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APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění a role
•

bez úprav

Nastavení aplikace
•

•
•
•

•

Parametry / Parametry privátní části / Systematická evidence
o Nový parametr "Oddělovač Předmět-název a Základní charakteristika v info poli" oddělovač uplatňující se při slučování Předmět-název + Základní charakteristika.
Parametry / Parametry privátní části / Privátní úložiště
o Nový parametr: Aplikovat vodoznak (publikace předmětu)? - pro zkrácený proces
publikace
Parametry / Parametry privátní části / Chronologická evidence
o 5x nový parametr - titulek k textu 6 - 10 pro uživatelské pojmenovaní atributů v
Přírůstkové knize, záložka Další údaje
Parametry / Parametry instalace - nové parametry pro proxy server přes který se komunikuje s
externími aplikacemi (AMČR, CES OnLine....)
o PROXY server
o PROXY port
o PROXY uživatel
o PROXY heslo
Parametry / Parametry privátní části / záložka CES OnLine,
o Nový parametr Exportovat popisné údaje o předmětu/přírůstku,
▪ pokud je ANO, jsou do requestu odesílaného na CES OnLine vkládany popisné
údaje
▪ pokud je NE, nejsou do requestu odesílaného na CES OnLine vkládany popisné
údaje

APLIKACE - SPOLEČNÉ
Menu
•

bez úprav

Systémové informace
•

•

•

V dialozích vyvolaných (Alt+b), (Alt+n), přidáno zobrazení metadat (pro primitivni pole, asociace
a atributy kompozitu, u vnořených atributů asociací se nezobrazují)
o Typ pole (celé číslo, řetězec atd.)
o Omezení (povinnost atributu, rozsah hodnot atd.)
Dialog sestav, další rozšíření:
o možnost filtrováni dle názvu sestavy
o tlačítko zapínající režim změny pořadí sestav - uživatel si může pomoci drag and drop
určit pořadí sestav
o tlačítko diskety (v režimu změny pořadí) - uloží pořadí nastavené uživatelem
o tlačítko resetující pořadí do původního systémového nastavení
Úloha „Definice výstupních sestav“ - úpravy
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o

•

Zavedena jednoznačná identifikace sestavy (možnost tisku identifikace přímo na
sestavu)
o Při zakládaní nové Definice sestavy přidána inicializaci atributů
Přidána možnost vložení hodnoty z otevřeného slovníku "double clickem"

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•

Vypnuta možnost ručního vložení záznamu do Historie odborného určení
ÚPRAVA titulků Signatura, Popis

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

Přírůstková kniha, záložka Další údaje
o pět nových atributů uživatelsky (text 6-10) uživatelsky pojmenovatelných dle parametrů
v Nastavení

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

•

Úprava v použití oprávnění pro převzetí zásahu (oddělení práv pro restaurátora a kurátora)
o Kurátorovi již stačí pouze PERM_PREDMETZASAHUKR_R a PERM_ZASAHKR_R aby
nemohl zasahovat do K-R dokumentace (nepotřebuje již tato práva - W pro zápis)
o Kurátor k převzetí zásahu má dále oprávnění
▪ PERM_PREVZETIPREDMETUZASAHUKRPOZASAHU - potřebné pro převzetí přímo
na kartě PředmetZasahuKR přes tlačítko "2. Převzetí předmětu"
▪ PERM_PRUVODCE_PREVZETIPREDMETUPOZASAHU - potřebné pro spuštění
průvodce "Převzetí předmětů po zásahu"
Byla zrušena editace polí na záložce "Stav po, Převzetí po, Doporučení" (dne, převzal), aby do
nich nemohl zasahovat restaurátor

MULTIMÉDIA
•

•

Přidána kontrola na správnost deklarované přípony souboru a skutečného typu vkládaného
multimediálního souboru.
o pokud nesouhlasí je zobrazena chybová hláška: Vkládaný multimediální soubor "{0}" má
příponu "{1}", ale jedná se o soubor typu "{2}"
Zpřesnění chyby při zobrazování originálu ve Fotodokumentaci
o při selhání načtení originálu se zobrazí chyba podle toho, zda uživatel opravnění
PERM_ORIGINAL_PRILOHY_PRIV
▪ má: Obrázek v původní velikosti se nepodařilo stáhnout. Formát obrázku
pravděpodobně neodpovídá jeho příponě "{0}".
▪ nemá: Nemáte oprávnění na prohlížení obrázku v původní velikosti.

DEPOZITÁŘ
•
•

Doklad o manipulaci - Průvodce Vydání předmětů
o Přidána možnost vložení předmětů z Prezentace
Doklad inventarizace - sestava Protokol o inventarizaci sbírky
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o

•
•

nový parametr "Tisknout Základní charakteristiku?" slučování zde zafunguje i při
deaktivovaném slučování Předmět-název & Základní charakteristika v Nastavení
Velká optimalizace Dokladů o manipulaci v depozitáři s vysokým počtem položek (rychlost)
Uložení předmětu - podmínečné zobrazení sloupce přehledu
o pokud je v Nastavení povolena pomocná evidence přírůstků (Parametry privátní části,
Depozitář, Povolit úlohu "Pomocná evidence přírůstku" = ANO), nabídne se ve Výběru
sloupců atribut "PEP vyřazeno"

IMPORT/EXPORT
•

•
•

Import taxonu - úprava
o rozšíření jedinečnosti o obor (nepovinný)
o "Nadřazený taxon - nomen" - lze vložit hierarchii s oddělovačem "|"
o hodnota může být v jednom ze tvarů:
▪ pouze jeden nadřízený nomen
▪ nebo plná hierarchie nomenů od kořene k listu (z leva do prava)
▪ oddělovač jednotlivých nomenů (úrovní) je znak "|" (svislítko)
o algoritmus akceptuje i jen jeden název nadřízeného taxonu pro tyto případy:
▪ zavedena hierarchie je pouze do 2 úrovní
▪ v hierarchii nejsou duplicitní názvy
CES OnLine
o Zápis do Data pro hlášení - úprava systémového filtru pro výběr položek pro operaci C10
Export dat (názvy sloupců) v jazykovém prostředí prohlížeče nastaveném uživatelem

PUBLIKACE
•

Přidána podpora vložení vodoznaku pro zkrácený proces publikace

AGENDA ARCHEOLOGIE
•

Přidána podpora pro komunikaci s AMČR při používání PROXY serveru zákazníkem (viz nový
parametr v Nastavení)

AGENDA VÝPŮJČKY
•

bez úprav

AGENDA PROTOKOLY O STAVU
•

bez úprav

AGENDA CES ON-LINE
•
•

•

Nový atribut "Datum změny v CES" přidán do Přírůstkové knihy, Katalogu, Komunikace s CES on
Line
Komunikace CES OnLine
o tlačítko "Nastavení ev. karet" pro aktualizaci příznaků rozšíření o další atribut
▪ Datum poslední změny v CES
Parametrické omezení přenosu popisných údajů o hlášeném předmětu do CES OnLine
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o

•

U operací C1, C12, C13, C15 se element <PopisPredmetu> vkládá pouze v případě, když
Parametry privátní části / záložka CES OnLine, parametr Exportovat popisné údaje o
předmětu/přírůstku = ANO.
Hlášení dat do CES OnLine - úprava převodu předmětu z jedné podsbírky do druhé
o pro převod se používají komplementární operace C13 a C14
o pro převod předmětu z jedné podsbírky do druhé v MUSEIONU stačí do transakcí zapsat
pouze C13
o algoritmus "Aktualizace sbírky do CES" již vygeneruje nutný komplementární zápis
operace C14 (uživatel již ručně nezakládá!), a to za těchto podmínek:
▪ jedná se pouze o inventární číslo (typCisla = "I")
▪ je vyplněn kód podsbírky předešlé (vyplní uživatel při tvorbě transakčního
záznamu do hlášení CES)

OSTATNÍ
•
•
•

•
•
•

Slovníkové našeptávače - u většiny změna způsobu zadávání - místo Kódu se zadává Název
Dialogové okno Zobrazení hodnoty - zvětšení fontu písma
Do podřízených seznamů vybraných úloh (z vyšším počtem záznamů) bylo přidáno stránkování
o Úlohy, záložka Historie
o Doklady o manipulaci, záložka Položky dokladu
o Požadavky na konzervaci, restaurování, záložka Předměty požadavku
o Zásahy konzervace, restaurování, záložka Zásah na předmětech
o Data pro hlášení CES, záložka Rozpis evidenčních čísel
HTTP optimalizace
o Redukce komunikace a zrychlení odezvy mezi internetovým prohlížečem a serverem
aplikace
Optimalizace aplikační vrstvy
Optimalizace prezentační vrstvy
o Postupný rendering údajů na záložkách v kartě vede ke zrychlení prvního zobrazení i u
velmi komplexních karet, bohatých na záložky a údaje v nich

OPRAVA CHYB
•
•
•
•
•

Odstranění chybného založení nové karty při pokusu editovat inv. číslo na číslo se subčíslem i
když to maska neumožňuje
Oprava chyby v importu katalogu BIO
MSSQL: problém s filtrování vypočtených getterů na hodnoty null, <>null
Problém s překrýváním lokálního submenu
Průvodce Změna uložení ve specifickém scénáři nenabízel korektně Depozitář

E-SBÍRKY
•
•

Multimédia - přidána možnost editovat příznak Náhled i pro obrázky odkazem na URL
Import sbírky - řešení problému s komprimovanými multimediálními soubory typu ZIP
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