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Ztotožňování záznamů
Ve vybraných slovnících je možné slučovat vybrané záznamy, tj. nahradit několik slovníkových
hodnot jednou vybranou hodnotou. Týká se to slovníků:
· Instituce
· Osoby
· Zaměstnanci
· Datace názvem
· Materiály
· Techniky
· Lokality
Předpokladem je, že ztotožňování ve slovníku je povoleno v parametrech prívátní části (menu
Nastavení - Parametry - Parametry privátní části - Slovníky ke ztotožňování). Tady je možné kdykoliv
přidat vybraný slovník do seznamu povolených slovníků: ikonou
, výběrem z nabídky a uložením
ikonou
. Odebrat povolení je možné po označení záznamu (slovníku) ikonou
na střední liště.
Kromě toho musí mít uživatel přiděleno oprávnění na ztotožňování PERM_SLOVNIKZTOTOZNENI_W
(je společné pro všechny slovníky).
Potom je možné v příslušném slovníku slučovat vyfiltrované záznamy do jednoho vybraného
záznamu.
Subjekty nelze slučovat v Adresáři, ale v jednotlivých tabulkách Instituce, Osoby nebo Zaměstnanci.
Nelze tedy ztotožnit osobu uvedenou jako zaměstnanec s osobou "OO" uvedenou ve slovníku Osoby
ani se záznamem uvedeným v tabulce Instituce.
Postup (slovník Materiály)
1. Vyfiltrujte jakýmkoliv způsobem záznamy, které chcete sloučit

Vyfiltrované záznamy označte a aktivujte filtr na označené záznamy

2. Nastavte kurzor na záznam, který chcete zachovat a kterým chcete nahradit ostatní vyfiltrované
záznamy a z nabídky submenu2 na střední liště zvolte funkci Ztotožnění záznamů

3. Po potvrzení kontrolního dotazu, zda opravdu chcete sjednotit záznamy, si MUSEION ještě
vyžádá zapsání počtu označených záznamů a pak ještě provede kontrolu, zda nedojde ke
konfliktu u podsbírek (pokud je u výsledného záznamu uvedena podsbírka, musí souhlasit s
podsbírkou u všech záznamů, kde je hodnota použitá). Pokud tomu tak není, je uživatel vyzván,
aby upravil výběr (nebo u výsledného záznamu odstranil podsbírku.
Pokud vše souhlasí, provede se ztotožnění.
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