
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Představení systému 

rev. 2.5. (únor 2014) 



Actavia obecně 
 

Actavia je moderní informační systém pro redakce vědeckých časopisů. 

Základy nejstarších modulů byly položeny již v minulém století, od té 

doby prochází neustálým vývojem. U zrodu Actavie stála redakce 

společnosti Solen, jednoho z největších vydavatelů lékařských časopisů 

v České republice. Systém je navržen redakcím „na míru“. Actavia 

postupem času vyrostla ve velmi komplexní řešení řídící chod článku od 

přijetí od autora přes recenzní a korekturní řízení až po téměř 

automatickou publikaci na webu, analýzu a parsování referencí a export 

do citačních databází jako CrossRef, PubMed, Google Scholar aj. Ani tady 

práce se článkem nekončí, Actavia umí získávat cited-by data, spravovat 

několik režimů předplatného nebo články prodávat přes elektronické 

platební brány do celého světa. Design systému upravujeme vždy dle 

přání zákazníka. Systém má stovky parametrů, které lze nastavit. 



Redakce časopisu 
 

 správa článků, čísel, ročníků i supplement, kompletní workflow článku 

 správa článku během recenzního procesu od vložení rukopisu po schválení či zamítnutí 

 recenzní proces lze delegovat na oborového redaktora – editora 

 systém může vybírat poplatky od autorů 

 evidence potřebných materiálů (rukopis, obrázky, tabulky, videa…) 

 řízení autorských korektur a tiskového zpracování až po publikaci v čísle, případně Ahead of 

Print prepublikaci 

 hlídání termínů, automatické rozesílání informačních a upomínacích e-mailů 

 každý účastník má stále velmi dobrý přehled o tom, jaké úkoly má vyřídit 

 autoři, recenzenti, editoři, typografové, členové redakční rady a ostatní uživatelé systému 

pracují v jednotném grafickém prostředí časopisu 

 u všech rolí lze při implementaci nastavit práva podle zvyklostí redakce 

 automatická tvorba PDF recenzí do plně grafické šablony 

 

 



Web časopisu 
 

 unikátní hromadný import článků do čísla z InDesignu (takto je možné přenést kompletně 

popsané číslo na web během pár minut bez nutnosti ručního vkládání bibliografických dat) 

 unikátní editor Actavie založený na stylech a objektech – snadné vkládání obsahu na web 

včetně videa, velkých obrázků, galerií, bloků aktualit aj. 

 silné fulltextové vyhledávání (každý odstavec si nese svou vlastní prioritu)  

 kontrola nad plným textem článku – několik možností předplatného (autorizace na základě 

přihlašovacího jména a hesla či podle rozsahu IP adres) 

 články lze prodávat i jednotlivě, Actavia umí použít brány PayPal, Authorize.net a 

2CheckOut; lze rozšířit 

 zveřejnění „Ahead of Print“ článku na jeden klik 

 zveřejnění čísla i jednotlivých článků k určitému datu, e-mailové oznámení o vydání 

 hromadný upload souborů – do systému lze importovat až tisíce souborů na jeden klik 

včetně několikagigabytových videí 

 správa grafických souborů v systému, ořezy, seskupování do galerií 

 každý článek může mít neomezené množství attached souborů mnoha typů, importovat je 

lze hromadně 

 

 

 



DOI, CrossRef a citační DB 
 

 Actavia má automatickou i ruční podporu přidělování DOI, hlídá jedinečnost, umožňuje 

centrální správu DOI i pro velké organizace 

 analyzátor a parser referencí, algoritmus je plně srovnatelný s nejlepšími algoritmy na 

světovém trhu, podpora mnoha citačních norem (Harvard, Vancouver, APA, ASA, ČSN, …) 

 automatické dohledání referencí a jejich propojení na originální zdroj i PubMed 

 plná podpora exportů metadat na CrossRef, Ahead of Print i finální publikace 

 plná podpora exportů metadat na PubMed, Ahead of Print i finální publikace 

 komunikace se servery CrossRef i PubMed probíhá automaticky na pozadí 

 vkládání hlaviček Dublin Core a metadat pro Google Scholar 

 stahování informací o citovanosti článku (CrossRef cited-by), grafické zobrazení statistik 

 



Implementace a konfigurace 
 

 systém lze nakonfigurovat na využití libovolné kombinace modulů. Actavii lze využít 

komplexně pro recenzní řízení i správu webu nebo nastavit třeba jen pro správu DOI a 

exporty do citačních databází 

 instalace na našich serverech, na hostingu nebo na Vašem vlastním serveru… 

 možnost archivace na vzdálený server (FTP, SSH, SCP, NFS, …) 

 vzhled systému při implementaci upravujeme dle přání zákazníka 

 multijazyčnost – v současnosti máme plné překlady pro češtinu, slovenštinu a angličtinu 

 všichni uživatelé – autoři, recenzenti, předplatitelé, redakce… – pracují ve „Vašem“ 

prostředí, ke své práci se dostanou kdekoli a kdykoli mají přístup k internetu (do systému 

se vstupuje přes webový prohlížeč) 

 administrační rozhraní umožňuje spravovat všechny materiály zobrazené na webu včetně 

informačních stránek, menu, šablon mailů apod. 

 práva k jednotlivým částem systému lze nastavit velmi volně – od malých redakcí, kde vše 

drží jedna osoba až po velké organizace s velkou mírou specializace a dělby práce 

 

 



Nejstarší a nejnovější reference 
 

 Solen – solen.cz + další domény 

Jedna z nejstarších a největších implementací, 

systém spravuje 15 časopisů (domén) a desítky 

tisíc uživatelů z jednoho místa, jsou zde použité i 

další moduly: kongresy, testy, inzerce, reklamy aj. 

 

 

 Biomedical Papers – biomed.papers.upol.cz 

Nejstarší implementace pro impactovaný časopis, 

kompletní správa článků, exporty pro CrossRef  

i PubMed. 

 

 

 

 Folia Parasitologica – folia.paru.cas.cz 

Impactovaný časopis, kompletní správa webu  

i citačních DB. Na zakázku realizovaný import 

historie časopisu z více subformátů PDF. 

Implementace v roce 2013. 

 

 

 European Journal of Entomology – eje.cz 

Impactovaný časopis, kompletní správa webu  

i citačních DB. Na zakázku realizovaný import 

historie časopisu z více formátů PDF a WordPro,  

u starších čísel i s pomocí OCR algoritmů. 

Implementace v roce 2013. 
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