Zpráva ze zahraniční služební cesty
Jméno a příjmení účastníka cesty
Pracoviště – dle organizační struktury
Pracoviště – zařazení
Důvod cesty
Místo – město
Místo – země
Datum (od-do)
Podrobný časový harmonogram

Spolucestující z NK
Finanční zajištění
Cíle cesty

Mgr. Tomáš Foltýn
Oddělení tvorby a správy metadat
Vedoucí oddělení
CEBIT trade fair
Hannover
Německo
1.-2.3.2011
1.3.2011 prohlídka výstaviště (zejména výrobci E-book
Readerů a interaktivních tabletů a prezentace německých
univerzitních výzkumných center)
2.3.2011 informativní schůzky s výrobci skenerů, návštěva
stánku prezentujícího výsledky pracovní skupiny formátu
PDF-A
Dr. Jiří Polišenský, Dr. Ivan Ljubka, Mgr. Tomáš Foltýn
Projekt IOP – Národní digitální knihovna
Obeznámení se s posledními inovacemi ve vývoji robotických
skenerů a přidruženého softwaru.

Plnění cílů cesty (konkrétně)

Účastníci služebníci cesty navštívili stánky všech výrobců
skenerů, jež na CEBITu prezentovali své produkty.
Diskutovány byly zejména technologické novinky a změny
v business politice jednotlivých výrobců. Nejvýraznější
novinky představili zástupci firmy Book2Net – skener Cobra
110 a Kirtas – nová edice skeneru Kabis II. Prvně jmenovaný
skener byl vyvinut ve spolupráci s Bavorskou státní
knihovnou pro digitalizaci starých tisků. Jde o manuální
skener s kolébkou otevřenou do úhlu 110 stupňů. Skener se
spouští nožním pedálem. Skener nové generace Kirtas II je
výsledkem snah po snížení ceny produktů Kirtas. Jde o
robotický skener, jehož výhodou/nevýhodou je snímání
jedním fotoaparátem přes pohyblivé zrcadlo. Nový skener
dále představila i firma Quidenus. U všech výrobců se
sondovaly i změny v cenové politice, přičemž u většiny
produktů došlo k snížení cen o cca. 20-30%. Zajímavou
prezentaci představil stánek propagující formát PDF-A, kde
byly demonstrovány některé konverzní moduly pro migrace
do uvedeného formátu a také jeho výhody.
Program a další podrobnější informace http://www.cebit.de/home
Přivezené materiály
Informační brožury jednotlivých skenerů (k dispozici u OSDF)
Datum předložení zprávy
11.3.2011
Podpis předkladatele zprávy
Tomáš Foltýn
Podpis nadřízeného
Datum:
Podpis:
Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu.
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