Uživatelský manuál

Oddělení autora

12. 10. 2016

Výsledky jednotlivých oddělení ústavu je možné sledovat v IPAC nebo v grafických výstupech na
stránkách Analytika ASEP (AA).
Přehled:
1. Tabulky oddělení - názvy oddělení a překlady
2. Seznam všech oddělení a jejich záznamy najdete v IPAC, ve Slovníku.
3. Autorita autora - oddělení autora zapisujeme do autority autora.
4. Import oddělení do záznamů - hromadná změna oddělení za určitý rok/období.

1. Tabulky s názvy a překlady oddělení

Je potřeba udržovat tabulky s názvy oddělení a překlady do angličtiny aktuální.
Nadefinujte oddělení, která budete používat. Nahlašte tato oddělení a zasílejte všechny
případné změny.
Tabulky jsou 2 – jedna pro zápis ve formulářích (roletku) a jedna pro zobrazení na Analytikách
ASEP.
a) tabulka ustav_IPAC (např.: UI_IPAC) obsahuje současná aktuální oddělení, která se budou
zobrazovat v roletce ve formulářích u autora pro výběr oddělení při zápisu autority autora.
V seznamu by měla být uvedena všechna
aktuální oddělení.

b) tabulka ustav_AA (např.: UI_AA) k aktualizaci zobrazení oddělení na Analytikách ASEP
Seznam oddělení lze upravit tak, aby se zobrazovala oddělení aktuální, ale i ta, která již byla
zrušena. Prohlédněte si, jakým způsobem máte zobrazena oddělení na AA.
Příklad: Vyplnění tabulky se zadáním časových údajů a následné zobrazení oddělení na AA.
ústav

oddělení česky

oddělení anglicky

časový údaj
česky

časový údaj
anglicky

UCHP-M

Oddělení separačních
procesů

Department of
Separation Processes

do 31.12.2013 until 31.12.2013

UCHP-M

Oddělení katalýzy a
reakčního inženýrství

Department of Catalysis
and Reaction
od 1.1.2015
Engineering

příznak pro
zrušené oddělení
zrušeno

from 1.1.2015
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2. Seznam všech oddělení, která jsou v záznamech
Tato oddělení lze najít v IPAC, ve Slovníku – index Oddělení autora:

V příkladu je vidět chybně zapsané oddělení v záznamu.

3. Autorita autora – zápis a kontrola vyplnění
Oddělení autora zapisujeme do autority autora, od této chvíle se s autoritou autora do záznamu
ukládá i oddělení autora, ale oddělení nejsou automaticky vložena do záznamů již vytvořených.
Je tedy možné měnit u autora oddělení podle období, kdy v něm působil.
Oddělení by nemělo chybět u autorů, kteří publikují či publikovali v posledních pěti letech.
Posouzení, kde doplnit oddělení, je na zpracovateli.
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Zápis oddělení do autority autora:
1. Ve formulářích vyhledáme autoritu autora, z rolety vybereme oddělení:

Obdobně v klientovi, vyhledáme autora:
Autoritní záznam otevřeme v editoru, vyplníme pole C06$h a záznam uložíme.

Pozn.
Do názvu oddělení zapíšeme přímo název oddělení, bez prefixu ústavu
např. dialektologie.
Od této chvíle se s autoritou autora do záznamu ukládá i oddělení autora, ale oddělení nejsou
automaticky vložena do záznamů již vytvořených.
Změna či doplnění oddělení přímo v záznamu
Pokud autor publikoval v různých obdobích za různá oddělení, je možné přímo v záznamu
oddělení přepsat, či oddělení do záznamu připsat, pokud tam není uvedeno.

Případně v klientu v poli 700, podpole o:
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Kontrola vyplnění oddělení v autoritách autorů se spouští v myASEP – Výstupy – Autority autorů.
Vyplňte zkratku ústavu a požadované roky.

Získáte seznam všech autorit autorů ústavu, kde si můžete ověřit:
• kteří autoři mají vyplněný tým a nemají vyplněno oddělení,
• které autority vytvořené v poslední době nemají vyplněné oddělení,
• atd… (práce s filtry).
V klientovi výstup V2.

4. Import oddělení do záznamů

Do již vytvořených záznamů můžeme oddělení dotáhnout hromadně pomocí služby dostupné
pouze v klientu: Úpravy oddělení pracovišť autorů podle ústavu, která umožňuje import
oddělení zpětně do záznamů, případně lze vymazat všechna oddělení za časové období ze
záznamů a nová oddělení naimportovat.
Pokud došlo ke změně (máte oddělení zrušená, nová apod.), doporučujeme provádět změny po
dohodě – napište na arl@lib.cas.cz.
Import oddělení do záznamů – podrobný popis
Rok uplatnění – vyplní se rozsah roků vydání, do kterých budeme importovat oddělení - před a
za čárku napíšeme rok vydání (uplatnění), např. 2001,2001 nebo 2000,2010…
Ústav – napíšeme zkratku – velkými písmeny př. UIACH-O
Operace – 0
Operace – 1
Operace – 2
Operace – 3

test – na obrazovce se zobrazí výpis doplněných oddělení
skutečné doplnění do záznamů
výmaz oddělení – test – zobrazí se výpis záznamů k vymazání oddělení
výmaz oddělení – změna záznamů

Pokud chceme doplnit oddělení do záznamů z určitého roku (případně let), nejprve vymažeme
oddělení ze záznamů (operace 1), následně dotáhneme oddělení
z autorit do záznamů (operace 3). Nejprve můžeme vše otestovat (operace 0 a 2).
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Příklad:
Doplnění (změna) oddělení v záznamech s vročením 2010 pracoviště KNAV-K.
Vyplnění tabulky pro test vymazání záznamů:
Rok uplatnění: 2010,2010
Ústav:
KNAV-K
Operace:
2
Vyplnění tabulky pro skutečné vymazání záznamů:
Rok uplatnění: 2010,2010
Ústav:
KNAV-K
Operace:
3

Pokud doplňujeme/měníme oddělení
za jeden rok sběru (nezadáváme
interval), zapisujeme rok 2x za čárku 2010,2010

Vyzkoušejte si test doplnění oddělení do záznamů, na obrazovce se zobrazí soubor, kde je
zobrazeno jaké změny se projeví:
Vyplnění tabulky pro test doplnění oddělení do záznamů:
Rok uplatnění:
2010,2010
Ústav:
KNAV-K
Operace:
0

Je vidět, že se do záznamu se přidá do podpole $o údaj KVO.
Vyplnění tabulky pro skutečné vyplnění údaje do záznamu:
Rok uplatnění: 2010,2010
Ústav:
KNAV-K
Operace:
1
Opětovné spuštění výstupu doplnění oddělení
Pokud spustíme výstup doplnění oddělení znovu, tak se doplní pouze ta oddělení, která byla
doplněna do autorit později. Nic se nepřepíše!
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