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Kde se vzala AiP Safe? 

 

1991 založení společnosti icome (Albertina icome Praha) 

 

1996 založení společnosti Albertina icome Bratislava 

 Zajišťuje obchodní aktivity v oblasti elektronických informačních zdrojů 
na Slovensku. 

 

1999 založení společnosti AiP Beroun 

 Do společnosti byly převedeny aktivity související s digitalizací cenných 
dokumentů a památek a s elektronickým vydavatelstvím. 

 

1999 založení společnosti AiP Safe 

 Do společnost  byly převedeny aktivity  související s  vývojem 
programů pro správu, zpracování a dlouhodobé uložení a využití 
informací.  



Jaká byla období 20-ti leté historie? 

  

 Produkt Fret 

1. 1992 – 1996 Offline nástroje, fulltext Fret, WiniFreT 

 

 Produkt AiP*Safe  

  2. 1997 - 1999 Sirius, AiP*Safe 2.0 

  3. 2000 - 2002 AiP*Safe 2.5 

 

 Produkt SAFE 

4. 2003 - 2004 vývoj nové generace AiP Safe III 

5. 2005 - 2011 rozvoj a optimalizace SAFE 



Proč období CD? 

  

 1992 

  NK podepisuje smlouvu s UNESCO o přípravě a vydání úvodního CD-
 ROM  programu Paměť světa a oslovuje naši společnost s nabídkou 
 spolupráce. 

 1993 

  V dubnu vydáváme CD-ROM Paměť světa, vůbec první CD ROM  

 v rámci programu UNESCO. 

 



Období CD 1992-1996 

 

 1994 

  Hledání cesty co nejefektivnějšího pořizování digitálního 
 obrazu (s ohledem na zkušenost z prvního CD), testy 

 digitálních kamer. 

 

 1995 

  Na CD-ROM jsou vydány dva úplné rukopisy, čímž je 
 oficiálně zahájen projekt Memoriae Mundi Series 
 Bohemica pod hlavičkou programu Paměť světa. 

  



Období CD 1992-1996 

 

 1996 

   V Praze zasedá Subkomise pro technologii a jsou 
 zahájeny práce na  strukturaci digitálního dokumentu. 

 

  Zprovozněno vlastní digitalizační pracoviště v Národní 
  knihovně. 
 

   Poprvé navrženy a aplikovány otevřené struktury     
  digitálního dokumentu. 
 

  Zahájena rutinní digitalizace a zpracování rukopisů. 
 

  V Národní knihovně uspořádáno školení UNESCO na téma 
  digitalizace rukopisů pro odborníky z několika zemí    
  střední a východní Evropy. 



Jaký byl způsob zpracování v 1. období? 

 

 PRODUKCE 

  Vytvoření popisů (kontrola na výstupu) 

  Digitalizace ve zvoleném formátu 

 ZPRACOVÁNÍ 

  Vytvoření obrazových hladin 

  Vytvoření definovaných struktur 

 ULOŽENÍ 

  Vypálení na CD-R, uložení do archivu 

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

  interní - CD-R kopie s požadovanou kvalitou obrazů 

  externí - Internet - statické stránky 



Období CD –  Jaké jsme získali zkušenosti? 

 

1992 Ochranné známky (aplikace v DOS) (ÚPV/AiP) 

 Co není ze západu nemůže být dobré. 

 

1993 První CD-ROM projektu Paměť světa (NK/AiP) 

 Takto příště již ne. 

 

1994 Vydání České národní bibliografie na CD-ROM 

 Bez čistoty primárních dat nelze pracovat. 

 

1995 Partitury Bedřicha Smetany z Muzea české hudby 

 Z digitální podoby může badatel vyčíst víc než z originálu. 

 

1996 Kancléř Metternich a jeho doba (AS/AiP) 

 Všichni nejsou připraveni na úspěch z Čech.  



Účast na projektu Mikromédia 

 

 1997-1999 

  Vydána první verze komplexního DTD pro rukopisy, periodika,    
  monografie a hudební díla. (AiP/NK) 

Vytvořeny programy na vytváření dokumentů v požadované struktuře. 

  

 Sirius 

Vytvořen program pro zpřístupnění periodik a monografií na Internetu.  

   

 AiP*Safe 2.0 

  Vytvořen systém pro dlouhodobé ukládání a správu dokumentů. 

 



Jaký byl způsob zpracování v 2. období? 

 

 PRODUKCE 

  Vytvoření popisů (kontrola na výstupu) 

  Digitalizace ve zvoleném formátu 

 ZPRACOVÁNÍ 

  Vytvoření obrazových hladin 

  Vytvoření definovaných struktur 

 ULOŽENÍ 

  metadata do systému AiP*Safe 2.0 

  soubory na FTP server, disková pole + páskové jednotky 

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

  Sirius – dynamické generování html stránek 

 AUDIT 

  přístupů, činností 



Rok 1997 nástroje na tvorbu dokumentů 



MicTab – Tvorba a kontrola periodik z mikrofilmu 



AiP*Safe verze 2.0 



Definování struktury dokumentu verze 2.0 



Zpřístupnění dokumentů – program Sirius 



Roky 2000-2002 

 

 AiP*Safe 2.5 

  Aktualizace programového vybavení pro dlouhodobé ukládání a správu 
 digitálních dokumentů implementována v NK.  

 

 Ministerstvo obrany ČR 

  Získali jsme zakázku na dodávku digitálního archivu. Důraz na 

 bezpečnost uložených dat. 

 

 První komerční zákazníci 

  Z bankovního a pojišťovnického sektoru na dlouhodobé a bezpečné 

 uložení dat. V současnosti jsou jejich data uložena v našem systému  
 již přes deset let. 

 



Jaký byl způsob zpracování ve 3. období? 

 

 PRODUKCE 

  Digitalizace - externí společnosti nebo zákazník vlastními silami 

  Vždy dohodnuta struktura metadat XML, CSV, TXT a formáty souborů 

 ZPRACOVÁNÍ 

  Kontrola definovaných struktur 

  Vytváření vazeb na již uložené objekty 

 ULOŽENÍ 

  metadata do systému AiP*Safe 2.5 

     soubory – rozšíření o možnost ukládat do DB – rychlost obnovy 

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

  interní – Online prohlížeč, Online editor AiP*Safe 2.5 

  Internet – Sirius 

 AUDIT 

  přístupů, činností – vytváření průvodky dokumentu 



Rok 2001 aneb jak jsme vnímali rozložení aplikací 

Fyzický archiv

· Skladová evidence

· Měření médií

Organizace procesů

· Centrální panel

· Editor procesů

· Správa procesů

Digitální archiv

· Výroba a editace

dokumentů

· Komponenty

· Přístup k dokumentům

· Správa dokumentů

Poskytování služeb

· Správa typů služeb

· Realizace objednávek

· Správa uživatelů

· Transakce

· Statistika

Administrace systému

· Správa pracovníků

· Správa databáze

· Správa FTP serverů

· Správa událostí



Definování struktury dokumentu verze 2.5 



Program na editování a tvorbu (verze 2.5) 



Program na interní online prohlížení (verze 2.5) 



Prohlížení vyexportovaného dokumentu 



Ukázka vytváření digitální obsahu archivu 



Co se zajímavého událo v letech 2003 – 2004? 
 

 Vývoj nové generace 

  Na základě požadavků zákazníků, našich zkušeností a      
  technologického rozvoje jsme zahájili vývoj nové generace systému. 

 Základní požadavky 

  Počet uložených souborů minimálně 100 milionů  

  Tří vrstvá architektura 

  Nezávislost na platformě 

  Využití Open Source 

  Zachování funkcionality 

 2003 

  Na AKMDS představen projekt CEMUZ – SNM, Edico SK, AiP Safe   

  řešení je vytvořeno a provozováno na platformě SAFE 

 2004 

  Na konci roku proběhl převod prvního zákazníka na novou generaci  
  AiP Safe III 

 



Jaký byl způsob zpracování ve 4. období? 

 

 PRODUKCE 

  Digitalizace - externí společnosti nebo zákazník vlastními silami 

  Vždy dohodnuta struktura metadat XML, CSV, TXT a formáty souborů 

 ZPRACOVÁNÍ 

 Kontrola definovaných struktur 

 Automatické vytváření vazeb na již uložené objekty 

 ULOŽENÍ 

 Metadata do systému AiP*Safe 2.5 

   Soubory – rozšíření možnosti ukládání do HSM  

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

 interní – Online prohlížeč, Online editor AiP Safe 

 Internet – Sirius 

 AUDIT 

  přístupů, činností, – vytváření průvodky dokumentu 



2004 koncept CDÚ 



2004 SAFE – dokumenty k pojistné smlouvě 



2004 SAFE - workflow 



Roky 2005 - 2011 

 

 SAFE 

  Probíhal a probíhá paralelně rozvoj SAFE 

   V oblasti dlouhodobého x důvěryhodného uložení   

  dokumentů, potvrzení zvoleného způsobu vytváření 
  homogenních archivů. 

 

   V oblasti workflow – procesního zpracování informací, 
  dokumentů, pokračování vytváření technických     

  prostředků a ověřování nových metod optimalizace 
  zpracování informací. 



Jak obvykle probíhá zpracování? 

 

 PRODUKCE 

  Digitalizace - externí společnosti nebo zákazník vlastními silami 

  Vždy dohodnuta struktura metadat XML, CSV, TXT a formáty souborů 

 ZPRACOVÁNÍ 

 Kontrola definovaných struktur a pravidel 

 Vytváření informačního prostoru 

 ULOŽENÍ 

 metadata do systému Safe III respektive SAFE 

 soubory – disková pole, DB, HSM   

 ZPŘÍSTUPNĚNÍ 

  webový klient 

 AUDIT 

  přístupů, činností, – vytváření průvodky dokumentu 



2007 SAFE – dokumenty k pojistné smlouvě 



2007 SAFE - workflow 



2010 SAFE – dokumenty k pojistné smlouvě 



2011 SAFE - workflow 



Proč vytvářeli naši zákazníci digitální „archiv“? 

 

 Prvních 15 

4x Strategické rozhodnutí o přechodu na digitální podobu zpracování   
  dokumentů a archivu; 

3x Dokumenty z extranetu EU; 

3x Zpracování obsahu archivu – možnost badatelské činnosti; 

2x Grant – osobní iniciativa pracovníka organizace; 

2x Osvícený pracovník si obhájil investici; 

1x Ochrana před zničením papírového archivu. 

 

 A další? 

  Většina z důvodu zvýšení efektivity práce. 



Jaké mají požadavky které jim plníme? 

 

 Bezpečné dlouhodobé x důvěryhodné uložení informací 

  1 rok, 10 let, 100 let, nebo podle informačního obsahu 

 

 Nepřetržitá dostupnost dokumentů 

 Jednoduché vyhledání dokumentů 

 Okamžitý přístup k dokumentům 

 Řízený přístup k dokumentům 

 Informace na správném místě v pravý čas 

 Komplexnost informací 

 Aktuálnost obsahu dat 



Jaké mají požadavky které jim plníme? 

 

 Řízení procesů a kontrola jejich stavu 

 Normalizace pracovních postupů 

 Zaznamenání informací o činnostech s dokumenty 

 Optimalizace procesů 

 

 Zlepšení produktivity práce 

 Nižší provozní náklady 

 Návratnost investic 

 Flexibilita systému pro budoucí změny a ochranu investic. 

 

 Požadavky se prakticky shodují z předpoklady OAIS. 

 

  



Jak chrání naši zákazníci použitelnost souborů? 

 

 Nejlepší ochrana je prevence 

 1 rok 

   Uváženým použitím aplikací. 

 10 let 

   Použití aktuálních, obecně rozšířených formátů. 

  nad 10 let 

   Černobíle obrázky TIFF CCITT Group IV 

    V rámci dlouhodobé ochrany již převádíme nebo plánujeme se  
   zákazníky převod na PDF/A 

   Barevné obrázky JPEG, PNG 

   Textové dokumenty PDF/A 

  

 Díky metadatům, která ukládáme se soubory, máme trvalý 

přehled o použitých formátech souborů v úložišti.  



Ochraňujeme jen soubory nebo i obsah? 

 

 U vybraných typů dokumentů/informací zajišťujeme 
prostřednictvím nástrojů SAFE pravidelnou kontrolu jejich 
obsahu s povinným seznámením a vyjádřením se od 

vybraných uživatelů.  



Od ochranných známek k OAIS  

Děkuji za pozornost. 
 jan.mottl@aipsafe.cz 


