Centrální portál knihoven – business model z pohledu uživatelů

Problém
•
•
•

Potřebuji sehnat
konkrétní titul
Potřebuji sehnat
informační zdroj
Potřebuji zjistit a
sehnat relevantní
zdroje k tématu mého
zájmu

Řešení
•

•
•
•
•

Internet ové
vyhledávače (Google,
Seznam...)
Jednotná informační
brána
Souborný katalog ČR
Čístbrno.cz

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhledání, filtrování
Objednání titulu nebo stažení e-knihy/vzdálený přístup do
databáze (EIZ)
Zaplacení poplatku za objednání online
Registraci nového čtenáře online
Zaplacení registračního poplatku online
Sdílená identita ve všec h knihovnách a jeden průkaz
Doručení objednávky do zvolené knihovny
?Doručení objednávky na zvolenou adresu
?Nákup titulu

•
•
•
•

Doporučovací mechanismus
Referenční knihovník na chatu
Virtuální komunita čtenářů
Informace o knihovnách na jednom místě

•
•

Počet aktivních uživatelů
Počet dokončených výpůjček/ stažení e-knih
/zobrazení záznamů EIZ
Počet vyhledávání
Počet zodpovězených dotazů v Ptejte se
knihovny

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Vývoj a správa platformy CPK
Vztahy s knihovnami a knihovníky
Propagace CPK a vzdělávání
Logistika, platby

Klíčové zdroje a partneři

•

Knihovny (zakládající a přihlížející) a
knihovníci
Dodavatelské subjekty, Producenti
knihovnických systémů
MK ČR
Zřizovatelé knihoven a politici
Webové vyhledávače
Uživatelé (jako tvůrci obsahu)

•

Struktura nákladů
Vytvoření CPK:
• Koncepce a zadání
• Vytvoření platformy …

•

Klíčové ukazatele

Klíčové činnosti
Obecně:
• Knihkupectví online i
kamenná
• Veřejné, vědecké
knihovny

Hodnotová
nabídka

Umožní:

Alternativní formulace
- Potřebuji uspokojit
informační potřebu

Existující
alternativy

Webová služba, která vyhledává tituly a
informace ve fondech (resp. z databází) všech
zapojených knihoven a zprostředkuje k nim
přístup.

„Neférová“ výhoda
•
•

(Unique Value Proposition)
Všechny tituly (knížky, časopisy,
e-knihy) z knihoven z celé ČR na
jednom webu k objednání nebo
stáhnutí.
Alternativní formulace: Všechny
zdoje českých knihoven na
jednom webu k objednání nebo
stáhnutí.

(Unfair Advantage)
Podpora MK ČR
Zapojení největších knihoven v ČR

Jeden průkaz/jedna identita pro
využívání knihoven v ČR
?Služby XY českých knihoven k
dispozici na jednom webu:
miliony titulů, stovky/tisíce
poboček po celé ČR a schopnosti
tisíců knihovníků
?Největší komunita čtenářů na
českém internetu

High Level Concept
Heuréka.cz pro knížky a e-knihy
?agregátor elektronických
informačních zdrojů dostupných
přes knihovny

Zákaznické
segmenty
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Studenti SŠ pro studium
Studenti VŠ pro studium
Vědečtí pracovníci
Knihovníci
Učitelé
Odborníci - profesionálové
„Amatérští odborníci“– lidé s
vyhraněným zájmem/koníčkem
Milovníci specifické beletrie
„Čtenář častý“ (13 a více knih za
rok viz Trávníček 2008:63)
Stávající uživatelé online katalogů
knihoven
Neuživatelé knihoven
Rodiče (studentů, malých dětí)
Sociálně slabí čtenáři

-

Uživatelé nemluvící česky
Zahraniční uživatelé
Hendikepovaní uživatelé

•
•

(Nekomerční) služba na celostátní
úrovni integrující zdroje knihoven
v ČR.
Alternativní formulace: Služba na
celostátní úrovni integrující lidské
i materiální zdroje knihoven v ČR.

Provoz CPK:
• Správa dynamické části webu CPK
• Správa obsahu informační části webu CPK
• Vývoj služeb (dodávání dokumentů, jendotný průkaz)
• Propagace CPK, vzdělávání
• Nákup přístupu ke zdrojům
• Logistika (dodávání dok, poštovné)
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•

Kanály
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Webové vyhledávače
Webové stránky knihoven
(bannery na všech spřátelených
webech, vyhledávací pole)
Webové stránky CPK
CPK jako web knihoven (doména
3. řádu na CPK; profil knihovny na
CPK vložený jinam pomocí iframe)
Knihovníci
Kampaň
Sociální sítě, sdílení uživateli
Školy
Knihovny.cz jako pořadatel
velkých knihovnických akcí

Časní osvojitelé
•
•
•
•
•
•

(Early Adopters)
Knihovníci
Studenti SŠ pro studium
Studenti VŠ pro studium
Nejaktivnější uživatelé knihoven
„Vášniví čtenáři“(50 a více knih za
rok viz Trávníček 2008:63)
Odborníci - profesionálové

Zdroje příjmů
Vytvoření CPK:
• MK ČR

Provoz CPK:
• MK ČR
• ?Poplatky zapojených knihoven
• Poplatky čtenářů
• ?Sponzoring/partnerství/reklama
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