


Všichni lidé touží od přirozenosti
po vzdělání.

Aristoteles
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CO
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BLI

Publi je multiplatformní softwarový systém server-klient pro snadné
publikování jakýchkoliv textových a multimediálních dokumentů.
K dnešku používá Publi devět významných českých vysokých škol.
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Máš-li knihovnu s výhledem
na zahradu, co ti ještě schází?

Cicero



VIDEOSEKVENCE

ZVUK

FOTOGRAFIE

ANIMACE

INTERAKTIVNÍ CVIČENÍ

VRSTVY ILUSTRACÍ

KŘÍŽOVÉ ODKAZY

TESTY

VÍC
N
EŽ

E-BO
O
K
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Publi pracuje s živýmmultimediálním obsahem. Publikacemůže
obsahovat řadu interaktivních prvků. V Publi můžete snadno zvý-
razňovat vybrané pasáže, přidávat poznámky a dělat výtahy z textu.
Nemusíte tak zdlouhavě vypisovat podstatné informace, ale pouze je
označíte, kliknete na ikonku výtahu a text se vám připraví v normova-
ném formátu, předepsaném pro citace s uvedením autora a díla.



Život je jednoduchý,
jen lidé trvají na jeho složitosti.

Konfucius



7

N
ÁVO

DY

Publi se dá použít jako distribuční systémpro návody auživatelské pří-
ručky. Dá se tak využít na straně výrobcepro poskytování zákaznické
podpory. U velkých a geograficky rozsáhlých organizací stejně efektiv-
ně ke shormažďování potřebné dokumentace pro vlastní tým.



Soustavné úsilí
— ne síla nebo inteligence —

je klíčem k uvolnění vašeho potenciálu.

Winston Churchill
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ŠIFRO
VÁN

Í

Dokumenty se v rámci systému Publi distribuují a ukládají ve čteč-
kách šifrované. To je vhodné všude tam, kde je žádoucí zamezit šíření
dokumentů nepovolaným osobám nebo ochránit placený obsah.



Dokonalosti nedosáhneme tehdy,
když už není co přidat,

ale pokud už nemáme co odstranit.

Antoine de Saint-Exupéry



Publi je možné s výhodou použít pro opakované úkony údržby,
kdy pracovník prochází během práce seznam úkonů a výsledky se
přenesou k pověřenému nadřízenému. Vyplňování seznamu úkonů
může probíhat i offline, tedy například v odstíněné garáži.
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Ó, jak krásné, vědět jednu věc,
nebo dokonce dvě.

Molière



TESTY

Publi je systém vyvinutý pro vzdělávání a proto obsahuje i pružné
nástroje pro vytváření a generování testů znalostí. Testy mohou být
zahrnuty už do přípravy studentů během samostudia a následně
pak použity k vyhodnocení úrovně zapamatování probrané látky.
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Není moudrý ten, kdo ví mnoho,
ale ten, kdo ví, čeho je třeba.

Ezop



STATISTIK
Y

Publi dává zpětnou vazbu v podobě statistických informací o tom,
kdo, kdy a z jakého zařízení a internetovéadresy se připojil a stáhnul
publikaci. Statistiky se dají zobrazit tabulkově nebo grafem a jsou na-
stavitelné pro určité období, určitou skupinu uživatelů nebo publikací.
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Lidský život není nic jiného, než řetěz
zmeškaných příležitostí.

Sókratés
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SDÍLEN
Í

Publikace se dají z jednotlivých knihoven navzájem sdílet. To umož-
ňuje dvěma subjektům, například dvěma spolupracujícím podni-
kům, vzájemně využívat svých publikací ve své knihovně. Například
standardizační instituce může nasdílet svou knihovnu výrobnímu
podniku. Výrobní podnik podobně zase své servisní organizaci.



Lidé často nevědí, co chtějí,
dokud jim to neukážete.

Steve Jobs



D
ISTRIBU

CE

Pomocí Publi můžete sdílet veškeré publikace napříč firmou, velkým
podnikemnebo i organizací státní správy, případně vzájemněmezi
nimi. Sdílenýmdokumentem, kroměmultimediálních knih a perio-
dik, mohou být např. standardy, normy, směrnice, technická doku-
mentace, návody, bulletiny, zákony, příkazy nebo nařízení. Všechny
tyto dokumentymůžete řízeně a bezpečně zpřístupnit komukoliv
a určit, ze kterého zařízení a v jakém čase je budemít dostupné.
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Neříkej, že to nejde,
raději řekni,

že to zatím neumíš.

Tomáš Baťa
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� +420 220 372 825
� +420 220 372 702
� aim@ans.cz

Aeronautical Information Service

Navigační 787
252 61 Jeneč � http://aim.rlp.cz

Uzavírka letiště Ostrava/Mošnov (LKMT) Aerodrome Ostrava/Mosnov (LKMT) closure
1. Účinnost/Effectivity: od/from: 19 APR 19 2000 UTC

do/to: 22 APR 19 0300 UTC
2. Část AIP, které se tento AIP SUP týká/AIP section affected by this AIP SUP: AD2
3. Proveďte záznam na straně/Record the AIP SUP on page GEN 0.3
4. Následující publikace jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a tím zrušeny:

The following publications have been incorporated in this AIP SUP and therefore cancelled:
AIP SUP: NIL
AIC: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a budou zrušenyNOTAMem:
The following NOTAMs are incorporated in this AIP SUP. They will be cancelled by NOTAM.
NOTAM: NIL

5. Odpovídající / Respective VFR SUP: 3/19

1 Letiště uzavřeno z důvodů opravy betonového 1 AD closed due to RWY 04/22 concrete surface
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Systém Publi je hostován na serverech poskytovatele s vysokorychlostním připo-
jením. Je pravidelně zálohován a chráněn proti napadení.

Technické specifikace k používání Publi systému

• iPad a iPhone: systém iOS 9 a novější
• Android tablet: systém Android verze 4.4 a novější, velikost displeje 7” a více
• Android telefon: systém Android verze 4.4 a novější
• Windows počítač: systém MicrosoftWindows 7 SP1 a novější
• Apple počítač: systémmacOS 10.11 a novější.

Technické specifikace pro čtení knih na webu v počítači:

• Safari 6.1 a novější
• Google Chrome 48 a novější
• Firefox 33 a novější
• Internet Explorer 10.0 a novější
• Edge
• Opera 25 a novější

Formáty dokumentů k publikování

HTML
PDF

Publi je především systémem stále zdokonalovaným a uzpůsobovaným pro po-
třeby provozovatele. Každý ze současných uživatelů systému, kteří se pro Publi
rozhodli v minulých letech, přinesl do vývoje nějakou novou myšlenku, požadavek
nebo nápad, který nakonec vedl k rozšíření funkcí a zvýšení uživatelského kom-
fortu. Publi je tedy v tomto smyslu systémem otevřeným a jednou z jeho význam-
ných vlastností je právě uzpůsobení pro potřeby konkrétního zákazníka se zacho-
váním kompatibility s ostatními knihovnami.
Proto, pokud se rozhodnete pro Publi, můžete počítat s úpravou systému pro vaše
potřeby. Podle požadavků je možné přidat nějakou vhodnou novou funkci, která
vám pomůže řešit nějaké specifické požadavky na provoz nebo používání systému.



Všechny přímé a snadné cesty ke vzdělání a kva-
lifikaci · On-line · Off-line · Internet · Intranet · PC
· Mac · iOS · Android · Tablet · Mobilní telefon ·
Kdekoliv · Kdykoliv · Všechny oblíbené platformy



Obchodní zastoupení
AURA, s.r.o.

Úvoz 499/56
602 00 Brno

+420 544 508 111
aura@aura.cz
www.aura.cz

Vytvořil
Code Creator, s.r.o.


