
 
Nové formuláře 
 

Kolektiv ASEP 
Knihovna AV ČR, v. v. i. 
 
Zeleně upraveno 



+    nová technologie  - nové možnosti 
+    ASEP - datové úložiště (projekty EU – požadavek OA, přístupnost k 
datům) 
+    vytvoření nového záznamu, kopie záznamu, editace záznamů 
+    vytvoření záznamu autorit, editace autorit  
+    vložení citací, recenzí, plných textů 
+    kontroly dat  
+    exporty dat do RIV, tvorba xml 
 
-      „Usazení“ formulářů bude ještě chvíli trvat 
 
V budoucnosti 
Import záznamů WOS, SCOPUS 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Proč? 
 



Nové formuláře nahrazují tmavomodré formuláře. 
Nenahrazují klienta, IPAC ani AA. 
 
Webový prohlížeč:  FF, IE, CHROME, Opera 
Přihlášení:    z IPAC do MyASEP 
 
Uživatelské účty: 
  Anonymní účet (AU) – přidělen všem ústavům 
  Individuální účet (IU) – autor žádá o vytvoření 
           Účet zpracovatele (UZ) – přidělen všem ústavům 
 
 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Přihlášení, uživatelské účty 
 



Přihlášení: zkratka ústavu i s kontrolním kódem-A) 
                        KNAV-K-A, UGN-S-A, UCHP-M-A   (heslo – zašleme) 

Autor vyplní formulář, odešle zpracovateli, záznam po 
odeslání již není pro autora k dispozici.  

 
 
 

 

 
Nové formuláře 
Uživatelské účty – anonymní (AU) březen 2016 

 



Využití: autor informuje zpracovatele o tom, že má nový 
výsledek. Zpracovatel usoudí, jaká je úroveň zpracování 
záznamu (zda editovat, či vytvořit nový). 

 
 
 

 

 
Nové formuláře 
AU - myASEP 
 



 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
AU – nový záznam, výběr záznamu 
 



Autor vytvoří záznam, který odešle zpracovateli. 
Zpracovatel má záznam ve svém účtu jako neodeslaný, následně ho opraví a 

vystaví v IPAC. 

 
Nové formuláře 
AU – vytvoření nového záznamu, odeslání 
 

Záznam v UZ 



 Žádost o účet - autor 
 Zpracovatel obdrží E-mail 
 Aktivuje účet (klient) 
 Autorovi přijde mail o aktivaci 
 

 

 
Vytvoření individuálního účtu 
IU  
 



 

 

 
Vytvoření individuálního účtu 
Nevyřízené žádosti IU v klientovi (podívejte se a smažte) 

 



 
Nové formuláře 
IU myASEP (březen 2016) 

 



 
Nové formuláře 
IU - myASEP 
 
Zpracování 
• Nový záznam (autor vytvoří nový záznam akt. roku sběru) 
 
Záznamy vytvořené autorem přes web. formuláře (akt. rok sběru) 
•   Všechny záznamy aktuálního roku  sběru 
• Odeslané záznamy (zkontrolované záznamy, které autor již nemůže editovat, 

mazat) 
• Neodeslané záznamy (záznamy, které může autor editovat, mazat) 
 
Záznamy autora 
• Záznamy autora v IPAC (všechny záznamy autora, může k nim přidat FT, 

citaci a recenzi, nemůže je editovat. 
• Záznamy s uloženým plným textem (všechny záznamy autora s FT) 



 
 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Účet zpracovatele - myASEP 
 



 
 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Úkol – zkontrolujte funkčnost odkazů (počty) 
 



1. Pokud Vám nejdou spustit kontroly, nebo xml - musí se povolit 
blokovaná okna. 

 

Nejdou spustit kontroly 
 



 Zpracovatel může editovat všechny záznamy ústavu. 
 Aktuální rok sběru – neomezená editace, mazání. 
 Starší záznamy – editace neomezená, pouze u 

záznamů odevzdaných do RIV není dovoleno změnit 
označení do RIV a návaznost na projekt, změna 
druhu dokumentu. 

 Ukládání plných textů (recenzí) - ke všem záznamům. 
 Ukládání citací, popisu recenzí - ke všem záznamům. 
Problém 
 Starší záznamy pokud se „zamlží“ a nejdou editovat - je 

nějaký problém se strukturou dat. 
Řešení: Otevření v klientu 

 
 

 
 

 
Nové formuláře 
Editace bibliografických záznamů 
 



Zpracovatel 
Autoři – editace všech autorů ústavu 
Sborníky – editace autorit, které kde je ústav vlastníkem 
Autority konferencí, projektů, spolupracujících institucí 
 
Problém 
 Starší autority pokud se „zamlží“ a nejdou editovat - je 

nějaký problém se strukturou dat – oznámit KNAV. 
Řešení 
 Otevření v klientu. 

 
 

 
 

 
Nové formuláře 
Editace autoritních záznamů 
 



 
 

 
 

 
Nové formuláře 
Editace autoritních záznamů - přehled 
 
https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/manual/autority/ 

Autorita 
autora AV 

Autorita 
pracoviště 

Autorita 
sborníku 

Autorita 
autora mimo 
AV 

Autorita 
konference 

Autorita 
projektu 

Autorita 
spolupracujíc
í instituce 

Autorita 
periodika 

editace 
zpracovatel 
ústavu 

editace 
zpracovatel 
ústavu 

ústav, který 
autoritu 
založil 

editace 
všichni 
zpracovatelé 

editace 
všichni 
zpracovatelé 

editace 
všichni 
zpracovatelé 

editace 
všichni 
zpracovatelé 

KNAV 

při změně, 
se změní 
automatick
y jméno a 
příjmení. 
(oddělení 
ne – musí 
se znovu 
vložit do 
záznamu) 

- 

všechny 
údaje se 
automaticky 
přepíší ve 
všech 
záznamech 

při změně 
se  automatic
ky změní ve 
všech 
záznamech 

všechny 
údaje se 
automaticky 
přepíší ve 
všech 
záznamech 

při změně, je 
nutno znovu 
vložit do 
záznamu 

všechny 
údaje se 
automaticky 
přepíší ve 
všech 
záznamech 

všechny 
údaje se 
automaticky 
přepíší ve 
všech 
záznamech 
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Co může být problém – v prohlížeči lze vytvořit 
nepřehledné množství otevřených oken. (bude odstraněno, 
ale ne hned) 

 
 
 
Pro přehlednost doporučujeme mít otevřená jen 
dvě okna ARL – myASEP(IPAC) a EPCA.  
Příklad 
 

 
 

 
Nové formuláře 
Otevřená okna – Nové záznamy 
 



 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
„Odhlášení“  
 



 
 

 
 

 

 
Nové formuláře 
Zavření záložky formuláře  „křížkem“ 
 

Neuloží se změny 



 
Nové formuláře 
Spojování autorit - klient 
 



 
Nové formuláře 
Editace autorit  
 



 
Nové formuláře 
Editace autorit 
 



 
 

 

 
Nové formuláře 
Mazání, editace záznamu, přílohy 
 
Otevření v novém okně ASEP 



 Možnost exportu všech druhů dokumentů do RIV 
jako O – ostatní 

 DOI – možnost zadat u všech druhů dokumentů 
 Zápis dalších identifikátorů článků v dalších  

databázích (Medline) 
 Uložení odkazů na vědecká data 
 E-ISSN 
 Zápis identifikátoru GOOGLE SCHOLAR, RIV 
 

 
 

 
Nové formuláře 
Datová struktura 
 



 

 Spojování autorit 
 Označení záznamů k mazání v RIV 
 Doplnění oddělení  
 Změna druhu dokumentu 
 Import citací WOS, SCOPUS 
 …… 
 

Klient 



 
Termíny 
  
 
Prosinec 2015, leden 2016 
současné zpracování v obou systémech 
Únor 2016 
zpracování pouze v nových formulářích 
Březen 2016 
Překlopení roku sběru, pak změna individuálního 
a anonymního účtu v nových formulářích. 



Nové formuláře jsou připraveny, je potřeba je vyzkoušet a na 
základě praktických připomínek budou upraveny.  
KNAV bude zasílat pokyny, co je potřeba otestovat. 
 
Pokud máte zpracované záznamy, začněte vytvářet záznamy v 
nových formulářích, abychom systém odladili.  
 
Připomínky zasílejte přes formulář: https://www.lib.cas.cz/asep/pro-
zpracovatele/navrhy/ (předmět: Formuláře ARL) 
 
Aby se ukončil řádně sběr 2016, je možno zpracovávat paralelně i ve 
starých formulářích. (Zvláště pokud nemáte v databázi aktuální stav 
záznamů). 
 
Čištění databáze ASEP na základě pokynů KNAV: projekty CEP, EU 
 
 
 
 
 

Shrnutí 

https://www.lib.cas.cz/asep/pro-zpracovatele/navrhy/
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