Programové vybavení TON-2000 pro IS SUPRAPHON
Pracovníci společnost Syntea software group spolupracují s hudebním vydavatelstvím Supraphon a.s. na vývoji
databáze uměleckých děl a s ní spojeným systémem plateb za využití autorských práv. Spolupráce trvá již od
roku 2004, kdy začali pracovníci společnosti Syntea pracovat na základě požadavků vydavatelství na rozvoji
informačního systému TON-2000, rozvoj se týkal především subsystémů Katalog, Kontrahent, Objednávka,
Licence. Postupem doby se spolupráce dále rozšiřovala.

Charakteristika zákazníka
Supraphon a.s. je hudební vydavatelství a jedna z nejvýznamnějších českých nahrávacích společností. Značka
byla registrována již roku 1932.
Vydavatelství navazuje na nejlepší tradice své vlastní historie. Významnou položkou jeho ediční činnosti je
klasická hudba, která značku Supraphon proslavila doslova na celém světě, o čemž svědčí i významné ceny a
uznání posledních let. Také v oblasti populární hudby patří Supraphon ke klíčovým vydavatelům na domácím
trhu.
Archiv Supraphonu je bezkonkurenčně nejbohatším hudebním archivem v České republice. Celkový počet
archivních snímků přesahuje hranici 100 000, z čehož je přibližně 55 000 skladeb populární hudby, 30 000
nahrávek vážné hudby, 8 000 skladeb folklórních nebo dechovky, 3 000 nahrávek jazzu a 5 000
nahrávek mluveného slova.

Cíl(e) projektu
Cílem projektu je poskytnout firmě Supraphon programové prostředky k podpoře jejich nakladatelské činnosti a
ke správě jejich bohatého fondu zvukových nahrávek. V praxi to představuje systém pro dokumentaci
hudebních děl, autorů a interpretů; systém pro digitalizaci a archivaci zdigitalizovaných nahrávek a podporu
jejich následného prodeje fyzického i digitálního a v neposlední řadě systém pro výpočet uměleckých honorářů.
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Popis řešení


katalog hudebních děl
zachybuje strukturu hudebního díla, obsahuje informace o autorech, interpretech a hudebních
tělesech na něm participujících. Dále popisuje strukturu datových nosičů, na nichž jsou tato díla
zaznamenána.



digitalizace a archivace nahrávek
systém převádí hudební CD vydaná Supraphonem do souborů a tyto dále archivuje. Rovněž
archivuje nahrávky dodané profesionálními zvukovými studii, která pro Supraphon digitalizují
magnetické pásy.



podpora prodejů
zdigitalizované nahrávky se prodávají na hudebním portálu Supraphonline.cz nebo ve spolupráci s
jinými internetovými prodejci - domácími i světovými. Informační systém zajišťuje odesílání
nahrávek obchodním partnerům a následné zpracování informací o prodejích.



výpočet honorářů
na základě informací o umělcích na hudebních dílech a o digitálních i fyzických prodejích sytém
počítá honoráře a tantiémy, které dále postupuje účetnímu programu.

Základní údaje o projektu
Zákazník: Supraphon, Praha
Řešení: Programové vybavení TON-2000 pro IS Supraphon
Hlavní přínosy řešení:


zjednodušená katalogizace hudebních děl



nástroj sloužící pro zvýšení projede



zjednodušení a zrychlení výpočtu honorářů pro umělce
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