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APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění
•

bez úprav

Uživatelé
•

Monitorované aktivity
o Pokud je aktivní volba "Zobrazovat data všech správců, ke kterým mám přístup" =>
zobrazeny aktivity všech Správců, ke kterým má přístup Aktuální Uživatel
o Pokud není aktivní volba "Zobrazovat data všech správců, ke kterým mám přístup" =>
zobrazeny aktivity v daném správci sbírky

APLIKACE – společné
•

Rozšíření funkcionality hromadného označování záznamů (viz tooltip u označovacího boxu);
slouží k hromadnému označovaní záznamů (do 2 000 záznamů):
o kliknutím se označí všechny záznamy na aktuální stránce přehledu (zachována stávající
funkce),
o při současném stisknutí klávesy SHIFT dojde ke zrušení označení všech záznamů a
následně budou označeny všechny vyfiltrované záznamy na všech stránkách přehledu
(zachována stávající funkce),
o při současném stisknutí klávesy ALT budou všechny vyfiltrované záznamy na všech
stránkách přehledu přidány mezi označené záznamy (nově implementované rozšíření).

Menu
•

bez úprav

SLOVNÍKY
•

bez úprav

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

•

Nová funkcionalita v submenu přehledu přírůstků v submenu na kartě přírůstku – nastavení
příznaku "Rozepsáno"
o uzavřít katalogizaci přírůstku,
o otevřít katalogizaci přírůstku.
Tlačítko "1 Katalog" zobrazuje všechny záznamy systematické evidence, které se vážou na daný
přírůstek.

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•

Do přehledu přidaná možnost zobrazení nadřízeného taxonu k "Taxon-nomen"
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Automatický jednorázový výpočet celkového počtu jedinců v entomologické kartě do "Počet
kusů"
Přidán atribut "Confer" na karty typu BI, PL
Do přehledu přidána možnost zobrazení sloupce "Pozemek"
Nová systémová sestava Štítky VU

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

MULTIMÉDIA
•

Kontextové dokumenty, tlačítko "Načíst dokument" - upraven dialog pro výběr konkrétního inv.
čísla.

DEPOZITÁŘ
•

bez úprav

IMPORT/EXPORT
•
•

•

Nový import "Vyřazení předmětu".
Podpora integrace s CES ONLINE, zápis/načtení údajů do/z www.cesonline.cz pro:
o správce sbírky, sbírku, podsbírku (nová ovládací tlačítka na kartě)
o přírůstky (nová ovládací tlačítka na kartě)
o sbírkové předměty (nová ovládací tlačítka na kartě)
o nová záložka s parametry pro nastavení: Nastavení/Parametry/Parametry privátní části
záložka CES OnLine
Implementace formátu EDM (Europeana Data Model) do rozhraní pro harvesting dat:
o úprava Parametry privátní části
o úprava Parametry veřejné části

PUBLIKACE
•

bez úprav

Agenda archeologie
•

bez úprav

Agenda výpůjčky
•

bez úprav

OSTATNÍ
•

Úprava Filtru v úloze "Záznamy přenesených dat":
o speciální filtr pokud je aktivní průvodce importu – při vypnutí systémového filtru se
zobrazují pouze záznamy z datasetu aktuálně zpracovávaného průvodcem.
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OPRAVA CHYB
•
•
•
•

Opraveno nekorektní vyplňování mezer v úloze Převod přírůstku do katalogu, zapnuto "Vyplnit
mezery v řadě".
Rozepsání karty hromadné evidence, vznik zámků v databázi – nefunkčnost aplikace.
Uložení předmětů – oprava vyhledání hromadné karty při použití čtečky QR/BAR kódu.
Fulltext – oprava vyhledávání řetězce obsahujícího lomítko.

E-SBÍRKY
•
•

Harvesting
o rozšíření a úprava stahovaných dat
Implementace formátu EDM (Europeana Data Model) do rozhraní pro harvesting dat
o Úprava "Parametry privátní části"
o Úprava "Parametry veřejné části"
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