
Název česky:
Systémy ERM: Co je dobré vědět před tím, než systém nakoupíme/vytvoříme a implementujeme

Název anglicky:
Electronic Resource Management Systems: What You Should Know Before You Buy/Develop 
and Implement the ERMS

Anotace česky:

Systém  ERM  (Electronic  Resource  Management)  je  software,  který  umožňuje  knihovníkům 
spravovat detailní informace týkající se EIZ. Kdy knihovna potřebuje systém ERM? Čím více 
knihovna utrácí za EIZ, tím více je pravděpodobné, že potřebuje automatizovaný  nástroj pro 
jejich  správu.  Automatizovaný  knihovnický  systém  (AKS),  který  má  dnes  každá  knihovna, 
bohužel neobsáhne všechny aspekty správy elektronických zdrojů. Naopak vhodný systém ERM 
může  s AKS  snadno  spolupracovat. Než  knihovna  začne  s  výběrem/vývojem  a  implementací 
systému ERM, je důležité, aby si položila mnoho otázek o pracovních procesech souvisejících s 
EIZ, zaměstnancích a financích. Je také potřeba přesně definovat, co knihovna potřebuje, co by 
si  přála a co není  podstatné. Odpovědi na otázky pak napoví,  který  systém je  pro knihovnu 
vhodný. 

Anotace anglicky:

An Electronic Resource Management System (ERMS) is software which helps librarians manage 
detailed information concerning subscribed e-resources. When does a library need an ERMS? 
The more a library spends on e-resources, the more likely it is that it needs an automated tool to 
manage these resources. Almost every library has an Integrated Library System (ILS); however, 
this system is not able to manage all of the possible types of e-resource information.  On the other 
hand, a  suitable ERMS can easily cooperate with an ILS. It is important to ask many questions 
before the task of choosing/developing and implementing of the ERMS can begin. It is necessary 
to define what the library really needs, what is merely a wish and what is not important. The 
answers to all these questions concerning library staff,  finances and e-resource workflow will 
determine which ERMS is most suitable for a particular library.



Co je systém ERM? 

Systém  ERM  (Electronic  Resource  Management)  je  soubor  pracovních  procesů  a  nástrojů,  které 
umožňují knihovníkům spravovat detailní informace týkající se EIZ v průběhu celého jejich životního 
cyklu. (Koppel 2008, s. 305, volně přeložila autorka)

Vývoj systémů ERM se stal nezbytným na počátku roku 2000, kdy bylo jasné, že tradiční knihovní 
katalogy a automatizované knihovnické systémy nejsou přizpůsobené pro správu metadat různorodých 
EIZ.  První systémy ERM se objevily v roce 2001.  Některé světové knihovny vyvinuly svůj vlastní 
systém ERM (např.  UCLA, Johns Hopkins).  Existují  i  freewarové nástroje,  např.  od UW-Lacrosse 
Library. Dominují však komerční systémy ERM. Některé z nich mají omezené možnosti, to je např. 
nedostatečný počet polí pro vkládání dat nutných pro správu EIZ, znalostní báze obsahuje jen produkci 
určitých  nakladatelství  apod.  (např.  EBSCONet,  SwetsWise).  Dále  existují  systémy,  které 
nespolupracují,  nebo spolupracují   jen velmi málo s AKS (např.  Gold Rush), systémy ERM, které 
naopak spolupracují  s AKS velmi dobře (např.  Innovative Interfaces ERM) a systémy ERM, které 
spolupracují  dobře  s  AKS  i  link  resolverem  (např.  ExLibris  Verde,  Serials  Solutions).  Přehled 
některých systémů ERM uvádím v Tabulce č. 1.

Název systému ERM Producent Informace - URL
Komerční
ERM as a Service Swets Information Services http://www.swets.com/web/show/id=31241

36/langid=42/
ERM Essentials EBSCO Information Services http://www2.ebsco.com/en-

us/ProductsServices/ERM/Pages/index.aspx
Innovative ERM Innovative Interfaces http://www.iii.com/products/electronic_reso

urce.shtml
Verde Ex Libris http://www.exlibrisgroup.com/category/Ver

deOverview
Gold Rush Colorado  Alliance  of  Research 

Libraries
http://grweb.coalliance.org/

360 Resource Manager Serials Solutions http://www.serialssolutions.com/360-
resource-manager/

Open-source
CORAL University of Notre Dame http://erm.library.nd.edu/
ERMes University  of  Wisconsin  –  La 

Crosse
http://murphylibrary.uwlax.edu/erm/

CUFTS Simon Fraser University http://researcher.sfu.ca/cufts/erm
Tabulka č. 1 – Přehled komerčních a Open-source ERM systémů

Proč bude pro knihovnu systém ERM v blízké budoucnosti nezbytný? 

Většina  automatizovaných  knihovnických  systémů  (AKS)  není  vhodná  pro  správu  EIZ.  Obrovské 
množství  dat  je  obtížné spravovat  ručně  a  to  především v případě,  že  knihovna předplácí  obsáhlé 
elektronické agregační databáze, nebo velké množství různých druhů EIZ. Většina AKS navíc neumí 



zpracovat netradiční zdroje. Netradiční zdroj představuje např. platforma, která může být nakoupena 
odděleně  od  obsahu  (Ingenta,  Highwire).  Knihovny  musí  nutně  dojít  k  tomu,  že  informace 
charakteristické pro EIZ je vhodné ukládat na jedno místo, sdílet je s kolegy a mít možnost je kdykoliv 
snadno zpětně vyhledat. Knihovny už nejsou schopny zajistit katalogizaci EIZ, u agregačních databází 
je to téměř nemožné. Pro analýzu elektronických sbírek, která je důležitá pro rozhodování o obnovení 
či zrušení předplatného, je potřeba kombinovat uživatelské statistiky s cenovými informacemi, pak je 
teprve možné spočítat např. cenu za jeden stažený článek. V Tabulce č. 2 uvádím data související s EIZ 
a způsob jejich správy před tím a po té, co byl na Univerzitě Karlově v Praze instalován systém ERM.

Data související s EIZ Správa dat bez systému ERM Správa  dat  se 
systémem ERM

Kontaktní  inforamce  na  knihovny, 
poskytovatele, dodavatele apod.

adresář  v  emailové  aplikaci,  různé 
soubory

ERM

Informace  ke  vzdálenému  přístupu 
(URL, ID, hesla)

xls soubory ERM

Přístupové  informace  k  uživatelským 
stastistikám a admin webům EIZ

uložené  v  xls  souboru,  nebo  ve 
webovém prohlížeči

ERM

Uživatelská omezení licenční  smlouvy  v  papírové,  nebo  el. 
podobě, často neevidováno

ERM,  dosud  není 
kompletní

Způsob nákupu EIZ faktury, často neevidováno ERM
Faktury šanony dosud se neeviduje
Uživatelské statistiky složky v emailové aplikaci,  různé typy 

souborů uložené na PC
částečně ERM

Licenční smlouvy šanony, pdf soubory ERM,  dosud  není 
kompletní

Informace  k  rozpočtům  a  grantovým 
programům

různé  typy  souborů  uložené  na  PC, 
šanony

částečně v ERM

Autentikační metody nezaznamenáváno ERM
Automaticky  generované  reporty 
(např. předplacené a zrušené EIZ, kdo 
má  přístup,  od  jakého  dodavatele 
apod.)

nedostupné ERM

Problémy s přístupem ke zdroji složky  v  emailové  aplikaci,  nebo 
neevidováno

ERM

Pokrytí portfolia xls soubory, často neevidováno ERM
Akviziční údaje různé  typy  souborů,  šanony,  často 

neevidováno
ERM

Samostatně  nakupované  e-books,  e-
journals

šanony, statické webové stránky fakult ERM

Tabulka č. 2 – Data související s EIZ a jejich správa bez a se systémem ERM na UK v Praze



Co je třeba vědět, než začnete vybírat/vyvíjet systém ERM?

Než knihovna začne s výběrem/vývojem a implementací systému ERM, je důležité,  aby si položila 
dlouhou řadu otázek:  Jaké  informace potřebujeme do systému zaznamenávat?  Kdo tyto  informace 
využívá – zaměstnanci, uživatelé? Kdo by měl mít k informacím přístup? S čím jsme nyní spokojeni? 
Co je potřeba vylepšit? Je důležité definovat, co knihovně doposud nejvíce chybí a co by mohl systém 
ERM zajistit. Umí systém zaznamenat detaily licence? Existuje v systému možnost správy pracovních 
procesů, obnova předplatného, analýza překryvu, výpočet ceny za stažení jednoho článku? Je možné 
zobrazit  seznam  titulů  u  nakoupené  databáze?  Umožňuje  systém  ERM  zaznamenat  problémy  s 
přístupem ke zdroji a další informace potřebné k řešení problémů? A je potřeba si položit i otázky: 
Zaplatíme za systém jednou, nebo budeme platit každoročně poplatek? Nabízí se hostování, nebo se 
jedná o instalaci na vlastním serveru? Pokud má být systém ERM nainstalován na serveru knihovny, je 
nutné počítat s náklady na hardware, aktualizace a technickou podporu. Kdo spravuje znalostní bázi? 
Knihovna sama, nebo poskytovatel? Bude nutné  spravovat data ve více systémech (např. AKS, link 
resolver a systém ERM)?

Implementace systému ERM vždy přináší  i  otázky týkající  se zaměstnanců.  Počet  zaměstnanců  se 
nesníží,  ale  pravděpodobně  bude jejich práce  efektivnější  (méně  tabulek,  více záznamů  v  systému 
ERM). Na zaměstnance budou kladeny větší nároky, což může ovlivnit rozpočet knihovny. Bude se 
pracovat na implementaci systému a kontinuálně bude potřeba pokračovat v rutinní práci související s 
EIZ.  Zpočátku  může  aktivace  dat  trvat  několik  hodin  či  dokonce  týdnů,  záleží  na  schopnostech 
systému, datech, která jsou ihned k dispozici a možnostech zaměstnanců. Ideálně by pak správa dat 
měla  být  srovnatelná  s  existujícím  pracovním  vytížením,  ale  bude  pravděpodobně  mnohem 
přehlednější a snazší. Každý zaměstnanec bude mít přehled o tom, co dělá jeho kolega a v jaké fázi 
životního cyklu se nachází předplacené zdroje. 

Nutné je zamyslet se i nad datovými prvky systému. Která pole jsou požadována? Která si přejeme? 
Která nejsou v současné době potřeba? Dají se přídat vlastní pole pro lokální potřeby knihovny? Dají se 
pole  přizpůsobit  češtině,  české  terminologii?  Která  data  jsou  pro  nás  nejdůležitější,  bibliografická, 
akviziční,  nebo  licenční?  Jak  obsáhlá  je  znalostní  báze?  Kdo  ze  zaměstnanců  bude  schopný  data 
vkládat a editovat? Máme k dispozici osobu, která bude umět  vyřešit  technické problémy? Někteří 
producenti  nabízejí  základní licenční data,  která se dají  do ERMS exportovat,  ale nemusí se právě 
shodovat s licencí, kterou si knihovna dohodla (např. EBSCONet, SwetsWise). Je lákavé chtít zahrnout 
všechno, ale mé zkušenosti s implementací systému Verde na Univerzitě Karlově v Praze ukazují, že 
nejlepší  je  být  realista  v  rozhodování,  co zahrnout.  Stanovte  si  zásadní  datové  prvky,  tj.  pole  pro 
licenci,  cenové údaje,  uživatelská  data,  kontaktní  informace atd.  Jaká  data  mohou být  do systému 
importována  z  lokálních  souborů  nebo  od  třetích  stran  (např.  znalostní  báze  link  resolveru,  od 
předplatitelských  agentur,  údaje  z  AKS)?  Nezbytné  je  myslet  na  to,  že  znalostní  bázi  je  třeba 
aktualizovat. U lokálně vytvořených systémů ERM provádíte aktualizaci sami. U komerčních systémů 
je dobré se zeptat, jak často je aktualizace znalostní báze prováděna. Zpráva DLF ERMI, Appendix D: 
Data Element Dictionary,  obsahuje přes 200 datových prvků,  které mohou být  v ERMS obsaženy. 
Rozhodně  nebudou  potřeba  všechny,  proto  je  nutné  pečlivě  vybírat.  Tento  dokument  také  uvádí 
definice termínů souvisejících s EIZ, což může být užitečné při rozhodování využívání polí v systému 
ERM. 

Nejsložitější oblastí je jistě synchronizace dat mezi systémem ERM, link resolverem a OPACem, popř. 
jiným systémem (např.  webové stránky univerzity). Základem pro úspěšnou synchronizaci je dobře 
udržovaná  znalostní  báze.  Tvorba  znalostní  báze  systému  ERM  se  většinou  opírá  o  data  dodaná 
nakladateli. Ke změnám na straně nakladatelů dochází velmi často, ale ve znalostních bázích se projeví 



v nejlepším případě s několikadenním zpožděním, změny často nejsou reflektovány vůbec. Někdy je 
možné synchronizovat akviziční data mezi systémem ERM a AKS. Synchronizace údajů o přístupných 
číslech a ročnících časopisů je možná mezi systémem ERM a link resolverem (např. Verde a SFX), 
který vytváří A-Z seznamy pro konečné uživatele.

Velmi obtížné také může být vytvářet výstupy ze systému ERM. Systémy ERM dostupné na trhu se v 
tomto případě velmi liší. Pečlivě promyslete, jaké výstupy/reporty budete pravidelně potřebovat (např. 
překryvy předplatného,  seznam zrušených předplatných,  kontaktní  informace,  zdroje předplacené u 
jednoho dodavatele apod.). Vhodný systém ERM umožňuje výstupy ze znalostní báze automatizovat a 
přizpůsobit potřebám Vaší knihovny. Někdy je možné vstoupit do kódu a struktury systému ERM a 
definovat své vlastní požadavky na výstupy. Počítejte proto s pomocí zaměstnanců z oddělení IT, kteří 
vám budou schopni výstupy z takového systému ERM nakonfigurovat.

Nezbytné  je  sledovat  pracovní  postupy  správy  EIZ v  knihovně  od  začátku  implementace.  Mnoho 
systémů ERM umožňuje práci se systémem pomocí tzv. rolí (např. Verde). Role představuje pracovní 
náplň  zaměstnance  knihovny,  tj.  akviziční  pracovník,  katalogizátor,  vedoucí  knihovny/manažer, 
knihovník, který řeší problémy s přístupem ke zdroji apod. Některé systémy ERM mají předdefinované 
pracovní procesy (workflow) související s EIZ, např. workflow akvizice, workflow licence, workflow 
pro trial). Systém ERM rozděluje jednotlivé kroky workflow určeným pracovníkům knihovny, některé 
kroky provádí systém na pozadí automaticky (např.  obnova předplatného, aktivace trialu).  Správce 
systému ERM může sledovat splněné a  nesplněné kroky workflow, nesplněné úkoly může delegovat 
na jiného pracovníka apod. Bohužel ne vždy lze předdefinované pracovní procesy využít pro potřeby 
menší  knihovny a  je  nutné  je  modifikovat,  což  není  snadné.  U některých  systémů  ERM není  ani 
modifikace možná.

Závěr

Na závěr mohu jen poznamenat, že elektronické informační zdroje jsou neustále „v pohybu“, proto 
nepočítejte s tím, že systém ERM implementujete a tím Vaše práce končí.  Někdy je dobré začít  s 
menším množství dat a na nabytých zkušenostech stavět dále. Někdy je snazší data vkládat ručně, než 
je upravovat do podoby, kterou akceptují nástroje pro import. Pokuste se kontaktovat knihovnu, která 
už nějaké zkušenosti s implementací systému ERM má (v ČR je to UK v Praze) a sledujte diskusní 
fóra.  Buďte  realisté.  Systém,  který  koupíte,  budete  také  nějaký  čas  používat.  Slibované  změny  a 
vylepšení systému jsou obvykle odkládána. 

Předplácí vaše knihovna velké množství elektronických zdrojů? Je pro Vás obtížné udržet informace o 
EIZ aktuální? Máte přehled o tom, kolik za elektronické zdroje utrácíte? Stíhají knihovníci ve Vaší 
knihovně nastavit přístup ke všem předplaceným elektronickým zdrojům?  Máte přehled o tom, kdo je 
za co při práci s EIZ zodpovědný? Čelíte-li takovýmto a podobným otázkám, je zřejmě ten pravý čas 
vybrat pro Vaši knihovnu vhodný systém ERM.
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