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OCENA PRACOWNICZA
DSpace 7, czyli najnowsza wersja popularnego 

repozytorium naukowego, jest już dostępna dla 

uczelni. 

Niezależnie od tego, czy chcą Państwo wdrożyć 

repozytorium DSpace od podstaw, czy zaktualizować 

już działające rozwiązanie do najnowszej wersji DSpace 

7, PCG Academia posiada doświadczenie i kompetencje, 

by wesprzeć Państwa w tych działaniach. 

PCG Academia jest certyfikowanym 

partnerem wdrożeniowym LYRASIS, 

organizacji non-profit odpowiedzialnej za 

rozwój repozytorium naukowego DSpace.

REPOZYTORIUM NAUKOWE



+48 (17) 777 37 00 info@pcgacademia.plwww.pcgacademia.pl

Wygląd
aplikacji

ZOBACZ DEMO
U Ciebie w uczelni lub za pośrednictwem

wideokonferencji. Skontaktuj się z nami!

dostosowany do

idenyfikacji 

wizualnej 

uczelni

Korzyści

Szeroki wachlarz funkcjonalności 
zarządzania bazą publikacji oraz jej 
organizacji w strukturalne kolekcje 

Wbudowane mechanizmy konfiguracji 
i obsługi workflow oraz dodatkowe 
moduły usprawniające prace edytorskie 

Gwarancja odpowiedniej widoczności 
publikacji dla zewnętrznych
wyszukiwarek indeksujących

Uczelnia Administracja Pracownicy naukowi

Nowe funkcjonalności DSpace 7 Zakres usług PCG Academia

Responsywny interfejs użytkownika oparty 
o technologię Angular 

Samodokumentujący się interfejs 
integracyjny REST API 

Budowanie hierarchii czasopism i struktury 
organizacyjnej uczelni  

Nowe obiegi dokumentów zawierające 
funkcjonalność „przeciągnij-upuść”

Obecność w gronie prestiżowych uczelni 
korzystających z oprogramowania DSpace 7 

Możliwość dowolnego dostosowania 
wyglądu systemu do wytycznych księgi 
znaku uczelni i dalszego rozwoju 
repozytorium w architekturze modułowej 

Otwartość na integracje z systemami 
uczelnianymi i pełne wsparcie rozwiązania 
przez zespół PCG Academia

Dostęp do systemu poprzez nowoczesny 
i responsywny interfejs użytkownika 

Łatwe deponowanie publikacji poprzez 
nowy przeprojektowany formularz 

Zwiększenie widoczności własnych 
publikacji, wskaźników cytowani 
i popularyzacja własnej działalności 
publikacyjnej 

Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym 
przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna)  

Aktualizacja istniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, 
funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni 

Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do 

identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię

Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym 
systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników 
np. CAS, LDAP, Active Directory, czy Azure AD

Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie 
uczelni

Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także 
z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej  

Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy 
reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA


