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Všechna
práva vyhrazena.
Tato příručka je chráněna autorskými právy a distribuována na základě licencí, které omezují její používání, kopírovánístrana
a šíření. Bez
předchozího písemného souhlasu společnosti MUSOFT.CZ je zakázáno jakýmkoli způsobem reprodukovat jakoukoli část této příručky.
Loga společnosti MUSOFT.CZ uvedená v této příručce jsou ochranné známky společnosti MUSOFT.CZ. Všechny ostatní názvy produktů, ochranné známky nebo
loga zmínění v této příručce jsou použita pouze k identifikačním účelům a může se jednat o ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných
vlastníků.

MUSEION – novinky ve verzi 3.4.1

.

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•

Na kartu typu VU přidána záložka "Nález"
Úprava dialogu funkce "Plná kopie"
o nabídka atributů ke kopírování se mění dle typu kopírované karty
o změna u kopírování atributů Umístění - závislost na nastavení "Uložení předmětu"

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

MULTIMÉDIA
•

bez úprav

DEPOZITÁŘ
•
•
•

Doklady o manipulaci (příjemka, výdejka, vratka, historie uložení), u příslušného data se nyní
zobrazuje i čas, to umožňuje v jednom dni více manipulací
Sestavy dokladů o manipulaci - úpravy pro zobrazení času u data manipulace
Historie uložení předmětu - přidána možnost vybrat doklad

IMPORT/EXPORT
•
•

Rozšíření importu Přírůstkové knihy, přidáno 12 atributů (Rok nabytí, Přispěvatel, Text 1-5,
Příznak 1-5)
Import Katalogu - FOT zrušeno nastavování "Datum nabytí" na výchozí hodnotu 01.01.1900

PUBLIKACE
•

bez úprav

OPRAVA CHYB
•

•
•
•
•

Položky dokladu k inventarizaci
o chyba při hromadné změně "HistorieStavuPredmetu"
o chyba při zakládání nové položky
Oprava hlášení chyby při přihlášení již neplatného uživatele
Katarální území - Lokalita, opravena možnost opakovaného vkládání stejného Katastru k Lokalitě
Katalog - zadávaní datace názvem, problém s podsbírkou
Chyba při zrušení příznaku Vytištěno u Vratky
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