
modelov je nasledujúci:
��Executive Steward – tzv. steward najvyššej úrovne,

ktorý vlastní a má pod kontrolou procesy de-
finície dát v rámci danej oblasti. 

�� Steering Committee – riadiaci výbor, ktorý zahŕ-
ňa zástupcov top manažmentu + IT oddelenia.

�� Functional Owners – kľúčoví zástupcovia, ktorí
vedú a riadia štandardizačný projekt.

��Business Workgroup – skupina, ktorá je zodpo-
vedná za definovanie biznis potrieb.

��Owners / Managing Stewards – zástupcovia biz-
nisu, ktorý poskytujú definíciu dát a biznis pra-
vidlá. 

��Data Architects – reprezentanti IT zodpovední za
zber a definovanie dátových štandardov. 

��Advisory Group – Interní alebo aj externí porad-
covia, ktorí poskytujú špecifickú expertízu. 

PRINCÍPY PRE STRATEGICKÉ 
PLÁNOVANIE IT

Existuje niekoľko princípov týkajúcich sa dát,
ktoré treba zohľadniť pri strategickom plánovaní v ob-
lasti IT. Predovšetkým treba chápať dáta ako hod-
notné aktíva spoločnosti a ako také ich aj spravo-
vať. Jednotlivé oddelenia podniku (nie len IT) by
ich mali vlastniť a byť zodpovedné za dáta a takisto
zabezpečovať ich zdieľanie v rámci podniku.
Formát dát by mal zodpovedať príslušným prie-
myselným štandardom. V neposlednom rade sa musí
zabezpečiť ochrana dát a prístup len pre autorizo-
vaných používateľov. 

Data stewardi sú prostredníkmi medzi IT oddele-
ním a koncovými používateľmi. Pomáhajú zladiť
podnikateľské požiadavky a potreby s IT systémami,
ktoré ich podporujú. Majú veľmi náročnú, ale
veľmi prospešnú úlohu – garantujú, že jedny z naj-
kritickejších aktív podniku – jeho dáta – sa využíva-
jú čo najefektívnejšie.
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Komplexní nástroj 
ke správì digitálních 
zdrojù
Vít Kratochvíl
vit.kratochvil@ixtent.com

V oblasti marketingových a mediálních organizací, velkých
společností a publikačního průmyslu se dostává stále více do popředí
problematika efektivní správy digitálních zdrojů, kontinuálního
zpracování audio a video a jiných dát velkého rozsahu. Není divu,
neboť zpracování tištěné či elektronické publikace, od fáze podkladů
až po fázi výstupu, se neobejde bez mnoha souborů v rozmanitých
formátech, obsahujících například multimediální soubory, digitální
fotografie, skenovanou či počítačem vytvořenou grafiku, webové
stránky, texty, grafy, tabulky, sazbu atd. Z tohoto důvodu jsou
vytvářeny speciální produkty Enterprise Content Managementu, 
které dovolují zdroje digitálních informací spravovat a dále 
publikovat ve spolupráci s Web Content Managementem. 

DIGITÁLNÍ OBSAH A META-
DATA

Systém Digital Asset Mana-
gement (DAM) vytváří centrál-
ní archiv pro digitální soubory
a umožňuje archivovat, vyhledá-
vat a získávat obsah. Aplikační
server DAM představuje střední
vrstvu middleware celé aplikace
a prezentační logiky. Dále také
poskytuje veškerou uživatelskou
funkcionalitu v klientovi DAM za-
loženém na webovém prohlíže-
či. Indexování dat pro dokumen-
ty, fulltextová integrace a samot-
né dokumenty jsou spravovány
v archivním úložišti DAM Repo-
sitory. Digitální obsah je uložen
v jedné databázové skupině, za-
tímco metadata jako texty k ob-
rázkům, klíčová slova článků,
kontaktní jména a jména soubo-
rů jsou uložena ve speciálních
databázích a odkazují na origi-
nální prvky. 

Digital Asset Management bý-
vá označován také jako Enter-
prise Digital Asset Management,
Media Asset Management nebo
Digital Asset Warehousing.

Správa digitálních zdrojů, Digi-
tal Asset Management, poskytuje
obchodní přínos a návratnost
investic pomocí inovačních me-
tod organizace, distribuce a sle-
dování digitálních i fyzických
médií po vícečetných kanálech.
Navíc Digital Asset Management
poskytuje firmám schopnost pře-
sunovat digitální obsah efektivně
přes dodavatelský řetězec k pro-
cesům produkce, postprodukce
a distribuce ke koncovým uživa-
telům.
Základními vlastnostmi a funk-
cemi DAM řešení jsou přede-
vším:
�� sběr dat – ukládání, registrace

a identifikace digitálních mé-
dií v úložišti; 

��dávkový sběr dat – jednoduše
uchovává, importuje či přesou-
vá velké počty souborů do
úložiště;

�� identifikace – používá meta-
data a přehledy (malé náhle-
dy, down-sampled audio a ji-
né varianty s nízkým rozliše-
ním) k rychlému lokalizování
a identifikování digitálních dat;

��workflow – umožňuje nasta-
vení různých scénařů work-
flow s cílem vytvořit automa-
tické procesy nad digitálními
daty;

�� analýza informací – označuje
každý dokument, jakmile
vstoupí do úložiště a extrahu-
je vlastnosti specifická pro
média;

�� zpracování streaming audio/vi-
deo – integruje s populárními
servery pro streaming a umož-
ňuje uživatelům prohlížet
streaming média, aniž by se
čekalo na dlouhé nahrání
celého souboru;

�� správa interpretací – spravuje
související soubory v několi-
ka formátech jako jeden ob-
jekt a usnadňuje tak vyhle-
dávání, opětovné využívání
a sledování;

��bezpečnost – poskytuje něko-
likastupňový model bezpeč-
nosti, který lze aplikovat na
digitální zdroje, jednotlivé uži-
vatele a uživatelské skupiny;

�� transformace – automatizuje
standardní transformace mé-
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dií jako je MPEG na AVI, změnu
velikosti, ořezávání atd.

JAK SPRAVOVAT DIGITÁLNÍ
ZDROJE?

Obrovská výhoda systému DAM
spočívá v efektivním automatizova-
ném využívání systému a práci s digi-
tálními zdroji. Pro korektní využívá-
ní DAM stačí uživatelům webový
prohlížeč a přístupové údaje do sys-
tému. Tento systém poskytuje bezpeč-
ný přístup uvnitř společnosti a sou-
časně podporuje zabezpečený přístup
vně společnosti – například pro dis-
tribuci a správu digitálního obsahu ex-
terním prodejcům, zákazníkům a po-
dobně. 

Sytém DAM slouží jako jediný
přístupový bod pro všechny digitál-
ní zdroje a jejich základní informa-
ce, usnadňuje vyhledávání, archivaci
a opětovné použití pro všechny
druhy digitálního obsahu, ke kterým
dále poskytuje snadný a účinný pří-
stup. V rámci integrovaného work-
flow umožňuje šetřit čas zjednoduše-
ním řízení, zpětné kontroly a příspěv-
ků k projektům v rámci organizace. 

KDE MÁ UPLATNĚNÍ DAM
Díky integraci služeb, ke kterým

jsou jinak zapotřebí celé řady softvérů,
interních směrnic a postupů, je zde
k dispozici komplexní nástroj ke sprá-
vě digitálních zdrojů.

Data, která dáte k dispozici zákaz-
níkům a dodavatelům přes síť, zlep-

šují spolupráci a nabízejí nové mož-
nosti, jak vyvinout nové způsoby ob-
chodování a dokonce objevovat nová
pole působnosti, například v oblasti
e-Commerce. Také uvnitř organizace
systém správy dat podporuje spolu-
práci a komunikaci, protože vnitro-
firemní oddělení, stejně jako zákaz-
níci, mohou mít přehled o aktuál-
ních procesech.

Digital Asset Management najde
uplatnění zejména v reklamních spo-
lečnostech, postprodukčních a triko-
vých studiích, marketingových oddě-
leních, odděleních PR a dokumen-
tace, nakladatelstvích, knihovnách,
muzeích, univerzitách a dalších vzdě-
lávacích zařízeních. Výhody DAM nej-
lépe ohodnotí především tvůrci rekla-
my, a to jak tištěné, tak i audiovi-

zuální, dále kreativní profesioná-
lové, korporativní a weboví desig-
néři. Seznam uplatnění je téměř ne-
omezený, neboť každá organizace

má svá data, která musí efektivně
spravovat. A každá organizace může
systém DAM použít pro své indi-
viduální potřeby.

Obr. 3: Ukázka projektů DAM na platformě Open Text

Obr. 1: Aplikační prostředí DAM, 
služby, archivní úložiště
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Obr. 2: Ukázka DAM na platformě Open Text


