Columbo

Nejúčinnější nástroj proti
pirátským kopiím

Kdo je Columbo a jak funguje?
	Columbo prohledává pirátské servery, aby zabránil nelegálnímu
šíření knih a chránil tak vaše tržby.
	Nalezne-li pirátské kopie, upozorní vás a umožní hromadně odeslat
výzvu provozovatelům serverů, aby je smazali.
	Columbo pak sám sleduje, zda byly nahlášené soubory skutečně
smazány.
	Nereaguje-li některý provozovatel ani na druhou výzvu, můžete
případ jednoduše postoupit spolupracující advokátní kanceláři, která
zahájí účinné právní kroky.

V čem je Columbo jedinečný?
	Columbo automaticky prohledává servery každý den
a jejich okruh neustále aktualizuje.
	Spojení pokročilé technologie a návazných
právních služeb zajišťuje vysokou účinnost.
	Jeho ovládání je snadné a zabere vám
minimum času, můžete ale obsluhu
nechat i kompletně na nás.

	Co je pro jeho
nasazení potřeba?
	Columbo se neinstaluje, stačí mu webový
prohlížeč počítače nebo mobilu.
	Přidávat tituly mezi chráněné lze buď
hromadně (zasláním seznamu knih), nebo
individuálně v uživatelském rozhraní.

Podrobnější představení
Jak Columbo vypadá?
Z pohledu uživatele je Columbo webová aplikace (pracující s pomocí
našeho serveru). Dali jsme si záležet, aby její ovládání bylo jednoduché
a intuitivní. Díky tomu vyžaduje jen krátké zaškolení.

Jak se Columbo ovládá?
Columbo každý den (ve stejnou hodinu) automaticky zahájí pátrání po
pirátských kopiích vašich knih. Výsledky pátrání vám ukáže v přehledném
seznamu. 1
V seznamu pak označíte pirátské soubory a jedním kliknutím dáte
Columbovi povel, aby právně formulovaným e-mailem požádal
provozovatele úložiště o jejich odstranění. Nezávadné soubory,
které se mohou mezi nálezy v menší míře vyskytnout, přesunete do
ignorovaných 2 a v dalších výsledcích se již nebudou zobrazovat.
Abyste si udrželi přehled a kontrolu, můžete si seznam smazaných souborů
exportovat do XLSX souboru pro další sdílení či statistiky.
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Jak poznám, že se jedná o pirátskou kopii?
Columbo disponuje učícím se algoritmem, který každému nalezenému
souboru přiřadí skóre, které signalizuje, s jakou pravděpodobností se jedná
o pirátský soubor. Pomocí posuvníku 3 pak určujete, s jakou citlivostí
na skóre chcete výsledky filtrovat. Výsledky lze filtrovat i podle velikosti
souborů 4 , a snadno tak odlišit například audio knihy od e-knih. Název
každého souboru navíc umožňuje proklik přímo na pirátský server, kde
uvidíte více detailů.

Co když pirátský server nebude
spolupracovat?
Naše zkušenost se součinností úložišť je dobrá. Přesto se může stát, že
některé z nich bude výzvu ignorovat či výrazně zdržovat. Proto Columbo
automaticky kontroluje aktuální stav výsledků. 5
Pokud je soubor po pěti dnech od první výzvy stále z úložiště neodstraněn,
Columbo vás upozorní 6 a umožní odeslat druhou, ostřeji formulovanou
výzvu. V případě opakované ignorace ze strany serveru lze využít našich
specializovaných advokátních služeb připravených přesně pro tyto případy.
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Jak je náročné Columba používat?
Obsluha Columba vám zabere jen pár minut denně, s výjimkou začátku
používání. Tehdy s vámi nahrajeme naráz všechny e-knihy, které si přejete
ochránit, a již druhý den uvidíte výsledky vyšetřování. Napoprvé se může
jednat i o stovky nebo tisíce souborů, proto jsme vám připraveni pomoci
s jejich kontrolou a nahlašováním.

Mohu Columba nejdřív
bezplatně vyzkoušet?
Ano, nabízíme vám sledování několika vašich nejcennějších titulů na měsíc
zdarma a bez jakýchkoli závazků. Věříme, že budete se službami Columba
maximálně spokojeni.

Kolik Columbo stojí?
Cena se odvíjí od počtu hlídaných titulů a frekvence jejich hledání. Pokud
pro jeden titul existuje verze e-knihy i audioknihy, počítá se pouze jako
jedna položka.
Počet titulů

Frekvence
1× denně

1× týdně

1× měsíčně

od 2

do 49

3 980 Kč

2 980 Kč

1 780 Kč

od 50

do 99

4 440 Kč

3 280 Kč

1 990 Kč

od 100

do 199

5 680 Kč

4 250 Kč

2 450 Kč

od 200

do 299

6 915 Kč

5 100 Kč

2 980 Kč

od 300

do 499

9 190 Kč

6 850 Kč

3 980 Kč

od 500

do 999

12 870 Kč

9 980 Kč

5 850 Kč

individuální

individuální

individuální

sleva na
2 měsíce

první týden
1× denně

první týden
1× denně

od 1000
bonus pro
nového zákazníka

Zaujali vás naši služebníci?
Obraťte se prosím na Zuzanu Strachotovou, která vás ráda
podrobněji seznámí s tím, jak Servantes fungují:

Zuzana Strachotová
zuzana.strachotova@melvil.cz
+420 608 519 276

