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Úvod
Uživatel se zde seznámí se způsobem vyplňování údajů do polí kontrolovaných na slovník (číselník)

Vstupní slovníková pole (kontrolovaná na slovník)
Na obr. 1 jsou zobrazeny tři základní typy vstupních polí které se v Museionu používají pro vkládání dat.
Do běžného (textového) vstupního pole lze vložit jakýkoliv řetězec či hodnotu (povoleného typu řetězec,
číslo, atd.). Na obrázku č.1 je označen červeně.
Do slovníkové pole se mohou vkládat pouze hodnoty obsažené v připojeném slovníku. Za tímto
vstupním polem je umístěna ikona slovníku (označena modře).
Do datumového pole se mohou vkládat pouze (není-li nastaveno jinak) hodnoty ve tvaru DD.MM.RRRR,
resp. D.M.RRRR. Pro vyplnění lze použít ikonu kalendáře (označena zeleně) nebo klávesovou zkratku
ALT+D (dnešní datum)

obr. č. 1

Vkládání údajů do slovníkového pole
Práce se slovníkovým polem a slovníkem se trochu liší pro vkládání nové hodnoty do zcela prázdného
pole nebo pro úpravu už dříve uložených hodnot (editaci). Pro vyplnění se může používat myši a
klávesnice nebo pouze klávesnice. Práce s využitím klávesnice (klávesových zkratek) je rychlejší. Vše si
ukážeme na příkladech

Práce s nevyplněným slovníkovým polem (např. nová karta)
Zadání: Založit novou lokalitu „Trmice“ s podrobnou charakteristikou a omezenou platností pro
podsbírku historickou. (obr.č. 2).
Formulář pro nový záznam vyvoláme ikonou
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-

s použitím předfiltrace (našeptávače)

1. Pole Podsbírka se vyplňuje pomocí kódu podsbírky. V tomto případě víme, že číselník má
omezený počet záznamů, ale nepamatujeme si konkrétní kód historické podsbírky. Myší nebo
tabulátorem umístíme kurzor do prázdného slovníkového pole a zmáčkneme mezerník. Touto
klávesovou zkratkou se nabídne několik počátečních hodnot ze slovníku ve tvaru KÓD, NÁZEV
HODNOTY. Myší vybereme 2,historická (obrázek č.2).

obr. č. 2

2. Pole Okres se vyplňuje celým názvem okresu. Vybíráme z velkého množství záznamů, ale víme,
jaké slovo hledáme. Myší umístíme kurzor do prázdného slovníkového pole a začneme psát
počáteční písmena okresu. Našeptávač začne postupně omezovat nabídku záznamů. Jakmile je
požadovaná hodnota (Ústí nad Labem) na prvním místě stiskneme klávesu ENTER, tím se
hodnota načte do vyplňovaného pole. Číslo podsbírky se do pole vloží na žlutém podkladu a ze
slovníku se doplní související údaje, zde název podsbírky (šedý podklad) (obr. 3).
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obr. č. 3

3. Do pole Stát se překlikneme pomocí tabulátoru na klávesnici.

-

bez použití předfiltrace (výběr ze slovníku)

1. Pole Stát se vyplňuje pomocí kódu státu. Číselník obsahuje velké množství kódů v nichž se
nedokážeme zorientovat. Myší klikneme na ikonu slovníku
. Na klávesnici pro totéž můžeme
použít klávesovou zkratku ALT+c. Otevře se okno se slovníkem (Státy), ve kterém se zobrazí
všechny (vhodné) záznamy, které je možno vložit do slovníkového pole.
2. Ve slovnících s vyšším počtem položek se většinou požadovaná položka nezobrazí na první
stránce seznamu. Použijeme tedy quickfiltr
(práce s ním je podrobněji popsána
v samostatné příručce). Po aplikaci filtrovací podmínky „*česk*“ na obr. 4 jsou zobrazeny
požadované položky obsahující „česk“.
3. Pokud je položka vybrána můžeme klávesou Enter nebo kliknutím myši na tlačítko ve tvaru šipky
vložit položku do slovníkového pole.
4. Pokud vše proběhlo správně, okno slovníku se uzavře a na kartě detailu ve slovníkovém poli
„Název k publikaci“ je zobrazen na žlutém podkladu vložený text.

obr. č. 4
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-

vložení celé hodnoty do slovníkového pole ručně

1. U krátkých textů (např. kód podsbírky) je efektivní vložit celý řetězec ručně. Například do pole
„Podsbírka“ vyplníme ručně existující číslo podsbírky „2“ a tabulátorem (nebo myší) přesuneme
kurzor do dalšího pole.
2. Pokud jsme vepsali číslo existující podsbírky tak číslo se do pole vloží na žlutém podkladu a ze
slovníku se doplní související údaje, zde například název podsbírky (viz obr.3). Pokud jsme do
pole vepsali ve slovníku neexistující údaj, zobrazí se tento údaj na červeném podkladu! Aplikace
tímto uživatele upozorňuje na to, že musí údaj opravit.

-

požadovaný údaj slovník neobsahuje

1. Slovník Oblastí se používá výjimečně, proto budeme-li chtít doplnit údaj Porta Bohemica, je
pravděpodobné, že ve slovníku neexistuje – pole je podbarveno červeně. (obr. č. 5).
2. Pro přidání nového záznamu do slovníku Oblastí jej nejprve otevřeme v novém okně (alt+c)
3. V novém okně slovníku „Oblasti“ se nám nenabídne žádná položka, protože Museion
předfiltroval položku

Porta Bohemica, která neexistuje (obr.č.6).

4. Ihned v okně slovníku můžeme do slovníku založit novou položku standardním postupem:
tlačítko
(klávesová zkratka alt+insert), vyplnit pole na kartě, uložit tlačítkem
zkratka alt+enter). Poté se nová položka objeví ve slovníku (obr.č.7).
5. Novou položku slovníku můžeme klávesou Enter nebo kliknutím myši na tlačítko
slovníkového pole lokality (obr.č.8).

(klávesová

vložit do

obr. č. 5
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obr. č. 6

obr. č. 7

obr. č. 8

Zcela vyplněnou kartu uložíme
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obr. č. 9
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