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SOURCEFABRIC UZAVŘEL KONTRAKT S AUSTRÁLSKOU ZPRAVODAJSKOU AGENTUROU
AAP NA OPEN SOURCE PROJEKT
Světový zpravodajský hráč vnímá flexibilitu jako klíč k inovacím v současném mediálním
prostředí.
PRAHA: Australian Associated Press (APP) uzavřela partnerství s open source softwarovou
společností Sourcefabric, aby společně vyvinuli koncovou platformu pro tvorbu zpráv, jejich
produkci, distribuci a publikování.
Díky platformě Superdesk má AAP v úmyslu lépe vyřešit svůj redakční provoz uprostřed
zvyšujícího se tlaku na náklady a nekonečných požadavků na inovaci digitálních produktů a
služeb.
Šéfredaktor AAP Tony Gillies řekl, “V průběhu posledních 10 let se naše stávající redakční
platforma projevila jako čím dál tím méně flexibilní.
“Nyní nastal vhodný okamžik na skutečnou inovaci v této oblasti a věříme, že Sourcefabric
nám pomůže dostat se na správnou cestu.”
Sava Tatić, ředitel Sourcefabric řekl, že se těší na partnerství s agenturou AAP.
Sava Tatić popsal partnerství s AAP jako skvělou příležitost pro Sourcefabric, předvést
zpravodajským a mediálním organizacím sílu a flexibilitu open source softwaru.
“Firma Sourcefabric je připravena se ujmout role správce nového kódu pro žirnalismus, který
bude open source,” řekl.

O aplikaci Superdesk
Superdesk je původní redakční systém pro řízení pracovních procesů a produkce v
tradičních, digitálních a konvergovaných zpravodajských organizacích. Platforma je
speciálně navržena tak, aby byla škálovatelná pro potřeby zpravodajských operací jakékoliv
velikosti a její modulární charakter ji dělá jednoduše rozšířitelnou bez toho, aniž by bylo
nutné přepisovat její základní kód.

Po dobu mnoha měsíců, byli zaměstnanci Sourcefabric součástí redakce AAP a jejích
vývojářských týmů, aby pochopili přísné požadavky agentury na to, jak doručit zprávy přesně
a včas. Strený čas v těsné blízkosti novinářů je nejlepší způsob, jak pochopit jejich způsob
práce pro vytvoření takových nástrojů, které budou uživatelům pomáhat, a ne jejich práci
komplikovat.
Neobvykle pro významnou mediální organizaci, AAP je oddaná principům open source
softwaru, a jako taková, nemá žádné námitky vůči účasti i jiných zpravodajských organizací.
Superdesk je modulární a škálovatelná, to znamená, že její stavební prvky mohou být
přizpůsobovány, rozšířovány a doplňovány tak, aby vyhovovaly různým požadavkům v
oblasti médií.
Gillies řekl, že přestože komerční systémy představují pohodlnou volbu, jsou všaj “všeobecně
cenově nedostupné a neodpovídají specifickým požadavkům zpravodajské agentury”.
“Se Superdesk už nebudeme nuceni dělat kompromisy ohledně toho, jak vytváříme a
distribuujeme obsah, protože systém se bude schopen pohotově přizpůsobit okamžitým
požadavkům našeho provozu,” řekl.
Počínaje listopadem 2014, týmy Sourcefabric v České republice, Rumunsku a Srbsku budou
podílet na vývoji platformy Superdesk včetně části vývojářů, kteří budou pracovat se svými
protějšky v AAP v Sydney.
AAP a Sourcefabric mají v úmyslu spustit provoz aplikace Superdesk v 3. čtvrtletí roku 2015.

Výhody open source
Brook Thomas, technologický ředitel AAP řekl, že open source projekt je “zcela správný pro
AAP”. Jiným zpravodajským organizacím by také doporučil podívat se i na jiná technická
řešení než je komerční software, řekl.
“Aktuální technologické klima, zvláště pokud jde o možnosti open source, nám napovídá, že
alternativní přístup představuje vysoce schůdnou cestu,” řekl Thomas.
Velké vydavatelé organizace tradičně investovali do redakčních systémů vyvinutými
komerčními dodavateli.
Tyto uzavřené systémy jsou obecně dodávány na základě uživatelských licencí, což v praxi
znamená, že redakce velikosti AAP – cca 200 lidí – vydá na svůj provoz významné náklady,
zvlášt pokud se vezme v úvahu podpora a údržba těchto systémů.

Takové systémy neustále potřebují určitou úroveň přizpůsobení, protože jejich funkce
nefungují vždy na základě potřeb zákazníků. Superdesk je ale založen na open source
technologii, takže uživatelé mohou svobodně modifikovat software tak jak jim to vyhovuje.

Pozvánka pro zpravodajské odvětví
AAP a Sourcefabric shodně odhadují, že souběžně s tím, jak bude projekt získávat svoje
momentum, budou o ně jiné mediální organizace pravděpodobně projevovat zájem. Některé
z nich dokonce přijmou otevřené pozvání zapojit se a přispět k úsilí o vývoj — tím, že si
Superdesk přizpůsobí svým vlastním potřebám.
“Open source software všeobecně podněcuje inovaci a, konec konců, vede k vícero volbám
pro koncové uživatele,” řekl výkonný ředitel Sourcefabric, Sava Tatić.
Tatić řekl, že iniciativa, kterou AAP projevila s ohledem na vývoj jejich technologií by měla
být oceněna, a doufá, že i jiné zpravodajské firmy budou projekt sledovat a možná si vezmou
z jeho vývoje inspiraci.
“Z technologického hlediska, AAP dělá něco zcela odlišného, ale v jádru svého rozhodnutí,
neztrácí ze zřetele svůj hlavní cíl, kterým je soustředit se na žurnalismus,” řekl.
“Chceme všem novinářům dodat odvahu, která by je osvobodila od technického rozptylování
a urychlila jejich výrobu”.
“Doufejme, že jednoho dne Superdesk zachrání redakce, bez ohledu na jejich velikost.”

O AAP
www.aap.com.au
Založena v roce 1935, AAP je národní zpravodajská agentura Austrálie, která zaměstnává víc než 600 lidí.
Austrálským médiím, různým podnikatelským odvětvím atd. poskytuje ucelený domácí a mezinárodní
zpravodajský servis – 24 hodin denně, 365 dní v roce. Prakticky všechny austrálske noviny, celoplošná a
digitální média využívají zpravodajský servis AAP. Kromě zpravodajské agentury, zahrnují komerční aktivity
AAP - Pagemasters, outsourcingová služba tvorby obsahu; Media Research Group (MRG), firma zabývající
se mediálními analýzami; a Medianet největšího austrálskeho distributora korporátních a vládních
tiskových zpráv.
O SOURCEFABRIC
www.sourcefabric.org
Sourcefabric je lídrem ve vývoji a implementaci open source softwaru pro zpravodajské organizace.
Mediální vydavatelé po celém světě se spoléhají na nástroje Sourcefabric pro tvorbu, správu a publikování
obsahu online, v tisku a ve vysílání. Sourcefabric je držitelem ceny Knight-Batten Award za Inovace v

žurnalistice za rok 2011, Guardian Mega Award za Digitální Innovace za rok 2012, a African News
Innovation Challenge Award za rok 2012. Sourcefabric sídlí v Praze a má pobočky v Berlíně a Torontu.
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SOURCEFABRIC UZAVŘEL KONTRAKT S AUSTRALSKOU ZPRAVODAJSKOU AGENTUROU
AAP NA OPEN SOURCE PROJEKT
Praha 10. 11. 2014 Světová zpravodajská agentura Australian Associated Press (APP) uzavřela
partnerství s open source softwarovou společností Sourcefabric. Společně chtějí vyvinout
koncovou platformu Superdesk pro tvorbu zpráv, jejich produkci, distribuci a publikaci. Díky
platformě Superdesk chce AAP zlepšit svůj redakční provoz a vyřešit zvyšující se tlak na náklady
a požadavky neustálé inovace digitálních produktů a služeb. Pro AAP hraje v současném
mediálním prostředí klíčovou roli flexibilita.
Od listopadu 2014 se budou na vývoji platformy Superdesk podílet týmy Sourcefabric z
České republiky, Rumunska a Srbska. Zároveň budou vývojáři pracovat i v AAP Sydney. AAP
a Sourcefabric mají v úmyslu spustit provoz aplikace Superdesk ve 3. čtvrtletí roku 2015.
Šéfredaktor AAP Tony Gillies řekl: “V průběhu posledních 10 let stávající redakční platforma
ztratila svou flexibilitu. Nyní nastal vhodný okamžik na skutečnou inovaci v této oblasti.
Věříme, že Sourcefabric nám pomůže dostat se na správnou cestu.”
Sava Tatić, ředitel Sourcefabric řekl: “Těším se na partnerství s agenturou AAP. Naše
spolupráce je pro Sourcefabric skvělou příležitostí, jak předvést zpravodajským a mediálním
organizacím sílu a flexibilitu open source softwaru. Firma Sourcefabric je připravena ujmout
se role správce nového kódu pro open source žurnalismus.“
O aplikaci Superdesk

Superdesk je původní redakční systém pro řízení pracovních procesů a produkce v
tradičních, digitálních a konvergovaných zpravodajských organizacích. Platforma je
speciálně navržena tak, aby byla škálovatelná pro potřeby zpravodajských operací jakékoliv
velikosti. Její modulární charakter ji dělá jednoduše rozšířitelnou bez toho, že by bylo nutné
přepisovat její základní kód.
Po dobu mnoha měsíců byli zaměstnanci Sourcefabric součástí redakce AAP a jejich
vývojářských týmů. Bylo to proto, aby pochopili přísné požadavky agentury na to, jak dodat
zprávy přesně a včas. Doba strávená společně v těsné blízkosti novinářů je nejlepší způsob,
jak pochopit jejich způsob práce a vytvořit takové nástroje, které budou uživatelům pomáhat
a ne jejich práci komplikovat.
Významná mediální organizace AAP je věrná principům open source softwaru a proto nic
nenamítá proti účasti dalších zpravodajských organizací. Superdesk je modulární a
škálovatelná. Znamená to, že její stavební prvky se mohou přizpůsobovat, rozšiřovat a
doplňovat tak, aby vyhovovaly různým požadavkům v oblasti médií.
Tony Gillies, šéfredaktor AAP dodává: “Přestože komerční systémy představují pohodlnou
volbu, jsou všeobecně cenově nedostupné a neodpovídají specifickým požadavkům
zpravodajské agentury. Se Superdesk už nebudeme nuceni dělat kompromisy v tom, jak
vytváříme a distribuujeme obsah, protože systém se bude schopen pohotově přizpůsobit
okamžitým požadavkům našeho provozu.”
Výhody open source
Brook Thomas, technologický ředitel AAP uvedl, že:“ Pro AAP je Open source projekt ten
nejlepší. Jiným zpravodajským organizacím bych také doporučil, aby se podívaly i na jiná
technická řešení než je komerční software. Aktuální technologické klima, zvláště pokud jde o
možnosti open source, nám napovídá, že alternativní přístup je vysoce schůdný.“
Velké vydavatelské organizace tradičně investovaly do redakčních systémů vyvinutých
komerčními dodavateli. Tyto uzavřené systémy jsou obecně dodávány na základě
uživatelských licencí. To v praxi znamená, že pro redakci velikosti AAP – cca 200 lidí –
představují náklady na provoz, podporu a údržbu redakčních systémů významné výdaje.
Takové systémy také neustále potřebují určitou úroveň přizpůsobení, protože jejich funkce
vždy nefungují na základě potřeb zákazníků. Superdesk je ale založen na open source
technologii, takže uživatelé mohou svobodně modifikovat software tak, jak jim to vyhovuje.
Pozvánka pro zpravodajské odvětví
AAP a Sourcefabric shodně odhadují, že souběžně s tím, jak bude projekt nabírat na
obrátkách, budou o něj projevovat zájem pravděpodobně i jiné mediální organizace. Některé
z nich patrně přijmou i pozvání zapojit se a přispět k dalšímu vývoji Superdesku tím, že si ho
přizpůsobí svým vlastním potřebám.

“Open source software podněcuje inovaci. Rovněž zvyšuje nabídku a možnosti volby pro
koncové uživatele,” řekl výkonný ředitel Sourcefabric, Sava Tatić. „AAP by měla být oceněna
za iniciativu, kterou projevila v souvislosti s vývojem svých technologií. Doufám, že projekt
budou sledovat i jiné zpravodajské firmy a snad se i inspirují jeho vývojem. Z
technologického hlediska AAP dělá něco zcela odlišného. Díky svému rozhodnutí pro
Superdesk se může soustředit na svůj hlavní cíl, kterým je žurnalismus. Chceme všem
novinářům dodat odvahu, která by je osvobodila od technického rozptylování se a urychlila
jejich vlastní práci. Doufejme, že Superdesk jednoho dne zachrání redakce bez ohledu na
jejich velikost.”
O AAP
www.aap.com.au
Založena v roce 1935, AAP je národní zpravodajská agentura Austrálie, která zaměstnává víc než 600 lidí.
Australským médiím a různým podnikatelským odvětvím poskytuje ucelený domácí a mezinárodní
zpravodajský servis – 24 hodin denně, 365 dní v roce. Prakticky všechny australské noviny, celoplošná a
digitální média využívají zpravodajský servis AAP. Kromě zpravodajské agentury zahrnují komerční aktivity
AAP i Pagemasters, outsourcingovou službu tvorby obsahu; Media Research Group (MRG) zabývající se
mediálními analýzami a Medianet, největšího australského distributora korporátních a vládních tiskových
zpráv.
O SOURCEFABRIC
www.sourcefabric.org
Sourcefabric je lídrem ve vývoji a implementaci open source softwaru pro zpravodajské organizace.
Mediální vydavatelé po celém světě se spoléhají na nástroje Sourcefabric pro tvorbu, správu a publikování
obsahu online v tisku a ve vysílání. Sourcefabric je držitelem ceny Knight-Batten Award za Inovace v
žurnalistice za rok 2011, Guardian Mega Award za Digitální Inovace za rok 2012 a African News Innovation
Challenge Award za rok 2012. Sourcefabric sídlí v Praze a má pobočky v Berlíně a Torontu.
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