
Modul EBSCOadmin

Základní funkce pro 
správu konta databází

EBSCOhost



Co je EBSCOadmin

• administrativní modul umožňuje 
uživatelům do určité míry aktivně
zasahovat do vzhledu a nastavení
databází

• nabízí možnost získat statistické
údaje o využívání databází

• atd.



Vstup do adminu

• Ze stránek projektu
http://eifl.nkp.cz/admin.htm

• Přímo na adrese:
http://eadmin.epnet.com/eadmin/login.aspx

• Vstup na základě hesla 
přiděleného každé zúčastněné
knihovně

http://eifl.nkp.cz/admin.htm
http://eadmin.epnet.com/eadmin/login.aspx


Pomůcky pro práci s 
adminem

• Uvedeny na adrese:
http://eifl.nkp.cz/admin.htm
–Anglický návod na stránkách 

Technické podpory EBSCOhost
–Český stručný jednostránkový 

přehled základních funkcí (.pdf)
–…

http://eifl.nkp.cz/admin.htm


Terminologie

• Uživatelská skupina (user group)
• Profil (profile)
• administrátor
• …



EBSCOadmin Security
(nastavení administrátorů)

• Možno přidat 
nového 
„administrátora“, 
který by spravoval 
svou „uživatelskou 
skupinu“

• Nastavení práv 
administrátora



Choose Profile = výběr profilu

• Možno upravovat parametry pro 
jednotlivé profily samostatně

• Přidání profilů možné pouze v EBSCO



Profile Maintenance = 
údržba profilů



Přehled základní nabídky



Costumize Services

=

Parametry nastavení



Costumize services = 
parametry nastavení

• Základní nastavení vyhledávacích 
obrazovek (i pro různé uživatelské
skupiny)



Searching = vyhledávání



Databases = výběr databází

Možno vybírat zobrazená
vyhledávací pole a 
limity rešeršeMožno měnit pořadí databází



Databáze 2
(nastavení Fields a Limiters)

Lze nastavit různé zobrazení
v různých databázích

Možno měnit 
textové popisky



Viewing results = zobrazení výsledků



Linking = propojení, odkazy



Delivery Options = dodávání
plných textů



Multilingual Options = 
vícejazyčné nastavení



Autentikace

=

Ověření



Autentikace

• Přidělení různých hesel různým 
uživatelským skupinám

• Registrace IP adres pro přímý přístup 
do databází bez hesla

• …



IP address

• Možno přidávat různým uživatelským 
skupinám různé IP adresy

• …



Local collection

=

Místní sbírky



Local collections = 
místní sbírky

• Seznam časopisů, které knihovna předplácí a 
které chce mít odděleny v rámci skupiny 
všech titulů



Add a new collection =
přidej novou sbírku



Add new titles = 
přidej nové tituly do sbírky



Nastavení sbírky jako 
omezení pro vyhledávání



Reports & Statistics

=

Statistiky



Reports & Statistics =
Statistiky

• Standardní statistiky
• Statistiky odkázaných zdrojů
• Statistiky podle COUNTERu
• Pravidelné zasílání statistik



Standard Statistics =
standardní statistiky



Standardní statistiky
a) session (podle přístupů)

• Zobrazení statistik

• Dále možno poslat statistiky na e-mail



Standardní statistiky
b) session by hour (přístupy za hodinu)



Standardní statistiky
c) database (databáze)



Standardní statistiky
d) title (název)



Standardní statistiky

e) IP adresy

f) Interface (rozhraní)



COUNTER Reports =
statistiky podle COUNTERu



View/Edit Scheduled Reports =
pravidelné zasílání statistik



Database Title Lists =
seznamy titulů v databázích

• Možno stáhnout seznamy časopisů a 
uložit je do katalogů knihoven či na 
jejich webové stránky

• Možnost výběru z různých formátů



Seznamy titulů v databázích (2)
formát MARC21

Ukázkový záznam



Seznamy titulů v databázích (3)
• ve formátu HTML

• tabulka



Shrnutí

• Možnost aktivního zásahu do 
přístupu k databázím
–Možnost okamžité úpravy IP adres 

při jejich změně
–Úprava vzhledu vyhledávacího 

prostředí i pro různé typy uživatelů
–Sledování statistik za různá období z 

různých hledisek
–…



A ještě jednou na závěr…
Kde najít potřebné informace

• Webové stránky projektu
http://eifl.nkp.cz/admin.htm

• Webové stránky Technické
podpory EBSCOhost
http://support.epnet.com

http://eifl.nkp.cz/admin.htm
http://support.epnet.com/
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