89 809 0
Fax: +49 40 89 809 250
E-mail: info-de@exlibrisgroup.com
www.exlibrisgroup.com


