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APLIKACE – SPOLEČNÉ
Menu
•
•
•
•
•
•
•

nová volba menu "Systematická evidence / Pomocná evidence"
nová volba menu "Systematická evidence / Zařazení do sbírky (průvodce)"
nová volba menu "Další agendy / Evidence sběrů / Evidence sběrů"
nová volba menu "Další agendy / Evidence sběrů / Evidence vzorků"
nová volba menu "Slovníky / Přírodověda / Kódy taxonů pro inventární číslo"
změna názvu volby menu "Multimédia" na "Multimédia/přílohy"
změna názvu volby menu "Hromadné vložení multimédií" na "Hromadné vložení
multimédií/příloh"

SLOVNÍKY
•
•

nový slovník "Kódy taxonů pro inventární číslo", pro možnost přiřazení kódu Taxonu do
inventárního čísla prostřednictvím proměnné {T} v masce
slovník Adresář, přidán sloupec "Pohlaví"

FILTRY
•
•
•
•

Filtrovací dialog (komplexní)
o přidána možnost zrušit všechny filtry pomoci křížku vedle tlačítka "vše"
Přehledy
o nová volba v systémovém menu přehledu "Zrušit všechny uživatelské filtry"
Dialog "Konfigurace úlohy"
o nova volba "Zrušit filtry před spuštěním úlohy"
Všechny tři metody odstraní všechny uživatelské filtry (quickFiltr, běžný filtr a systémový filtr),
systémový filtr pouze pokud je editovatelný.

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•
•

•

•

přidány na kartu («záložka» Základní údaje) a do přehledu atributy: "Ve sbírce", "Není
katalogizováno"
«záložka» Popis: přidán podmíněně zobrazovaný atribut "Zařadit" ( pokud je karta evidována
pouze v pomocné evidenci)
«záložka» Popis: přepracováno zobrazení Vzniku a souvisejících atributů (Autor, Datace vzniku,
Místo vzniku)
o jednotlivé zobrazení pro samostatné atributy vzniku
o zobrazení pro společné atributy vzniku
úpravy na záložce Sběr (karty přírodovědy)
o atribut Číslo sběru, při vložení se naplní související atributy příslušného záznamu z
Evidence Sběrů (inicializace hodnot atributů sběru na katalogizační kartě)
Dialog "Výběr inventární řady"
o přidán atribut "Pomocná"
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.

zvýraznění pomocné řady zelenou barvou na pozadí

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•
•

Převod do systematické evidence, průvodce
o přidán parametr pro volbu aplikovat vodoznak do obrázků
Přírůstkové knihy (karta/přehled), atribut Inventární číslo, délka zobrazení řetězce zvýšena na
2000 znaků

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

MULTIMÉDIA
•
•

•

•
•

změna «průvodce» Hromadné vložení multimédií
o umožňuje zpracovat i soubor bez pořadí v názvu
nový "Import kontextových dokumentů" - pro všechny případy (pro sb. předmět, předmět k
publikaci, přírůstek, KR zásah, KR předmět zásahu, žádost)
o Import zajistí import metadat o kontextovém dokumentu k příslušné úloze a zajistí
upload přílohy libovolného podporovaného typu. Pokud se jedná o multimédia, typicky
obrázek, pak zajistí vložení vodoznaku podle nastavených privátních parametrů
Upraveno vkládání multimédií (úlohy Vkládání multimédií k předmětu, Vkládání multimédií k
přírůstku, «záložka» Multimédia na kartě Předmět zásahu KR)
o přidána možnost vložit Variantu licence CC
o přidán atribut Publikovat
o upraveno číslování pořadí nových záznamů
Převod do systematické evidence, průvodce
o přidán parametr pro volbu aplikovat vodoznak do obrázků
Dokumenty v privátním/veřejném úložišti
o přidána možnost mazání

DEPOZITÁŘ
•
•
•

Úpravy sestav dokladů o manipulaci (výdejka, vratka, příjemka)
Do průvodce "Vydání předmětů" pro tisk přidána možnost výběru z více sestav
Úpravy sestavy "Protokol o inventarizaci"

IMPORT/EXPORT
•

Nový "Import kontextových dokumentů" - pro všechny případy (pro sb. předmět, předmět k
publikaci, přírůstek, KR zásah, KR předmět zásahu, žádost)
o Import zajistí import metadat o kontextovém dokumentu k příslušné úloze a zajistí
upload přílohy libovolného podporovaného typu. Pokud se jedná o multimédia, typicky
obrázek, pak zajistí vložení vodoznaku podle nastavených privátních parametrů
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Úprava import csv_Literatura: import vyžaduje povinné pole Rok vydání a povinnost v datech
není.
Úprava importu csv_Vznik: zohlednění podsbírky u importu autora, lokality a datace. Nejdříve
hledáme číselník se shodou podsbírky, pokud není, zkusíme najít číselník bez uvedené sbírky.

PUBLIKACE
•

Bez úprav

OSTATNÍ
Číselné řady
• zaveden nový typ číselné řady "ES" pro evidenci Sběrů
• zavedena nová proměnná {T} do konstrukce masky inventárního čísla, umožňující vložit kód
taxonu
• typ IK: nový atribut "Skrýt kód řady" (skryje kód řady při zobrazení inv. čísla)
Evidence sběrů
• podpora pro novou oblast evidence sběrů vzorků (přírodovědné karty)
• nová úloha "Evidence sběrů"
• nová úloha "Evidence vzorků"
• nový průvodce "Zařazení do sbírky (průvodce)", podpora pro zařazení vzorků do Přírůstkové
knihy nebo Katalogu sbírkových předmětů.
Zjednodušení práce s vybranými sloupci
• týká se dialogů "export dat" z přehledu, "výběr sloupců "z přehledu, "plná kopie" z karty, "kopie
s výběrem" z karty
• do dialogu přidán checkbox "Označené", jehož zatržení omezí zobrazení seznamu sloupců jen na
zatržené položky

OPRAVA CHYB
•
•
•
•

opravy v zápisu do Historie odborného určení (nebyly vkládány CRLF do textu)
předmět zásahu KR, oprava chyby při editaci neschválené karty
oprava chybného zobrazení odrolovaného přehledu (např. intervaly na uživatele v MMP)
Požadavky na zásah - oprava předfiltrace akt. číselníku Subjekt
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