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APLIKACE - SPOLEČNÉ
Menu
•

Bez úprav

SLOVNÍKY
•
•

Taxony přehled: doplnění atributu poznámka
Integrace na CES online: Podpora v existujících entitách
o Správce sbírky: nové atributy Typ správce sbírky, CES ID
o Sbírka: nové atributy Typ správce sbírky, CES ID, CES ID vlastníka, Evidenční číslo CES,
Počet předmětů v CES, Zveřejnit v CES, Web sbírky, Facebook sbírky, Twitter sbírky
o Podsbírka: nové atributy Popis předmětů, Popis období, Popis území, CES ID, Zveřejnit v
CES, Web podsbírky, Facebook podsbírky, Twitter podsbírky

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

•

Přidána podpora pro "Hlídání lhůty pro převod z chronologické do systematické evidence"
o Nové atributy-parametry v "Parametry privátní části" pro vyhodnocování lhůty
• Lhůta katalogizace
• Počet dní pro upozornění před uplynutí lhůty
Nové sloupce v přehledu Přírůstková kniha, nové atributy na záložce Další údaje
• Dny před lhůtou
• Je před lhůtou? (vyhodnocení parametrů pro lhůtu vůči Datumu nabytí)
• Je po lhůtě (vyhodnocení parametrů pro lhůtu vůči Datumu nabytí)
o Vyhodnocení přidáno i do Statistika správce sbírky, Statistika sbírky, Statistika podsbírky,
o Přírůstková karta: změna některých polí na záložce Další údaje o přírůstku na
roztahovací

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
•

•

•

•
•
•

Úpravy Katalogových karet a přehledů
o Katalogizační karta: nový atribut Množství (slovy), typy "PA", "DI", "FO", "VU", "MI",
"NU"
o Formát polí u některých atributů změněn na "roztahovací"
o nový atribut Evidenční číslo DHM (na záložce Základní údaje)
o doplnění chybějících sloupců do přehledu ze záložky Nabytí
o typ NU, VU, FO záložka Popis - doplnění atributu Kompletnost
Katalogizační karta: Nové subzáložky na záložce Manipulace s předmětem
o Výpůjční smlouvy
o Badatelské listy
o Prezentace
Katalogizační karta typ P a přehled: Doplnění atributů dle SK legislativy
o Počet částí
o Popis a rozměry částí
Historie odborného určení - doplněn záznam autora
Katalogizační karta - doplněn záznam změny v údaji Předmět-název (OznaceniPredmetu) do
historie změn
Rozšíření zápisu do historie odborného určení u typu VU a FO o další atributy
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KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

Bez úprav

MULTIMÉDIA
•

Bez úprav

DEPOZITÁŘ
•

•

Položka dokladu depozitáře: Rozšíření přehledů o nové sloupce
o (n) Autoři/sběratelé
o (n) Datace vzniku/sběru
o (n) Místo vzniku
o (n) Lokalita sběru/nálezu
o Půjčeno kam
o Nové uložení
Úprava sestavy Pracovní seznam inventarizace
o nový parametr "tisk základní charakteristiky"

IMPORT/EXPORT
•

Nová importní brána - podpora hromadného importu obrázků do katalogu, s předem
vygenerovanými náhledy mimo aplikaci

PUBLIKACE
•

Bez úprav

OSTATNÍ
Noví průvodci - sestavy - Souhrn akvizic za období (volba menu: Další agendy/Katalog - Kontrolní úlohy,
rozcestník)
po řadách
po podsbírkách
Nové Quartz úlohy pro plánované spouštění servisních úloh
o Servis datací v katalogu
o Servis datací - jazyky
o Servis informačních polí v katalogu - 1
o Servis informačních polí v katalogu - 2
o Servis normovaných informačních polí v katalogu
o Servis Servis inf. polí na Uložení předmětu
o Servis inventárních čísel
o Servis indexace inventárních čísel
o Servis zamykacích číselníků
o
o

•
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Pozor! Úlohy na servisní přepočty nejsou určeny k periodické aktivaci. Teoreticky by všechny
údaje měly být dopočítávány online systémem. Servisní funkce je mimořádný a časově
náročný prostředek, který je třeba spustit mimořádně s pečlivým rozmyslem, jednorázově
naplánovat a po dokončení zakázat). Součástí uvedených úloh je automatické vypnutí online
přepočtu fulltextu na počátku a navrácení na původní stav na konci zpracování.
•
•
•

JMCB - nová zákaznická sestava "* JMCB Katalogizační karta - entomologie A5"
Oprava stránkového layoutu tiskové sestavy "Katalogizační karta základní"
Volitelná změna chování fulltextu: Nastavením konfigurace je možné nastavit systém tak, aby
důsledně rozlišoval diakritiku.

OPRAVA CHYB
•
•
•

Servisní funkce generuje příliš dlouhé pole INFO_INVCISLO u přírůstku
Chyba při filtrování nebo exportu pole Kód ve slovníku Obce
Katalogizační karta - zajistit refresh údaje "Synonymum" po změně a uložení údaje "Taxonnomen"
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