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APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění
•
•

Právo PERM_IMPORT_OAI (ruční spouštění harvestingu) doplněno do systémové role
ADMIN_ESBIRKY
Nové oprávnění "PERM_VLOZENI_VODOZNAKU" (primárně pro interní potřebu MUSOFT.CZ)

Uživatelé
•

bez úprav

APLIKACE – společné
Menu
•

Nová položka Depozitář > Pomocná evidence přírůstků

SLOVNÍKY
•
•
•

Slovník literatura – přidány atributy ISSN, ISBN a DOI
Datace názvem – úprava validace, hodnotu Datace názvem nelze zadávat ve formátu roku nebo
datumu.
Přidána funkce ztotožňování záznamů ve slovníku Lokality

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•
•

Přírůstek, Popis přírůstku, zvýšeno omezení na 4000 znaků
Průvodce Převod do systematické evidence
o změna v zobrazení výsledku převodu – ve formě přehlednější tabulky

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•

•
•
•

Zákaznické tiskové sestavy
o JMCB Katalogizační karta – knihovna (R, ST, PT, PM, LA)
o JMCB Katalogizační karta – knihovna (GK, MP)
o JMCB Katalogizační karta – geologie
o JMCB Katalogizační karta – botanika
o JMCB Katalogizační karta – zoologie
Katalog, Popis, záložka Literatura, v přehledu přidány atributy ISSN, ISBN a DOI
Katalog, úprava záložky Manipulace
pole "Datum poslední manipulace", upraveno na „Datum poslední manipulace v depozitáři“,
zobrazuje nejvyšší datum z Dokladů o manipulaci v depozitáři
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KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Provedena změna asociace v číselných řadách pro Požadavky KR a Zásahy KR, z čehož vyplynulo:
o doplnění nové servisní funkce Servis číselných řad (Založení nových asociací na Období
číselné řady u ZasahKR a PozadavekKR)
o zpřístupnění možnosti resetu počítadla číselné řady typu DZ a PZ (a k tomu SMN, SML,
SMV, NAB, BAD, PRE)
o nové režimy pro zobrazení Požadavků KR a Zásahů KR (výběrový dialog Vše - dle číselné
řady).

MULTIMÉDIA
•
•

Průvodce: Import souborových příloh – přidána kontrola správného formátu ZIP souboru
Kontextové dokumenty v úložišti (privátní i veřejné) – Vložení vodoznaku do již uloženého
obrázku (nová funkcionalita v submenu nad přehledem i na kartě)

DEPOZITÁŘ
•

•
•

•

MMP – pomocná evidence přírůstků
o nový parametr pro přístup do úlohy "Pomocná evidence přírůstků" v Nastavení >
Parametry privátní části, záložka Depozitář, nový atribut "Povolit úlohu Pomocná
evidence přírůstku", pokud není povolen, úloha je z menu nepřístupná
o speciální evidence pro podporu manipulace (výdejky) s částí přírůstku
o podpora "rozkopírování" položky přírůstku na více částí pro potřeby vydávání z
depozitáře
Inventarizace – Položky dokladu inventarizace, doplnění čísla CES do přehledu a na kartu
Doklad o manipulaci
o úprava terminologie, pole "Celkem předmětů:" přejmenováno na "Celkem ks:"
o MMP – doklad o manipulaci – úprava titulku, přidání pole do záhlaví ("Celkem sb.
předmětů:") a do položek dokladu nový sloupec "Ks" zobrazující pro každou položku
hodnoty atributu počet kusů.
Úprava přístupových práv k záznamům v modulu Inventarizace
o Nastaveni/Parametry/Nastavení privátní části – záložka Depozitář, nový parametr
"Aktivace omezení přístupu editace k dokladu inventarizace"
o Pokud je parametr aktivován, mají přístup k zakládání a editaci položek dokladu
inventarizace pouze členové inventarizační komise
o Při založení nového Dokladu inventarizace se aktuální uživatel automaticky stává členem
inventarizační komise (přihlášený uživatel musí mít vyplněný atribut "Osoba")
o Nový asociační atribut na Dokladu inventarizace – Depozitář

IMPORT/EXPORT
•
•
•

Změna „ImportCSV“ – Literatura (přidány atributy ISSN, ISBN a DOI)
Nový import Položky přírůstku
Úprava Import uložení předmětu

PUBLIKACE
•

bez úprav
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Agenda archeologie
•

bez úprav

Agenda výpůjčky
•

bez úprav

OSTATNÍ
•

bez úprav

OPRAVA CHYB
•
•
•

Plná kopie výdejky – generování čísla kopie výdejky pro aktuální rok
Oprava drobných překlepů na kartě Nález (karta přírůstku AR)
Katalog – Oprava nespolehlivé změny systémového sloupce "Datum změny" (ORACLE, MS SQL)

E-SBÍRKY
•

Kontextové dokumenty v úložišti – Vložení vodoznaku do již uloženého obrázku (nová
funkcionalita v submenu nad přehledem i na kartě)
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