
 

 

Jak vypadá opravdová „discovery“ služba



K čemu Summon?

Nejlepší místo, kde začít s vyhledáváním:

• Chybí jasné a přitažlivé místo pro vyhledávání

• Potíže s určením vhodných zdrojů

• Současné nástroje neodpovídají očekáváním uživatelů



 Proto byl v roce 2009 představen SUMMON



Ve srovnání s knihovnami ...

 Jednoduchý

 Snadný

 Rychlý



Požadavky na „discovery“ službyPožadavky na „discovery“ služby

• Jednotný přístup ke všem zdrojům knihovny

• Vyhledává ve všem jediným kliknutím

• Jednoduchý. Snadný. Rychlý.

• Nalezne relevantní výsledky bez ohledu na 

poskytovatele

• Není třeba se zabývat nicneříkajícími názvy 

databází



Jediné řešení odpovídající očekáváním

• Postaven na zelené louce přesně pro svůj účel
• architektura podobná Google
• navržen k práci s velkými objemy dat a k rychlému 

zobrazování výsledků
• předzpracovaný obsah v jediném centrálním indexu
• integrované API
• bez omezení federativního vyhledávání



Summon™ je nyní využíván ve...

více než 400 knihovnách
ve 40 zemích



Index nebývalé velikosti a rozměrů

Jednotný index a více obsahu než nabízí ostatní 
„discovery“ řešení

Jednotný index

Jediný unifikovaný seznam 
výsledků



Růst Indexu Summon

Přes 840 millionů položek s více než 90 
různými typy dokumentů



Jak velký je velký?

Summon

Počet záznamů

Průměrný 
katalog
PubMed
Library of 
Congress
Summon
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Jak vypadá opravdu „velký index?“Jak vypadá opravdu „velký index?“

Výběr z typů obsahu (z celkem 80 typů):
Novinové články: 360 800 000+
Články z časopisů: 139 365 682
Knihy:  70 500 000+
eKnihy: 17 900 000+
Vládní dokumenty: 12 100 000+
Disertace/diplomky: 4 800 000+
Patenty: 3 800 000+
Mikrofilmy: 2 700 000+
Konferenční sborníky: 2 200 000+
Výběr z typů zdrojů: 
Záznamy z katalogů knihoven: 119 400 000+
Záznamy z otevřených repozitářů: 13 100 000+
Záznamy z institucionálních repozitářů: 6 300 000+
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Spolupráce s nejvýznamnějšími vydavateli
• Beck Publishers
• European Library
• Elsevier
• Credo Reference
• ME Sharpe Reference
• Economist Intelligence Unit
• Center for Research Libraries
• Hathi Trust 
• MD Consult
• ASTM
• Morgan & Claypool
• Mary Ann Liebert
• Brookings Institution Press



Špičková metadata pro optimální Špičková metadata pro optimální 
vyhledávánívyhledávání

• Pracujeme přímo s vydavateli, abychom získali 
nejlepší metadata

• Prolínáním prvků metadat získáváme kvalitnější 
záznamy



• Indexujeme plné texty

• Využíváme výhod různých taxonomií které 
popisují lidské znalosti

• Obohacujeme záznamy aby byly lépe 
vyhledatelné:

• autoritní záznamy o časopisech ze 
KnowledgeWorks Serials Solutions  

• Údaje o recenzovaných titulech z 
Ulrich’s 

• Cross Ref DOI pro prolinkování

Obohacené záznamy

Špičková metadata pro optimální Špičková metadata pro optimální 
vyhledávánívyhledávání



Relevanční řazeníRelevanční řazení

Statické váhy
typ obsahu
datum vydání
odborný/recenzovaný
apod.

Dynamické váhy
frekvence termínů
vážení polí
stemming
processing stop-slov
ap.
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Software as a Service – snadná Software as a Service – snadná 
implementaceimplementace



Integrace s Web of KnowledgeIntegrace s Web of Knowledge



Neomezená možnost individualizace
API umožňuje vytvořit 
uživatelské rozhraní podle 
požadavků instituce



Neomezená možnost individualizace



 

Aktuální novinky



Revoluční vyhledávání plných textů knih

…a další



Uživatelé jsou směrováni k LOKÁLNÍM 
tištěným kopiím...



 

Vyhledávání podle oborů 



Vyhledávání a shlukování výsledků podle oborů



Widget and Search Box Builder



Widget and Search Box Builder



Widgety a vyhledávací boxy

Dostupné na stránce: http://zcu.summon.serialssolutions.com/widgets 

http://zcu.summon.serialssolutions.com/widgets


Vyhledávací widget

Výsledky vyhledávání 
se zobrazí přímo v 
prostředí widgetu



Nový model pro vyhledávání podle předmětu

59 oborů odvozených z klasifikace 
oborů podle HILCC, Serials Solution 
Knowledgebase a Ulrich



 
Jediné „discovery“ řešení schopné 
vyhledávat podle oborů na úrovni 
jednotlivých položek

Překonává omezení všeobecného 
shlukování výsledků na základě 
databází (zdrojů)

Přesnost na úrovni jednotlivých položek

 



 

Podpora mobilních zařízení



Pokročilá podpora mobilních zařízení

Rozhraní SUMMONu nabízí 
veškerou funkcionalitu jako běžné 
SUMMON rozhraní
✔ Základní a rozšířené vyhledávání
✔ Prohlížení a ukládání výsledků
✔ Nastavení omezení podle typu 

dokomentu, jazyka, dostupnosti 
plného textu a další

✔ Kontrola pravopisu a návrhy
✔ Export výsledků a jejich posílání 

e-mailem
✔ Uživatelská nastavení

Kompatibilní se všemi chytrými 
telefony a iPadem



Optimalizace pro iPad
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Přímé linkování pomocí rozšířeného indexu



Podpora jazykových mutací

✔ Grafické rozhraní 
přeloženo do více než 
30 jazyků

✔ Vyhledávání 
přizpůsobeno pro 
němčinu, čínštinu, 
japonštinu, 
španělštinu, 
francouzštinu…



České uživatelské rozhraní



 

Shrnutí
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Srovnání s konkurencí

✔ Reálně fungující řešení

✔ Bezkonkurenční množství pokrytých externích zdrojů

✔ Bezkonkurenční kvalita zpracování metadat

✔ Výhody jednotného centrálního indexu

✔ Žádné kompromisy – žádná kombinace vyhledávání v indexu s 
federativním vyhledáváním!

✔ Spolupracuje s libovolnými knihovními katalogy a dalšími zdroji 
dat (repozitáře, databáze atd.)

✔ XML API - integrace s libovolným uživatelským rozhraním

✔ SaaS – žádné další náklady



Erasmus University Rotterdam

http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/

Peking University

http://pku.summon.serialssolutions.com/en/

Bibliotheca Alexandrina

http://bibalex.summon.serialssolutions.com/ 

Villanova University
(XML API - VUfind)

https://library.villanova.edu/Find/

 

Přesvědčete se samiPřesvědčete se sami

http://www.eur.nl/ub/english/search/seurch/
http://pku.summon.serialssolutions.com/en/
http://bibalex.summon.serialssolutions.com/
https://library.villanova.edu/Find/


SUMMON získal prestižní ocenění CODiE

Best Enterprise Search Solution

In great company… past CODiE winners include:

Software & Information Industry Association (SIIA)
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