Uživatelský manuál

Doplnění nových záznamů do RIV během roku sběru
13. 9. 2019
Data ústavů AV ČR se do RIV vykazují přes jednotlivé poskytovatele podpory
v termínech, uvedených na stránkách RVVI (obvykle duben až květen). Dalším
termínem je konec srpna, kdy se přednostně vykazují výsledky na ukončené
projekty. Aby bylo možné předat nové záznamy do RIV po jarním termínu sběru,
je třeba zvolit specifický postup.
Doplnění záznamů do RIV se týká výsledků, které je třeba do RIV předat po
řádném termínu. Je možné předat:



nové záznamy na ukončené projekty (nebo jakékoliv záznamy, vyžádané
od poskytovatele v průběhu roku sběru),
opravu záznamů, které v RIV již jsou a kam je třeba doplnit zapomenutý
projekt.

Postup:
1. U nových záznamů je nutné nahlásit systémové číslo záznamu na
arl@lib.cas.cz.
U oprav musí být zadán požadavek na opravu v RIV přes formulář
požadavků.
2. Záznamy je třeba je převést do aktuálního roku sběru (převede KNAV).
3. Nově zapsané záznamy, které mají být předány do RIV, je třeba odlišit od
záznamů se stejným rokem sběru (vykázaných na jaře). K tomu slouží pole
969f – doplněné záznamy do RIV v průběhu roku (pole může doplnit
zpracovatel, na požádání provede KNAV).
V klientovi se poli 969$f vybere „RIV-doplněné záznamy do RIVu
v průběhu roku“.
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4. Výstupem 3.3 se vyexportují soubory s novými záznamy (ve formulářích
nebo v klientovi).
5. Ve výstupu je přednastaven aktuální rok sběru, verze dodávky musí být
druhá a výše (verze si eviduje zpracovatel).

Aktuální rok sběru

Verze dodávky se uvede
podle evidence zpracovatele

Číslo jednací doplní ústav
podle vlastní evidence

Vytvoří se vav soubor a záhlaví průvodky.

Po kontrole webovou kontrolní službou zpracovatel vytvoří průvodku, nechá jí
podepsat odpovědnou osobou, naskenuje a uloží v pdf. Podle pokynů z KNAV
zašle soubory (za všechny poskytovatele) přes Filesender na mail arl@lib.cas.cz
viz návod).
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