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DOPORUČENÍ: DOKUMENTACE PLATFORMY
Dokumentace by měla sloužit nejen potenciálním dalším zájemcům, ale také původním
tvůrcům platformy. Měla by poskytnout odpovědi na následující okruhy otázek:
Úvodní stručný popis
− jaké jsou hlavní funkce platformy – komu slouží a co umožňuje
− kdo ji vytvořil a kdo je nadále zodpovědný za její správu
Technická implementace
− diagram nebo slovní popis struktury aplikace
− charakteristika a umístění serverů
− další relevantní specifikace, například metody zálohování nebo zajištění integrity
a autenticity
Uživatelé
− zda existují různé úrovně přístupu, například uživatel a správce
− jaká jsou jejich práva, jaké činnosti mohou v interakci se systémem vykonávat
− jak je zajištěna ochrana osobních údajů uživatelů, jaká data jsou o nich sbírána
Popis obsahu
− podmínky použití, uplatněné licence
− jaké typy souborů jsou zahrnuty a v jakých formátech jsou uloženy
− pokud bude nový obsah nahráván průběžné, jaká musí splňovat kritéria, například
povolené formáty nebo maximální velikost
− pokud jde o digitalizovaný obsah, jaké byly parametry a postup digitalizace
Požadavky na metadata
− jaká metadata mají být obsažena (název pole a co do něj vepisovat), která pole
jsou povinná, opakovatelná, veřejná či prohledatelná
− pravidla pro obsah: jak se mají pole vyplňovat (např. v jakém tvaru psát jména
a příjmení, jaký použít řízený slovník, v jakém formátu psát datum, jak postupovat
při transkripci)
− způsob uložení metadat a případné mapování na zvolené schéma
− příklad vyplněného záznamu
Další součásti
− jméno autora dokumentace/kontaktní osoby
− datum poslední aktualizace
− instrukce k využití API, pokud je umožněn přístup
− informace o sdílení metadat (např. implementace OAI-PMH)
Tipy
Dokument je vhodné aktualizovat při podstatných změnách a alespoň jednou ročně
aktuálnost zkontrolovat. Pokud se na tvorbě podílí více osob, doporučujeme využít
platformu, která umožňuje synchronní editaci. Univerzitou podporovaným řešením pro
sdílené pracovní dokumenty je Microsoft Office 365.
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