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Úvod
Uživatel zde najde popis „pracovního kontextu“ a způsob jeho využití.

Pracovní kontext – popis
Pracovní kontext je nástroj pro zvýšení efektivity práce uživatele. Pracovní kontext se nachází na jedné
ze záložek levého panelu (viz obr. č. 1) aplikace Museion. Je to výrobcem definovaný seznam položek
vybraných napříč celou aplikací. Jednotlivé položky pracovního kontextu jsou organizovány do skupin –
složek
. Před každou složkou je tlačítko s měnícím se symbolem +/- , jehož stlačením (myší) se
rozbalují/sbalují vložené položky pracovního kontextu. Výchozí seskupení do složek si uživatel může
upravovat podle svých požadavků (viz samostatná příručka „Uživatelské přizpůsobení aplikace“).
Položky pracovního kontextu je možné vyplnit hodnotou. Hodnota

se zobrazuje ihned za názvem

položky
. V případě, že daná položka je součástí vzájemně závislých položek (např. skupina ->
fond -> podsbírka -> sbírka) může být zobrazeno více těchto závislých hodnot (viz příklad na obr.1
3DPREDM/2/MM/MM)
Vyplněné položky pracovního kontext pak slouží pro automatické plnění vstupních polí při zakládání
nových položek v různých evidencích Museionu.

obr. č. 1
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Pracovní kontext – ovládání
K ovládání pracovního kontextu slouží nástrojová lišta v jeho horní části
Tlačítka v ní umístěná mají následující funkci:

.

– rozbalí / sbalí všechny skupiny-složky pracovního kontextu
– vytvoří novou skupinu - složku, tu lze poté myší přetáhnout na jiné místo pracovního kontextu
- odstraní hodnoty ze všech položek pracovního kontextu
nebo

- vypne/zapne použití pracovního kontextu

– obnoví hodnoty položek pracovního kontextu z databáze
– uloží změny v pracovním kontextu do databáze pro opakované použití
- vrátí pracovní kontext do výchozího nastavení
- tlačítka s proměnným symbolem +/-, která se nachází před každou složkou pracovního kontextu,
rozbalí/sbalí vnořené položky

Najetím myši nad vybranou složku
kontextové menu s volbami:

pracovního kontextu a stiskem pravého tlačítka se zobrazí

Přejmenovat – umožní přejmenovat složku
Odstranit – odstraní složku z pracovního kontextu (pokud neobsahuje žádnou položku
Odstranit složku z PK – vymaže hodnoty všech položek ve vybrané složce
Odstranit vše z PK - vymaže hodnoty všech položek pracovního kontextu

Najetím myši nad vybranou položku
kontextové menu s volbami:

pracovního kontextu a stiskem pravého tlačítka se zobrazí

Odstranit hodnotu z PK – vymaže hodnotu z vybrané položky
Odstranit vše z PK - vymaže hodnoty všech položek pracovního kontextu

Pracovní kontext - vyplňování
Hodnoty do položek pracovního kontextu se plní (mění) dvojím způsobem:
•

ručně (uživatel)
o najetím myší nad vybranou položku
o stiskem levého tlačítka otevřít okno se slovníkem
o ve slovníku vybrat správnou položku (hodnotu)
o

•

klávesou enter nebo myší stiskem tlačítka
položky pracovního kontextu.
automaticky (aplikace)
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o
o

uživatel prochází různé karty a přitom otvírá slovníky, při této práci aplikace automaticky
vyplňuje stanovené položky v pracovním kontextu.
Například uživatel zakládá novou kartu sbírkového předmětu a na ní otevře slovník
„Podsbírka“. Hodnota položky slovníku, kterou použije se automaticky vloží do položky
„Podsbírka“ v pracovního kontextu. Následně při zakládání další karty sbírkového
předmětu se na nové kartě již podsbírka automaticky vyplní touto hodnotou
z pracovního kontextu.

Příklady využití pracovního kontextu
Inicializace obsahu vstupních polí při zakládání nových karet
Uživatel bude zakládat nové sbírkové předměty které patří do stejné podsbírky, fondu, skupiny i
podskupiny 1.úrovně.
1. Do pracovního kontextu si uživatel vloží hodnoty, které se na všech kartách budou opakovat.
V případě na sobě závislých atributů stačí vyplnit položku na nejnižší úrovni, tedy „poskupina1 =
misky“ (obr.2). Vazby na nadřízené položky (skupina, fond, podsbirka) jsou zjištěny automaticky.
Podskupina 1 „misky“ je součástí skupiny „nádoby“, která je součástí fondu „NA“, který je
součástí podsbírky „D“ a ten patří do sbírky DEMO.

obr. č. 2
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2. Uživatel v úloze „Inventární řada“ otevře novou kartu (obr.3) pro založení nového sbírkového
předmětu. Pole pro podskupinu 1. úrovně, skupinu, fond (ale i pro podsbírku a sbírku na jiné
záložce) budou automaticky vyplněny na základě hodnoty v pracovním kontextu.

obr. č. 3

3. V případě, že uživatel (např. v průběhu zakládání více karet) tento inicializovaný údaj změní na
jiný. Změní se i hodnota v pracovním kontextu a tato se automaticky předvyplní na další nové
kartě.
4. Alternativou k Pracovnímu kontextu jsou funkce Kopie záznamu, Kopie s výběrem a Plná kopie,
které se nachází v submenu 1 na kartě sbírkového předmětu (obr.4). Pokud se uživatel rozhodne
používat tyto funkce, doporučujeme vypnout inicializaci hodnot z pracovního kontextu

.

obr. č. 4
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