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APLIKACE – SPOLEČNÉ
Menu
•
•
•

Nová volba: Další agendy / Protokol o stavu předmětu / Protokol o stavu
Nová volba: Další agendy / Protokol o stavu předmětu / Slovníky
Komponenta DATACE umožňuje zadání hodnoty z kalendáře a aktuální datum z klávesnice Alt+D

SLOVNÍKY
•
•
•

Ztotožnění záznamů ve vybraných slovnících: Osoby, Zaměstnanci, Instituce, Materiály,
Techniky, Datace
Podpora sloučení dvou nebo více použitých (duplicitních) záznamů do jediného
Pro příslušný slovník je nutno nastavit parametr v Nastavení / Parametry / Parametry privátní
části / záložka Slovníky ke ztotožňování

OSTATNÍ
•

Bez změn

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•
•
•
•

Úprava karty BI a ZO - přidání subzáložek "Rozměry" a "Vznik"
Karta typu ZO - upravena záložka Popis
Hromadné změny - v dialogovem okne hromadnych zmen se nyni prekladaji titulky uzivatelsky
pojmenovaných atributů stejne jako se překládají na karte
Nová sestava "Katalogizační karta A5 - numismatika"
Úprava sestavy "Katalogizační karta A5" - doplnění atributu "Lokalita-nález"

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

Bez změn

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

MULTIMÉDIA
•

Nová skupina "Kontextové dokumenty" pro "Protokol o stavu předmětu"
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DEPOZITÁŘ
•

Bez úprav

IMPORT/EXPORT
•

Export SQL skriptů pro přenos dat "CR slovníků" pro vybraný "Typ protokolu" do jiných správců
sbírky prostřednictvím externího nástroje (např. SQL Developer)

PUBLIKACE
•

Bez úprav

OSTATNÍ
•

Nový proces "Protokol o stavu"
o Nová úloha "Protokol o stavu" - založení protokolu, generování kapitol, oddílů a položek,
zadávací dialog pro zadávání hodnot položek
o Kontextové dokumenty pro Protokol o stavu
o Výstupní sestava Protokol o stavu
o Pomocné slovníky:
▪ Typy protokolu,
▪ Kapitoly protokolu,
▪ Oddíly protokolu,
▪ Položky hodnocení protokolu

OPRAVA CHYB
•
•

Zamezeno vzniku duplicit v dokladech depozitáře
Problém s barvami u připojených obrázků v kontex. dokumentech Do "Úlohy" přidána
automaticky spouštěná úloha "Kontrola obrázků", která zkontroluje náhledy obrázků vložených
za posledních 24 hod, v případě barevné odchylky vygeneruje nový náhled.
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