
myASEP 



• Přihlášení – anonymní účet, individuální účet, zpracovatel 
• Zpracování 

– Aktuální rok sběru 
– Nový záznam 
– Odeslané záznamy 
– Neodeslané záznamy 
– Autority – 

• Výstupy 
– Kontroly dat 
– Výstupy RIV 

• Záznamy s plným textem 
– Záznamy s uloženým plným textem 
– Pro NUŠL 
– Archiv 

• Správa plných textů 
 



Přihlášení 

 



Přihlášení – anonymní uživatel 



Přihlášení – individuální uživatel 



Přihlášení - zpracovatel 
 
 



Aktuální rok sběru – zobrazení všech záznamů ústavu 
(odeslané i neodeslané) v aktuálním sběru, možnost 
editace záznamů 
Nový záznam – zápis záznamů 
Odeslané záznamy – odeslané záznamy za všechny roky 
za ústav 
Neodeslané záznamy – všechny neodeslané záznamy 
ústavu 
Autority – zobrazení autorit autorů ústavu, editace, 
doplnění RČ/IČ atd. 
 
Kontroly dat – Kontroly záznamů před RIV 
Výstupy RIV – generování vav souborů pro 
poskytovatele 
 
Záznamy s uloženým plným textem – všechny záznamy 
ústavu s plným textem (všechny statusy) 
Záznamy s uloženým plným textem pro NUŠL – všechny 
záznamy ústavu, jejichž plný text je označen pro NUŠL 
Archiv – všechny záznamy ústavu, jejichž plný text má 
status Archiv 



Zpracování – aktuální rok sběru 

neodeslaný záznam 

odeslaný záznam 



Zpracování – nový záznam 



Zpracování - odeslané záznamy 
 

 



Zpracování - neodeslané záznamy 
 



Zpracování - Autority 



Výstupy – kontroly dat 



Výstupy RIV 



Záznamy s uloženým plným textem pro 
NUŠL 

Označení plného textu 
pro NUŠL 



Záznamy s uloženým plným textem –  
ARCHIV 

 



Uložení plného textu k záznamu 



Uložení plného textu k záznamu 



Stavy plných textů 
• Záložka Čeká na schválení - mohou zde čekat plné texty na schválení 

zpracovatelem. 
• Pokud má dokument statut jiný než archiv – čeká na schválení (zpracovatelem), 

případně čeká na souhlas (vědce). 
• Status ARCHIV se rovnou uloží bez nutnosti schvalování. 
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