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Kramerius 5

● 5.0.0 - od srpna 2014, API součástí Krameria, což je 
hlavní rozdíl od K4

● 5.3.3 - nejnovější verze, od 5.3.0 více méně vývoj 
nového webového klienta, ale také opravy a nové 
funkce 

Přehled změn v jednotlivých verzích: https://github.
com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Changelog 
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Přehled verzí K5

● 5.0.0 (srpen 2014) - API, obecně jakýkoliv klient může 
zadávat dotazy do Krameria přes API a obejít tak 
prohlížeč

● 5.0.2 - minimální verze pro mobilní klienty

● 5.1.0 (březen 2015) - samostatná klientská aplikace 
součástí instalačního balíčku

● 5.1.1 - ošetření CORS - nastavení sdílení dat při 
zachování bezpečnosti aplikace, doporučená verze pro 
webové klienty



Přehled verzí K5

● 5.2.0 (září 2015) - do API přidáno info o verzi Krameria + 
texty - http://kramerius.mzk.cz/search/api/v5.0/info, tato 
verze a vyšší - doporučená pro mobilní klienty, pokud 
chceme zobrazit info o Krameriu aj.

● 5.3.0 - 5.3.2 (od prosince 2015) - zejména opravy chyb, 
vývoj nového oficiálního klienta

● 5.3.3 (květen 2016) - souhlas s cookies, změna hesla se 
zadáním původního hesla, možnost znemožnění tisku u 
některých dokumentů, oprava IP filtrů...
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Stav Krameriů v ČR

Registr Krameriů 
http://registrkrameriu.mzk.cz/

● aplikace zjišťující informace o jednotlivých Krameriích
● verze, URL, začlenění do mobilních aplikací,
● počty veřejných/všech/vybraných dokumentů, stránek,
● informace o digitální knihovně aj.

Sloupec Stav: 
❖ modrá fajfka - ideální stav K5 (verze, veřejné dok. aj.)
❖ zelená fajfka - něco chybí, ale nic zásadního
❖ křížek - chybí něco zásadního (zastaralá verze)
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Registr Krameriů



Díky za pozornost! 

Určitě je dobré aktualizovat Krameria:
● v každé verzi se objeví nové nebo opravené funkce
● hodí se to z hlediska mobilních aplikací, webových 

klientů atp.
https://github.com/ceskaexpedice/kramerius/wiki/Changelog

Lenka Damborská - lenka.damborska@mzk.cz
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