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APLIKACE – SPOLEČNÉ
Menu
•
•

•

Menu Slovníky, nová volba menu "Geologie"
Menu Nápověda
o zrušeny volby "Nápověda - obsah", "Videoprůvodci", "Legislativa"
o nová volba menu "Online nápověda"
Hlavní menu aplikace je nově přístupné v levém panelu na záložce "Oblíbené"
o systém automaticky ukládá naposledy použitý režim (Oblíbené/Hlavní menu)
o systém automaticky ukládá stav rozbalení složek hlavního menu aplikace

Nápověda aplikace
•

Uvolněna nově zpracovaná kontextová nápověda
o Aktivace kontextové nápovědy se provádí klávesou F1 (pro průvodce pak přes ikonu
nápovědy)
o Nápověda se zobrazí v nové záložce prohlížeče

Číselné řady
•

Možnost nastavit case sensitivitu pro přidělování subčísla dle masky {a}, {x} - nová možnost {A},
{X}. Nyní se rozlišuje, jestli budou generována malá nebo velká písmena v subčísle.

Statistika
•

Statistika je rozšířena o další údaje
o údaj "Evidenční čísla" (Počet evidenčních čísel ve sbírce (součet inventárních čísel +
nezpracovaných přírůstkových čísel))
o údaj "Inv. čísla pořadová" (Počet pořadových inventárních čísel (bez subčísel))
o údaj "Přír. čísla nerozepsaná" (Počet plně nerozepsaných přírůstkových čísel)

SLOVNÍKY
•
•

Nové slovníky pro katalogizační kartu typu geologie
o Zavedeny nové slovníky Tvar, Zrnitost, Barva, Parageneze
Změna jedinečnosti ve slovníku Taxonomie
o nyní musí být jedinečný řetězec údajů Nomen + Kategorie + Nadřazený nomen +
Podsbírka + Správce sbírky
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OSTATNÍ
•

Bez změn

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•
•
•

Úprava obecné katalogizační karty - záložka Základní údaje, povolena editace údaje "Datum
zápisu"
Úprava katalogizační karty VU - rozšířena nabídka jazyků o pojmy "G-řečtina" a "L-latina"
Úprava katalogizační karty BI, BO, ZO, EN - na záložku Popis doplněn údaj "Poznámka"
Úprava katalogizační karty GE - přepracován vzhled, implementovány nové slovníky na údaje
"Tvar", "Zrnitost", "Barva vzorku", "Parageneze"

Sestavy
•
•

Úpravy stávajících obecných sestav
o Seznam sbírkových předmětů
Nové obecné sestavy
o Seznam sbírkových předmětů s obrázky
o Seznam sbírkových předmětů s obrázky - malý
o Katalogizační karta s obrázky
o Etikety QR a IMG 9-A4 (9 etiket 65 x 89mm na A4)

Zákaznické sestavy
•

nové zákaznické sestavy pro:
o Husitské muzeum v Táboře (HMT)
o Muzeum v Bruntále (MBR)
o Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (JMCB)
o Prácheňské muzeum v Písku.(PMP)

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

Úpravy v průvodci Převod do systematické evidence
o Systém inicializuje údaje "Interval" (aktuální interval na uživatele) a "Typ katalogizační
karty" (pokud je s inventární řadou svázán pouze jeden typ)
o Nový parametr "Generovat od čísla" pro způsob generování karet "vyplnit mezery v
řadě": lze zadat pořadové číslo, od kterého se mají karty v inv. řadě generovat
o Ve 4. kroku se nově zobrazuje úloha "Katalog-inventární řada", ve které lze rovnou
zadávat nové karty
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KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

MULTIMÉDIA
•

Bez úprav

DEPOZITÁŘ
•

Plná kopie výdejky v depozitáři: do plné kopie lze zahrnout položky, které jsou ve stavu
"vráceno"

IMPORT/EXPORT
•

•

Úprava existujících importních bran
o Import katalogu - obecný - změna importního rozhraní, úprava při napojování/zakládání
přírůstkového čísla
o Import katalogu BIO - změna importního rozhraní, úprava při napojování/zakládání
přírůstkového čísla
o Import katalogu FOT - změna importního rozhraní, úprava při napojování/zakládání
přírůstkového čísla
o Import katalogu VUM - změna importního rozhraní, úprava při napojování/zakládání
přírůstkového čísla
Nové importní brány
o Import katalogu OBP - obecný import katalogu sbírkových předmětů s rozšířením pro
import typu NU (numismatická karta) a MI (militaria).
o Import katalogu PAR - import katalogu archeologických sbírkových předmětů (karta typu
archeologická karta (PA).

PUBLIKACE
•

Bez úprav

OSTATNÍ
•

Podpora zobrazení konkrétního parametru v dialogu tisku sestav pouze pro uživatele
s požadovaným oprávněním

OPRAVA CHYB
•

Bez úprav
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