NOVINKY ve verzi 3.4.2 (revize 37202)
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APLIKACE - SPOLEČNÉ
Menu
•

•

Nové volby
o Publikace/Administrace/Přehled publikovaných předmětů za období
o Publikace/Administrace/Přehled harvestingu předmětů za období
Přepracovány volby v Menu Nápověda

SLOVNÍKY
•

Bez úprav

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•

Kopie do existujících karet (pro MMP)
o kopírování zdrojové karty typ PA nebo HM, do jiných karet stejného typu
o provádí se tlačítkem na zdrojové kartě

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

MULTIMÉDIA
•

Bez úprav

DEPOZITÁŘ
•

Bez úprav

IMPORT/EXPORT
•

Bez úprav

PUBLIKACE
•

Bez úprav
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OSTATNÍ
•

•

Přidána funkcionalita REPLY TO
o nový atribut v Parametry instalace - Adresa odesílatele e-mailu Reply To
o jeho vyplnění umožní přesměrovat odpověď na hromadný e-mail na jinou adresu
odesílatele
Přihlášení uživatelé - do přehledu přidán sloupec Horiz. právo - Správce sbírky

OPRAVA CHYB
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Plná kopie - systém zkopíroval ze zdroje včetně případné vazby na doklad inventarizace opraveno
OnlineSK - Nefunguje Multimédia - import souborových příloh - LINUX - opraveno
Nefungující překlad Datací v SK lokalizaci - opraveno
V přehledu Položky dokladů inventarizace se zobrazuje Počet 2x - opraveno
Pokud při založení nového SS použijeme Subjekt, který má založen kompozit Adresa a v této
Adrese není vyplněna např. část obce, do aplikace se už nepřihlásí nikdo, kdo má takto
vytvořeného SS nastaveného jako Aktuální - opraveno
MSSQL - pokud fulltext vyhledá více jak 2100 záznamů nelze je všechny zobrazit - opraveno
Oprava chyby při zakládání nové prezentace při nesouhlasu období
oprava chyby importu prezentací
Převzetí aktuální nápovědy
Oprava file separatoru kvuli linux instalaci online sk
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