
Nové funkce ve formulářích 

• Podpora (aktualizace) 
• Formuláře x klient (co se přesunulo do klienta, 

funkce klienta, které nejsou ve formulářích) 
• Které funkce ještě ve formulářích chybí 



Podpora 



Podpora 

MANUÁL (druhy dokumentů, popis polí) 
 
ZÁPIS ZÁZNAMU, uživatelské účty (anonymní, individuální) 
 
EDITACE ZÁZNAMU (FORMULÁŘE, KLIENT) 
 
KLIENT  (instalace, aktualizace) 
 
VYHLEDÁVÁNÍ   (IPAC, KLIENT) 
 
VÝSTUPY A KONTROLY PŘED EXPORTEM 
 
AUTORITY   (AUTOR, KONFERENCE, PROJEKTY, PERIODIKA) 
 
PREZENTACE ZE ŠKOLENÍ 
 
ODKAZY  (IPAC a AA, RIV, ČASOPISY, PROJEKTY, PATENTY, KNIHOVNY A KATALOGY) 
 



Formuláře x klient 

Co jde pouze v klientu 
• Spojování autoritních záznamů 
• Změna typu dokumentu 
• Doplnění registrace individuálních uživatelů 
• Hromadné úpravy oddělení 
• Duplicity 
• Vkládání mazacích kódů 
• Dočasně: mazání autorit 

 



Nově ve formulářích 

• Provázání provdaných/přejmenovaných 
autorek/autorů 

• Zapsání/editování autority autora 
 (oddělení, mail, RČ, IČ) 

• Zapsání/editování autority konference 
• Zapsání/editování autority sborníku 
• Zapsání/editování autority ústavu 
• Zapsání/editování autority projektu 
• Výstupy  (kontroly dat, výstupy RIV, autority) 



Nově ve formulářích 
zápis nové autority 



Nově ve formulářích 
Vyhledání autorit 

Autority k editaci můžete vyhledat buď tak, že najdete záznam, 
kde je autorita a přes Uživatelský formát, ikonu lupy si otevřete 
autoritní záznam k editaci. 

Nebo si změníte bázi  
pro vyhledávání  
ve Zdrojích na: Autority 

Potom máte k dispozici 
tyto možnosti  
pro vyhledávání 



Nově ve formulářích 
Provázání provdaných/přejmenovaných 

autorek/autorů 

V záznamu zvolíme Uživatelský formát,  
přes ikonu lupy se dostaneme do autoritního 
záznamu 

V obou autoritních záznamech  
vyplníme pole Jiné jméno 
Vybereme druhou autoritu 



Nově ve formulářích  
Doplnění údajů do autority autora 

 (oddělení, mail, RČ, IČ) 



Nově ve formulářích  
Doplnění údajů do autority konference 

Datum konference 
se vybírá z kalendáře 



Nově ve formulářích  
Doplnění údajů do autority sborníku 

Podrobné informace o tom,  
kdo má práva editovat sborníky a další autority 
najdete v podpoře. 
Časopisy editují pouze administrátoři. 



Nově ve formulářích  
Doplnění údajů do autority ústavu 

Doplnění/změna kontaktní osoby,  
mailu, IČO ústavu 

Vyhledání autority ústavu v bázi Autority 



Nově ve formulářích  
Doplnění údajů do autority projektu 

Vyhledat autoritu lze i podle 
systémového čísla ve formulářích 



Nově ve formulářích 
Výstupy 



Nově ve formulářích 
Výstupy 

Kontroly dat 

Výstupy RIV 



Nově ve formulářích 
Výstupy 

Autority 



Klient 

• Spojování autoritních záznamů 
• Změna typu dokumentu 

 
• Doplnění registrace individuálních uživatelů 

 
• Hromadné úpravy oddělení 
• Duplicity 

 
• Vkládání mazacích kódů 
• Mazání autoritních záznamů 

 



Klient 
Spojování autoritních záznamů 

Příklad: dva záznamy sborníku, na každý navázané záznamy.  
Poklikem je přesuneme do košíku, nahoře je správná verze, zaškrtneme vybrat vše 
pravým tlačítkem myši otevřeme nabídku, vybereme Spojení záznamů 



Klient 
Změna typu dokumentu 

Vybereme z rolety nový typ dokumentu. 
Klikneme na Změnit. 

Ještě je potřeba změnit  
typ dokumentu v poli 970 



Klient 
Doplnění registrace individuálních uživatelů 

Klient – doplnění potřebných údajů 



Klient 
Hromadné úpravy oddělení 



Klient 
kontrola duplicit záznamů 

1. autor 
je z MBU 



Klient 
Vkládání mazacích kódů 

Vyplnění pole C51 pro výmaz záznamu z RIV 



Jaké funkce byly ve starých formulářích 
a v nových nejsou? 

1. Číslování autorů 
2. V základním formátu nyní není zobrazen IF 

 
 
 

3. Zobrazení FT ve zobrazovacím základním formátu 
 
 
 
 

                                                                           Soubory v repozitáři: Google_a_data.pdf 
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