
Ocenenie úspešnej implementácie softvéru CLAVIUS

v súťaži

Global Awards for Excellence in BPM & Workflow 2009

 
Spoločnosť Future Strategies Inc. Lighthouse Point, FL, USA dňa 3. Novembra 
oznámila  finalistov  súťaže  “Global  Awards  for  Excellence  in  BPM  & 
Workflow” za rok 2009, medzi ktorými bola aj Fakulta výrobných technológií 
so  sídlom v Prešove  prezentujúca  automatizovaný  knižničný  systém na 
báze  softvéru  CLAVIUS.  Každoročné  udeľovanie  prestížnej  ceny  „Global 
Awards  for  Excellence  in  BPM  and  Workflow”  sponzorujú  popredné 
medzinárodné inštitúcie akými sú Workflow Management Coalition (WfMC), 
BPMFocus.org a BPM.com. Počas 16-ročnej histórie boli udelené ceny výlučne 
organizáciám,  ktoré  ukážkovo  vynikli  implementáciou  inovatívnych 
podnikových  riešení  v  súlade  s náročnými  kritériami  súťaže.   Cena  je 
udeľovaná v piatich regiónoch – Európa, stredná a východná Afrika, severná 
Amerika, oblasť tichého oceánu a stredná Amerika. 
Spomenuté  inovatívne  riešenie  bolo  do  súťaže  nominované  Technickou 
Univerzitou  v   Czenstochowej.  V  riešení  bol  integrovaný  komerčný 
automatizovaný  knižničný  systém  CLAVIUS  s  RFID  (rádiofrekvenčnou 
identifikačnou)  technológiou,  ktorá  odstraňuje  nedostatky  papierových 
katalogizačných  štítkov,  či  identifikáciu  knižničných  dokumentov  čiarovým 
kódom. Ako je viac menej známe, RFID etikety umiestnené v knihách a iných 
dokumentoch  umožňujú  automatickú  identifikáciu  knižničných  jednotiek 
a plnia tiež funkciu ochrany jednotiek knižničného fondu. Neodkryté možností 
RFID technológie a nie len v tejto oblasti zrejme predstavujú tú „časť ľadovca, 
ktorá  je  pod hladinou“.  Čím viac  je  táto  technológia  v ľubovoľnej  inštitúcii 
udomácnená tým prináša väčšie synergické efekty. Z tohto dôvodu koncepcia 
riadenia fakultnej knižnice bola postavená na automatizácii registrácie klientov 
knižnice, vypožičiavania a revízie knižničného fondu. Ďalším cieľom riešenia 
knižničných  služieb  bolo  sprístupnenie  vyhľadávania  a rezervovania 
dokumentov prostredníctvom internetu  a dotykového terminálu umiestneného 
vo  verejných   priestoroch  fakulty.  Jadrom  celého  knižničného  systému  je 
automatizovaný  informačný  systém  CLAVIUS,  ktorý  je  široko 
implementovaný  v knižniciach  v Českej  Republike  ale  aj  na  Slovensku 
(http://www.clavius.cz/).  

         
Všetky prípadové štúdie finalistov súťaže budú publikované v pripravovanej 
knižnej publikácii BPM Excellence in Practice 2010, ktorú pravidelne vydáva 
americké  vydavateľstvo  Future  Strategies..  Viac  informácií  o tejto  knižnej 
edícii  je  dostupných  na:  http://store.futstrat.com/servlet/-strse-Excellence-in-
Practice-Series/Categories.


