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NK: Štruktúra DK

DK - elektronický zdroj alebo služba?
- Filozoﬁa DK sa musí oprostiť od “repozitárového” poňatia
-

Nejde len o úložište s prezentáciou -ide o službu - značne odlišná koncepcia

- Zmena parametrov:
-

24/7 dostupnosť
Čisté a jednoduché/minimalistické GUI
Komplexná užívateľská podpora
-

-

Kontroly poskytovania (práva a dodržiavanie povinností)
Permanentnej opravy a zlepšovania obsahu

- Ustáť intenzívnu prácu stoviek užívateľov naraz
Umožniť prístup užívateľov z iných inštitúcii
Strojovo čitateľné rozhrania pre ďalšie integrácie (napr. DH, médiá, IKS/AKS,
registratury apod.)
Rôzne formáty - jednotný a jednoducho prehľadávateľný index (katalóg)

Projekt DNNT
- V NK riešenie od 2018
- Rozšírený mód sprístupnenia
-

Diela inak vzdialene nedostupné bez ďaľších licenčných ujednaní
DK tu nie je len obyčajný repozitár, ale nový druh služby

- Deﬁnícia - dielo nedostupné na trhu
- Viacero ingrediencií - komplexný systém:
-

DK + DK + DK + DK
SDNNT
Logy -> Agregácia
Kontrola a obmedzovanie
Registrovanie poskytovateľov overených identít + zmluva o sprístupnení

DNNT Rôzne varianty prístupu
- Pôvodne stanovená prioritizácia riešenia terminálového prístupu z knižníc
- V NK riešenie vo vývoji od 2018
-

Tri možnosti: pevné IP adresy, certiﬁkáty v prehliadači, USB kľúče
V priebehu 2019 samovývojom pripravené k testom
Q1 nasadené do niektorých (ca. 10) knihovní k testovaniu
2020/03-05 pandémia prerušila celú akciu
Užívateľské volanie po online prístupoch
-

Paradoxne už zavedené a otestované

Z. Vozár, kramerius-vs.nkp.cz, 6.9. 2020

DNNT Dostupnosť

DNNT Stavy a licencie

- DK tu nie je len obyčajný repozitár, ale nový druh služby
-

Rôzne úrovne dostupnosti dokumentu
-

Už nestačí verejné /neverejné, “pohyblivý múr” - dľa roku vydania (stavy diela dľa
role užívateľa a dostupnosti fondov)
Licencie - môžu sa meniť rýchlo v čase podľa požiadavkov držiteľov práv
Aplikácia na území celej ČR
Kontrola prístupov

- Rozšírený mód sprístupnenia reagujúci na právne ujednania z prelomu
2020/2021
- Status:
-

-

DNNT alebo !DNNT (diela inak vzdialene nedostupné bez ďalších licenčných
ujednaní)

Licencia:
-

Dielo je DNNT - a má licenciu “DNNTo” vs “DNNTt”

DNNT Stavy a licencie

DNNT Licencie
Online dostupné (DNNTo)
-

Vždy po prihlásení registrovaného
užívateľa
-

-

Sprístupňovanie nevadí:
-

-

Z akéhokoľvek zariadenia
Zamestnanec, čitateľ
Odkiaľkolvek z územia ČR
autorom a ani vydavateľom

IdP (eduID.cz / knihovny.cz / ndk.cz )

Terminálové prístupy (DNNTt)
-

Vždy po prihlásení registrovaného
užívateľa
-

-

Odkiaľkolvek z územia ČR
Sprístupňovanie nevadí:
-

-

Z terminálu
Zamestnanec, čitateľ (!library walk-in)
Len z fyzických priestorov knižnice

autorom a ani vydavateľom

IdP (eduID.cz / knihovny.cz / ndk.cz )
a.) pevná IP adresa + smerovanie PC
b.) inštalácia klienta a registrácia
zariadenia v NK

DNNT Licencie II.
S pevnou IP adresou
-

-

-

Vnútorne nastaviť sieťové smerovanie,
tak aby terminálové zariadenia
vystupovali pod jednou/viacerými IP
adresou
Viesť si interný zoznam povolených
zariadení
Nepovolené na WiFi alebo iným
spôsobom pripojenia užívateľských
zariadení
Pasívny dozor zabezpečený formálnou
notiﬁkáciou (cedule, čitateľský rád)

S dynamickou IP adresou
-

-

Jmenování admina
Jednoduchá instalace
Registrace zařízení na webu NK
- Len raz, pri prvom spustení na zariadení
- Limitovaný počet povolených zariadení
Tlačítko naviazať spojenie

DNNT Licencie III.
S pevnou IP adresou
-

Interné testy, Externé testy: máj
Implementácia:
- Jún: deﬁnitívna právna úprava
- Jún / Júl - dodatkovanie pre
zazmluvnené knižnice a pilotný
provoz
- August a ďalej: Ostatné knižnice

S dynamickou IP adresou
-

Interné testy: c. Máj / Jún
Externé testy: vybrané subjekty
Implementácia:
- Podľa výsledkov externých testov,
predpoklad Júl - september 2021

DNNT Partnerské knižnice
Možnosť zapojenia sa do poskytovania vlastným obsahom
-

-

Testy: MZK, KNAV
Možnosť zapojenia ďaľších inštitúcii s DK na systéme Kramerius
Predpoklad
- Diela zaregistrované v :
- SKC
- (RD)
- SDNNT
- Vlastný SP zaregistrovaný vo federácii eduID.cz
Technický a metadatový súlad:
- Aplikácia licencií v rýchlom slede, spoločné konﬁgurácie,
odovzdávanie štatistík

Projekt DNNT: Ako na to?
-

Nemáme ani jednu službu DNNT, a chceme poskytovať čím skôr svojím užívateľom
DNNT s licenciou online: https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html#JakSeZapojit

-

Sme do projektu zapojení a chceme sa zapojiť do prednostného testovania
terminálových prístupov s pevnou IP adresou:

-

- Stačí ešte dnes napísať na: dnnt-registracia@nkp.cz
Chceme poskytovať diela z vlastnej DK, ako partnerská inštitúcia
Chceme pomôcť inak:
- Propagácia DNNT / video / návod - KK
- Metodické poradenstvo prostredníctvom systému regionálnych funkcií
- UI a technické návrhy / Testy integrácie s SDNNT
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