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APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění
•

bez úprav

Uživatelé
•

V přehledu jsou přidány sloupce pro zobrazení horizontálních oprávnění

APLIKACE – společné
Menu
•

bez úprav

SLOVNÍKY
Slovník měny
• Jednoznačnost záznamu rozšířena na Kód - Označení, umožňuje vložit více záznamů se stejným
Kódem
• Délka atributu Název prodloužena na 300 znaků
• Nové atributy Platná od, Platná do
• Upraveny našeptávače, tam kde se Měna používá, nyní zobrazují: kód, označení, název, platná
od - platná do

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•
•
•
•

Výčet inventárních čísel s vazbou na přírůstek zobrazuje i horní číslo hromadné katalogové karty
(například KYT0110-KYT0119; NTM050000....)
Přehled Přírůstky - doplněna možnost uživatelsky přidat atribut Poznámka přes volbu menu
"Výběr sloupců"
Přidán atribut Datum zápisu
Přírůstkové knihy - nové systémové výchozí profily pro P, PA a AR

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
• přírodovědné karty (typy BI, BO, ZO, EN, GE, PL) rozšířeny o Množství slovy
• karty typu PA, FO, VU, NU, MI rozšířeny o pole Počet částí a Popis a rozměry částí

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

MULTIMÉDIA
•

bez úprav

Aktualizace 4.9.2019

strana 2/4

MUSEION – novinky ve verzi 3.5.2

.

DEPOZITÁŘ
•

bez úprav

IMPORT/EXPORT
•
•

Nový import - Import komponent nálezu přírůstku (pro karty typu "AR")
Importy
o změna datové brány «importCSV» Katalog OBP
o změna datové brány «importCSV» Katalog PAR
o změna datové brány «importCSV» Katalog VUM
o změna datové brány «importCSV» Katalog FOT
o změna datové brány «importCSV» Prirustkova Kniha
o změna datové brány «importCSV» Prirustkova Kniha ARC

PUBLIKACE
•

•

Úprava chovaní tlačítka "5 Zobrazit" dle parametrů "publikace" - nastavení URL veřejného
portálu, podpora možnosti nastavení "svého" portálu každému správci sbírky
o Upraveny Parametry privátní části
o Nastavena přednost Parametrů privátní části před Parametry veřejné části (v nastavení
URL veřejného portálu)
o Přidání parametrů do VratEuropeana IsShownAt
▪ {ID_PRIV} -> idSbirkovyPredmet
▪ {ID_PUB} -> idPublikacePredmetu
▪ {SPRAVCE_SBIRKY} -> nazevSpravceSbirky
o Přidání parametrů do VratEuropeana IsShownBy
▪ {ID_KD} -> idKontextovyDokument (ID nahledoveho dokumentu)
▪ {ID_PUB} -> idPublikacePredmetu
▪ {SPRAVCE_SBIRKY} -> nazevSpravceSbirky
Změny záložky Údaje k publikaci karty BI, FO, VU, NU
o Údaje, které jsou vyžadovány portálem eSbirky při harvestingu jsou označeny fialovou
hvězdičkou

Agenda archeologie
•

bez úprav

Agenda výpůjčky
•

bez úprav

OSTATNÍ
•

bez úprav

OPRAVA CHYB
•
•
•

Oprava zápisu neexistujícího data v datumových atributech
Oprava nadbytečného středníku v normalizovaném názvu (n) Název/jméno (karta VU)
Chyba v popisu na záložce Předměty kolekce
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E-SBÍRKY
•

Harvesting
o rozšíření a úprava stahovaných dat
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