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Změna! Proč? ● Stále narůstající tlak na cenu 

● Mnohem vyšší nároky na technické znalosti 

● Nutnost centralizace a zvyšování efektivity 

 

● Clavius = servisní body 

● Tritius = partneři 

 

● Technický servis více centrálně (Service Desk) 

● Partneři více zákaznický a uživatelský přístup, 

osobní kontakt, využití geografické výhody 

 



Regionální funkce 
v systému Tritius 

Tritius REKS 

● mnoho set knihoven v jednom systému 

● možnost rozdělení knihoven do skupin 

● webové definice (logické skupiny napříč) 

● Plnohodnotný systém se všemi moduly 

 



Tritius REKS Co obsahuje licence Tritius REKS 

● Katalogizaci všech druhů dokumentů 

● Integrovaný Z klient pro díla i autority 

● webový katalog pro čtenáře 

● Služební katalog pro knihovnice 

● Výpůjční protokol 

● Revize fondu 

 

 

 

● Přechod zdarma pokud byl Clavius REKS. 

● Pouze převod dat platí, byl-li lokální Clavius. 

 

● podepisuje smlouvu, a platí udržovací poplatek 

 



Podpora připojení 
do CPK a SK ČR 

Tritius: 

obsahuje nyní vždy OAI Provider a NCIP server 

pro připojení k SK ČR a CPK a to v nezbytném rozsahu 

a zdarma tzn. nezvyšuje cenu licence.. 

Platí i zpětně pro licence z roku 2016 

 

Clavius: 

Pro rok 2018-2019 zapůjčení licence NCIP serveru 

 pro připojení do CPK. Platí se pouze implementace. 

K dispozici pro knihovny s Clavius SQL.   

 

 

 



Bezpečnost dat  
Https a GDPR 

Tritius: 

- vždy jede celý na Https 

- automatická obnova certifikátu 

- zabezpečený přístup k zálohám  

- knihovna se o nic nemusí starat 

 

Clavius: 

- Nastavení Https jako placená služba 

- iniciuje knihovna, často zvládnou správci sami 

- pokud je starý OS (Windows 2003, 2008) nelze 

- několik variant řešení (podle web serveru) 

http://www.lanius.cz/https.htm  

http://www.lanius.cz/https.htm


Bezpečnost dat  
Https a GDPR 

Pro oba systémy 

Tritius i Clavius chystáme 

podporu všech základních 

požadavků vyplývajících z 

Nařízení EU (GDPR). 



Závěrem Na Tritius přešla další REKS centra:  

Horažďovice (8 knihoven) 

Česká Lípa (15 knihoven) 

Kutná Hora (45 knihoven) 

Kroměříž (25 knihoven) 

 


