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APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění
•
•
•
•

PERM_CESONLINETRANSAKCE_R - přístup do úlohy Data pro hlášení CES (čtení)
PERM_CESONLINETRANSAKCE_W - přístup do úlohy Data pro hlášení CES (zápis), včetně
průvodce "Doplnění hlášení do CES"
PERM_CESONLINE_AKTUALIZACE - přístup pro aktualizace do CES
Nová systémová role CESONLINE_PRIPRAVA_HLASENI

Uživatelé
•

bez úprav

APLIKACE – společné
Menu
•
•

Nová volba Další agendy / CES / Data pro hlášení CES
Nová volba Další agendy / CES / Doplnit hlášení CES (průvodce)

SLOVNÍKY
•

bez úprav

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•

•
•

U číselných řad typu Inventární Kniha může nově maska pro subčíslo být typu {Z}, např.: {S}{####}/{Z}.
o Tato maska dovoluje zadat pro subčíslo (téměř) libovolný řetězec (bez diakritiky) v
maximální délce 10 znaků. Řetězec může obsahovat znaky a-z, A-Z, 0-9, mezeru,
pomlčku (-), podtržítko (_), tečku (.), lomitko (/), čárku (,).
o V řadách s touto maskou lze subčíslo zadat pouze ruční editaci (tlačítko "E" v úloze
Inventárni kniha) nebo pomoci importu a platí tato další omezení:
▪ nelze automaticky číslovat v úrovni subčísel,
▪ nelze založit kartu hromadné evidence se subčísly,
▪ nelze převést kartu na kartu hromadné evidence se subčísly (lze pouze s
hlavními čísly).
Funkcionalita pro Zobrazení a Zápis údajů z/do CES (pro již nahlášené předměty) přemístěna z
tlačítek na kartě do submenu na kartě
Nad přehledem v submenu nová funkcionalita pro hromadný Zápis údajů do CES (pro již
nahlášené předměty)
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CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•
•

Funkcionalita pro Zobrazení, Načtení a Zápis údajů z/do CES (pro již nahlášené přírůstky)
přemístěna z tlačítek na kartě do submenu na kartě
Nad přehledem v submenu nová funkcionalita pro hromadný Zápis údajů do CES (pro již
nahlášené přírůstky)

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

MULTIMÉDIA
•

bez úprav

DEPOZITÁŘ
•

bez úprav

IMPORT/EXPORT
•

bez úprav

PUBLIKACE
•

bez úprav

Agenda archeologie
•

bez úprav

Agenda výpůjčky
•

bez úprav

OSTATNÍ
•
•
•
•

Nová "Další agenda" CES. Online komunikace s Centrální evidencí sbírek (CES), hlášení nových
přírůstků a sbírkových předmětů
Nová úloha "Data pro pro hlášení CES". Evidence dat pro hlášení do CES
Nový průvodce "Doplnit hlášení CES". Průvodce pro přípravu dat do "hlášení"
Nová funkcionalita "Aktualizace do CES" (jednotlivě nad kartou, hromadně nad přehledem)

OPRAVA CHYB
•
•
•

V úloze „Zařazení do sbírky“ se hodnota z pole "Základní charakteristika" nepřenášela do
přírůstku
Servisní funkce "Servis číselných řad" – oprava práce s poslední hromadnou kartou, revize
nastavení počítadla
Evidence přírůstku se zbytečně dožadovala oprávnění PERM_CESONLINETRANSAKCE_W
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E-SBÍRKY
•

EDM - oprava v tagu <edm:WebResource> - doplnění rdf:resource do <edm:rights>
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