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RIV, CEP 

 
• RIV a CEP, postřehy ze semináře RV  
• Podpora 
• Formuláře x klient 
• Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
• Záznamy z WOS a Scopus v ASEP bez ID k 

doplnění  
• Oddělení, projekty CEP, nenavázané záznamy 
• Přechod na server KNAV 
• Datové repozitáře - příklady 
• Datový repozitář ASEP  

• PAL – MAL 



Postřehy ze semináře RV - 1 
dopady pro ASEP  

Nová jména: Miroslav Rychtařík a kolega Bezouška 
Verze systému: IS VaVaI 2.0 
Kde najdeme: www.rvvi.cz 
Zůstává: dávkový způsob odevzdání dat 
Změna: opravné dávky budou obsahovat pouze záznamy, které chcete 

opravit 
Nově: rozhraní CEP a RIV pro poskytovatele 
• zjednodušení průvodek, elektronické průvodky 
• poskytovatel administruje dávky – data, opravné, vyřazovací v CEP, RIV 

přímo do systému (urychlení odevzdání dat a oprav v RIV, CEP) 
Příjemci budou mít interní úložiště na RVVI, budou si moci stahovat data 
do aplikace v režimu čtení. 
Vklap nahradí VaVer  (podobnou funkci) 
Help desk – pro závady, návrhy a vylepšení (zpětná vazba uživatelů) 
 

 

http://www.rvvi.cz/


Postřehy ze semináře RV - 2 
dopady pro ASEP  

Data v RIV – data jsou v novém systému, ale je otázka, zda tam jsou 
všechna. (Jak to zkontrolovat co tam je a co tam není?) 
Pokud není něco v pořádku, napište. 
Proběhne kontrola duplicit v RIV. (nebylo specifikováno kdy) 
 
Odkazy z ASEP jdou do nového systému. 
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-
vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV%252F67179843%3A_____%252F15%3A
00458552%21RIV16-AV0-67179843 
 
 
 
 
 

https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843
https://www.rvvi.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=RIV/67179843:_____/15:00458552!RIV16-AV0-67179843


Postřehy ze semináře RV - 3 
kontroly  

Kontrolní program – lze kontrolovat vice souborů najednou, jasnější 
přehled chyb 
https://www.rvvi.cz/is?s=webova-kontrolni-sluzba 
 
 

https://www.rvvi.cz/is?s=webova-kontrolni-sluzba


Postřehy ze semináře RV -  4 
časový harmonogram  

CEP 
• Tvorba rozhraní pro poskytovatele, aby měli možnost zapisovat nové 

projekty – priorita (do poloviny listopadu, max. 19. 11. 2016) 
 
• Excelentní výsledky a smluvní výzkum – každou chvilku (ústavy obdrží 

informace od KAV – paní Černá)  
(Program pro ukládání bude fungovat, včetně podílu.) 
 
RIV 
• Proběhne kontrola duplicit v RIV (nebylo specifikováno kdy) 
• Kontrolní program má nové kontroly, které ukazují na nedokonalost 

již předaných záznamů, co se s tím bude dít dál, není jasné. 
• Předání oprav, mazání, nových výsledků není zatím jasné 
 
 



Podpora 
aktualizace 

1) Aktualizace na webu (co se kde najde) 
2) Formuláře x klient 
• převedené funkčnosti z klienta do 

formulářů 
• funkčnosti, které je pouze v klientovi 

(zatím) 

3)  Funkčnost, která chybí ve formulářích 
(oproti modrým) 



Čištění ASEP 
 

• Oddělení  
• Projekty CEP 
• Nenavázané záznamy 
• Záznamy z WOS a Scopus v ASEP bez ID 

k doplnění 
• Manuály pro práci v nových 

formulářích, podle uživatelských účtů 
(Od 1. 12. budou zrušeny staré formuláře) 

 
 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
nová funkčnost (API) 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
 

1. Najdeme záznam dle názvu (ve WOS, 
nebo SCOPUS) 

2. Prohlédneme záznam, zda patří 
ústavu  

3. Uložíme do přebíracího formuláře 
4. Záznam upravíme a upravený uložíme 

do ASEP. 
5. Doplníme další údaje (záznam je 

neodeslaný). 
6. Záznam zveřejníme. 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
příklad  záznamu ve WOS a SCOPUS 

Rozdíl: autoři, klíčová slova, odkaz dle ID do 
WOS/SCOPUS (k doplnění informací) 
Stejné: vyplnění zdroje; DOI 
Navíc: 
WOS – jazyk ;  SCOPUS - spolupráce 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
přebírací formulář rozdíl  WOS, Scopus - autoři 

     



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
klíčová slova, zařazení do druhu ASEP 

    



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
 



Import WOS, SCOPUS ve formulářích 
 

Nedodělky: 
 
Neimportuje se ISBN, konference 
Obecně problém B a M, C 
 
ALERTY 



Přechod na server KNAV 
co to bude znamenat 

1. 12. 2016 – všechno bude na serveru 
KNAV (zpracování beze změny). 

Změna adresy IPAC – přesměrování - po 
určitou dobu bude fungovat i stará 
adresa 
Klient – vyúčtování s Cosmotronem – 
jednotlivá pracoviště. 
Změna placení za úpravy od roku 2017. 
 
 
 



Datové repozitáře 
 

• H2020 a data 
• Seznam datových repozitářů 
• Rozdělení datových repozitářů 
• Příklady  

 



Repozitář 
 



Datový repozitář ASEP 



Datový repozitář ASEP 

 



Datový repozitář ASEP 

 



Datový repozitář ASEP 

 



PAL-MAL 
 

NUŠL 
Pokud chcete vyhovět požadavku kolegyň z 

NTK a zasílat plné texty do NUŠL (pokud 
neoznačíte FT, v NUŠL je odkaz do 
repozitáře ASEP), začněte texty 
označovat. Automatické zpětné označení 
není prioritou. 

Nefunkční odkazy v ASEP 
Trvalý odkaz handle – musí být funkční, v 

případě problému nahlaste. 
Zamýšlíme se nad kontrolou funkčnosti 

odkazů, které jsou v ASEP v poli 856$u. 



PAL-MAL 
 

Nový IPAC v roce 2017 
• Změna uspořádání limit 
• Plovoucí lišta s formáty a seřazením  
• Nový formát, který si může nadefinovat 

KNAV 
• Správa stránek  
 



Závěr 
 

1. 12. 2016 – databáze ASEP na serveru v KNAV 
• Nebudou k dispozici modré webové formuláře 
• Rychlejší systém 
Listopad – prosinec 2016 – excelentní výsledky, smluvní 
výzkum (pokyny KAV) 
Leden 2017 – datový repozitář 
Seminář, školení 
Doporučujeme 
Průběžné čištění databáze, doplnění projektů 
Vyzkoušení importu z WOS a Scopus – připomínky 
RIV – vyčkáme pokynů 
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