Uživatelský manuál

Aktivace individuálního účtu autora
6. 10. 2016

Popis
Autoři z pracovišť AV ČR, kteří chtějí zapisovat bibliografické záznamy svých publikačních výsledků
a přikládat k nim plné texty, se musí nejdříve registrovat v Institucionálním repozitáři ASEP. Učiní
tak prostřednictvím formuláře na předregistraci uživatelů. Žádost obdrží zpracovatel publikační
činnosti v ústavu AV ČR, který jí potvrdí a dokončí. Autor poté obdrží zprávu, že jeho účet byl
aktivován. Může se přihlásit do myASEP, zapisovat záznamy a přikládat k nim plné texty.

Postup
Zpracovatel obdrží mail s informací, že autor vyplnil formulář předregistrace.

Obr. č. 1. Předregistrace – mail pro zpracovatele
Zpracovatel posoudí, zda se jedná o autora z ústavu. Pokud ano, dokončí registraci. Pokud ne, na
zadanou mailovou adresu zašle zprávu, že přihlášení do Institucionální repozitáře ASEP je možné
vytvořit pouze pro autory z AV ČR (mail zjistí v předvytvořeném účtu v klientovi v bázi cav_is_user
viz níže). Zpracovatel může dokončit registraci pouze autorům, kteří spadají do stejného ústavu.

Dokončení registrace
Zpracovatel přejde do klienta, kde zvolí bázi cav_is_user. Z roletky vybere ústav, zaškrtne
zkrácení a zadá zkratku ústavu.
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!!!Je potřeba vyplnit pole 100$k, 600$a,
620$a!!!
!!!Je potřeba vyplnit pole 400$c hodnotou
9999!!!

Obr. č. 2. Účet autora v klientovi

Červený text uvádí která pole je
potřeba v autoritě doplnit.

Autora najde podle přihlašovacího jména. Žádosti o registraci se řadí sestupně podle data.
Pozn.
Pokud se autor registroval vícekrát, nebo pokud je shoda jmen autorů v ústavu, vytvoří se účet
s pořadovým číslem – např. Foldyna a Foldyna01. Pokud se jedná o tutéž osobu, která žádala
vícekrát, druhý účet zpracovatel smaže.

Editace autority
Hlášku o platnosti průkazu ignorujte, odklikněte „OK“.

Obr. č. 3. Varování při otevření editace účtu autora
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Obr. č. 4. Doplnění polí do účtu autora

100$k Kategorie

1

400$c Platnost průkazu

9999

600$a Vyberte autoritu zpracovatele (tlačítko vpravo na řádku - odkaz do rejstříku).
620$a Vyberte autoritu autora (tlačítko vpravo na řádku – odkaz do rejstříku). Je nutné vložit
přes rejstřík autoritu autora, aby měl možnost vkládat záznamy.
Pokud autor autoritu dosud nemá, vytvoří jí zpracovatel nejdříve přes formuláře (zapíše autora
do zkušebního záznamu, který později může vymazat, autorita v bázi zůstane).
Po uložení záznamu autor dostane automaticky mailem vyrozumění, že je zaregistrován.
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