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Verze 3.1  (vydáno 30. 3. 2018)

- Změna architektury softwaru (nastavení MARC, indexy, 
zlepšení výkonu)

- Nové funkce a  vylepšení:
- Nová pole pro vyhledávání (např. další jazyk dokumentu)

- Granularita nastavení pro  upozornění k exemplářům při výpůjčkách, 

přehlednější práce s upozornění čtenářům

- Hromadné rezervace

- ...

- Webový klient je plně funkční
- Průběžné ladění  chyb webového klienta, včetně 

problémů s lokalizací



Verze 3.2. (vydáno 3.10.2018)

Při vývoji důraz na odstranění chyb webového klienta

V Evergreenu zůstává již jen webový služební klient 
(“odstřihnutí” tlustého klienta)

Změna infrastruktury pro přepis částí staršího kódu (Angular 
místo Angular JS)

Revize a sjednocení používané terminologie



Nové funkce verze 3.2

Ukládání předvoleb webového služebního klienta na server

Funkce pro  revizi fondu 

Nastavení nouzového uzavření knihovny (zpětný efekt na 
data vrácení a vypršení rezervací)

Automatické prodloužení výpůjček

Výběr preferovaného jména čtenářem (potvrzení,  dopisy  …)

Hromadné akce s vyhledanými záznamy

...



Webový služební klient Evergreenu a česká komunita



Rok 2018

Orientační testování funkcí ve verzi 3.0

Testování  ve standardním provozu knihovny ve verzi 3.1

Příprava strategií pro přechod na webového klienta v českém 
prostředí

Intenzivní spolupráce se zahraniční komunitou na odstranění 
problémů s lokalizací 

● Vylepšení podpory lokalizace ve verzi 3.1

● Plná podpora lokalizace v rozhraní pro personál ve 
službách a v katalogizaci ve verzi 3.2



Příprava české dokumentace ve 
spolupráci s ÚISK FF UK

Projektový seminář ÚISK (nepřímá návaznost na projekt 
tvorby nápovědy k online katalogu Evergreenu)

Spolupráce s pěti studenty

Testování a popis funkcionality (běžně používané funkce)

Platforma Dokuwiki

Využití stávajících českých manuálů pro tlustého klienta 
Evergreenu a anglické dokumentace k webovému klientovi  

Termín dokončení projektu: 4. ledna 2019



Ukázka manuálu k “tlustému” klientovi na dokumentačním portále Evergreen Dokuwiki.cz



Harmonogram přechodu (2019)

Doplnění dílčích chybějících manuálů

Školení personálu knihoven

Přechod na verzi 3.2 podle standardního plánu aktualizací 
jednotlivých knihoven
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