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APLIKACE – SPOLEČNÉ


BEZ ÚPRAV

SLOVNÍKY


Taxonomie - přidány atributy "Rod" a "Druh" (Dostál)

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog













Atribut "Datum poslední inventarizace" přemístěn ze záložky "Základní údaje" na subzáložku
Manipulace / <<
Do možností v přehledu zobrazit další sloupce přidány atributy
Stav předmětu
o Popis stavu
o Stav k datu
o Lokalita - doplnění
o Lokalita - originální název
o Souř. zdroj
o Souř. přesnost
o Předchozí majitel (slovy)
o IČ pořadové
o IČ pořadové DO
o Schváleno
o Datum schválení
o Jiná evidence
o Datum inventarizace
Do možností zobrazit další sloupce pro karty typu NU - numismatika přidány atributy:
o Hodnota
o Období
o Země
o Typ mince
o Popis hrana
Do možností zobrazit další sloupce pro karty typu MI - militaria přidány atributy:
o Vzor (model)
o Ráže
o Výrobní číslo
o Kategorie
o Průkaz zbraně
Nové "normalizované" atributy v přehledu
o (n) Název/Jméno
o (n) Místo vzniku
o (n) Lokalita sběru/nálezu
o (n) Datace vzniku/sběru
o (n) Autoři/sběratelé
Plná kopie - do kopírovaných atributů přidána "Historie stavu"
Pracovní kontext - odstraněna položka "Stav"
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Do možností zobrazit další sloupce pro přírodovědné karty typu BI, BO, ZO, EN, PL přidány
atributy:
o Taxon snad/asi
o Další taxony
o Status typu
o Confer
o Variabilita
o Herbář
o Počet samců
o Počet samic
o Počet juv
o Collectio
o Druh preparátu
o Mapa
o Čtverec
o Fytochorion
o Nadmořská výška
o Specifikace lokality
o Charakteristika místa sběru
o Stanoviště
o Mikrostanoviště
o Biotop-kód
o Původní popis lokality
Úpravy na kartách přírodovědy typu BI, BO, ZO, EN
o upraveny atributy navazující na Hlavní taxon, dva nadřízené taxony s dynamicky se
měnícími popiskami
o nový atribut "Synonymum"
o nová záložka "Synonyma Taxonu"
o na záložce "Revize Taxonu" přidány atributy "Datum (slovy)"
o Na záložce "Sběr" byla vylepšena ergonomie zadávání GPS souřadnic, možnost vkládat
souřadnice jako jeden řetězec
o pořadí některých atributů na kartách bylo upraveno
Přidána podpora pro proces vyřazení předmětu - subzáložka Manipulace / Vyřazení
Nové sestavy
o Katalogizační karta pro botaniku
o Lokalitní štítek pro botaniku

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
Přírůstková kniha





Do možností zobrazit v přehledu další sloupce přidán atribut:
o Předchozí majitel (slovy)
Na záložce "Seznam předmětů" (přírůstku) přidán atribut:
o Inventární číslo - vazba na sbírkový předmět
o Rozsah atributu "Popis" rozšířen na 2000 znaků
Průvodce "Převod do systematické evidence" - přidány parametry převodu "Podsbírka",
"Fond", "Skupina"
Přidána podpora pro proces vyřazení přírůstku - subzáložka Manipulace / Vyřazení
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KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE


BEZ ÚPRAV

MULTIMÉDIA


Přidána možnost pracovat se speciálním komprimovaným formátem TIFF, používaným pro
rentgenové snímky

DEPOZITÁŘ









Instalační skript vytvořil dokument inventarizace č. 1/1900 s položkami, které měly datum
poslední inventarizace zapsané na katalogizační kartě.
Sestavy využívající QR-kód - řešení problému s diakritikou, přidán parametr "bez diakritiky"
Uložení předmětů - aplikována funkcionalita zobrazení evidenčních čísel dle zobrazovací masky
(např. skrývání vodících nul v inventárním čísel)
Optimalizace rychlosti práce s číselníkem "Seznam míst uložení"
o odstraněny našeptávače v úlohách, kde se "Seznam míst uložení" využívá
o defaultní třídění nastaveno "dle id"
o podpora indexů pro vyhledávání
Nové "normalizované" atributy v přehledu a na kartě Uložení předmětů
o (n) Název/Jméno
o (n) Místo vzniku
o (n) Lokalita sběru/nálezu
o (n) Datace vzniku/sběru
o (n) Autoři/sběratelé
Nové sestavy v Uložení předmětů
o Inventární seznam obecný
o Seznam uložení předmětů

IMPORT/EXPORT


BEZ ÚPRAV

PUBLIKACE


BEZ ÚPRAV

OSTATNÍ


BEZ ÚPRAV
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