
Nové formuláře 

• Přístup z online katalogu (IPAC) 
• Přihlášení  
• MyASEP - Aktuální rok sběru – Vaše záznamy 
Zpracovatel – záznamy celého ústavu 
Individuální pro autora – pouze své záznamy 
Anonymní – pouze Nový záznam 

• Nový záznam 
• Autority – oprava autorit nově přes formuláře 
• Kontroly, Výstupy 
• Různé zobrazovací formáty 



MyASEP 

Po přihlášení se v 
MyASEP objeví 
nové položky v 
nabídce: 
 
Zpracování 
•Aktuální rok sběru 
•Nový záznam  
•Autority 
 
Výstupy 
•Kontroly dat 
•Výstupy RIV 



Nový záznam 
Horní lišta: 
Nový 
Tisk 
Vytvořit kopii záznamu 
Zkontrolovat záznam 
Nahrát přílohu 
Uložit 
Odeslat (zobrazit v IPAC) 

Výběr formuláře 



Nový záznam 

Povinné pole 

Zobrazovací formáty: 
Zkrácený 
Uživatelský 
Bib. Citace 
MARC 

Odkaz do 
Manuálu 

Výběr z autorit 



Výběr z autorit 

Výběr z 
autorit 



Autorské údaje 

Vyhledáme 
autora v 
rejstříku 



Autorské údaje 

Pokud autor 
není v rejstříku, 
zapíšeme ho do 
formuláře a 
autorita se 
vytvoří sama. 

+ -  
Přidání, 
smazání, 
posun 
autora 



Autorské údaje 

Následně 
doplníme 
identifikátory, 
případně RČ. 
 
Zvolíme 
zobrazovací 
formát 
Uživatelský a 
přes ikonu lupy 
se proklikneme 
do autority, 
vybereme 
možnost 
Editovat 



Spolupracující instituce 

Spolupracující instituce 
Nepovinné, ale 
doporučujeme zapsat. 
Vyberte z rolety, 
případně zapište 



Zdrojový dokument, konference 

Tituly periodik vybíráme z rejstříku, 
pokud ještě není uveden, vyplníme 
potřebné údaje 

Rozlišujeme ISSN a eISSN 

Nově je možné uvést číslo PubMed 

Datum konference se vybírá z 
kalendáře – eliminace chybných 
zápisů 



Elektronická adresa, projekty EC 

Projekty EC 

Elektronická adresa 
Podpole označení pro RIV 
 
Pouze veřejně přístupné plné texty 
Nebo informace o software apod. 



Institucionální podpora 

Institucionální podpora 
RVO roleta – nejprve 
zkratka ústavu, 
obdobně u VZ 



Vědní obor pro RIV 

U spolupráce 
nezapomeňte  
vyplnit i Vědní 
obor RIV pro 
spolupracující 
ústav/y 



Export 
Do RIV 
Do ASEP 
SEV 
 
Kód důvěrnosti údajů 
 
Uložit do RIV jako 



Ohlasy, 
recenze 





Stejná kontrola jako v 
klientu ve Výstupech 

Přidání 
plného textu (Neodeslaný) Odeslat do IPAC Kopie záznamu Tisk 



 
 
 

http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=esearch 
 

Děkuji za pozornost 
 
 
 
 
 

dotazy na: arl@lib.cas.cz 
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