
EBSCO Information Services a Cosmotron Bohemia se budou společně podílet na
implementaci platformy pro správu knihovních služeb EBSCO FOLIO 

~ Tato spolupráce zajistí knihovnám v České republice a na Slovensku 
širší nabídku služeb FOLIO ~

Praha, Česká republika — 29. března 2022 —EBSCO Information Services     (EBSCO) a Cosmotron 

Bohemia (Cosmotron) zajistí knihovnám pomoc při zavádění knihovní platformy FOLIO. EBSCO 

FOLIO     a Cosmotron se postarají o spolehlivý hosting a zákaznickou podporu v České republice a na 

Slovensku. 

Cosmotron zajišťuje knihovnám správu a servis softwarových produktů, a to včetně automatizované 

správy katalogu prostřednictvím systému Advanced Rapid Library a podpory open-source řešení. 

Knihovny, které se rozhodnou pro implementaci knihovní platformy FOLIO, mohou díky nové spolupráci

využít vysoce kvalitní softwarovou podporu, EBSCO hosting a implementační služby EBSCO FOLIO 

Services.

Libor Piškula, který je v Cosmotronu zodpovědný za vývoj produktů, mluví o tom, že pro Cosmotron je 

důležité předvídat požadavky uživatelů a přicházet s odpovídající nabídkou řešení. Spolupráce s Ebscem 

je v tomto ohledu krokem správným směrem. „Knihovny, které se rozhodnou pro platformu FOLIO, 

mohou díky naší spolupráci přizpůsobit FOLIO svým požadavkům a vytvořit prostředí, které vyhovuje 

jak zaměstnancům, tak uživatelům knihovny,“ dodává Libor Piškula.

Mark Allcock, EBSCO Information Services Director of FOLIO Partnerships, doplňuje, že díky 

spolupráci s Cosmotronem mohou knihovny při implementaci FOLIO využít širší nabídky služeb. 

„Partnerství vnímáme jako příležitost, jak rozšířit naši nabídku open-source řešení pro více knihoven. 

Zároveň je pro nás Cosmotron zárukou toho, že knihovny získají profesionální podporu od lokální 

softwarové firmy v kombinaci s EBSCO hostingem a službami EBSCO FOLIO Services a vytvoří 

fungující systém, který přesně odpovídá požadavkům konkrétní knihovny.“  



O společnosti Cosmotron

Cosmotron je  softwarová  společnost,  která  se  od  roku  1992  věnuje  vývoji  a  provozu  softwarových

produktů  pro  knihovny,  muzea,  informační  centra  a  další  organizace.  Jejím  hlavním  produktem  je

platforma  Advanced  Rapid  Library  (ARL),  která  slouží  k  získávání,  zpracování,  zpřístupňování  a

uchovávání informací včetně jejich digitálních vizualizací. Uživatelům ARL zajišťuje servisní podporu a

pravidelný  upgrade.  Dále  se  zaměřuje  na  identifikační  systémy  na  bázi  čárového  kódu  a  na  RFID

technologie pro zabezpečení knihovního fondu, zejména zařízení pro samoobslužné vracení či půjčování

knihovních dokumentů. 

O společnosti EBSCO Information Services

Společnost  EBSCO Information Services (EBSCO) je předním poskytovatelem informačních zdrojů a

vyhledávacích technologií  pro akademické a veřejné knihovny, zdravotní  zařízení,  korporace a vládní

instituce  po celém světě. Produkty EBSCO Clinical  Decisions jsou určeny pro lepší  péči o pacienty.

Zdravotníkům  poskytují  aktuální  a  ověřené  informace  v  místě  zdravotní  péče.  EBSCO  Information

Services je jednou z divizí společnosti EBSCO Industries, Inc., rodinné firmy s tradicí od roku 1944. 
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