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24. 5. 2018

Způsob předávání souborů pro RIV do KNAV
Z důvodu ochrany osobních údajů nebude nadále možné přijímat soubory s daty
ústavů AV ČR do RIV e-mailem.
Pro předávání dat s výsledky publikační činnosti ústavů AV ČR pro jednotlivé
poskytovatele finanční podpory VaVaI je od 25. 5. 2018 nutné využívat službu
FileSender.
Jedná se o webovou službu, kterou provozuje společnost CESNET. Je určena pro
rychlé a jednoduché odeslání velkých souborů. Tuto službu mohou využívat
organizace, sdružené v České akademické federaci identit eduID.cz (školy,
knihovny, vědecké instituce, studenti a také ústavy AV ČR). Pro využívání této
služby k předání souborů RIV do KNAV je nutné být členem této federace.
Pro zřízení účtu nebo zjištění přihlašovacích údajů se obraťte na správce IT ve
vašem ústavu. Ústavy AV ČR, které již mají účet u eduID.cz zřízen, často využívají
přihlášení do systému VERSO (nutno ověřit u správce IT, případně u správce
eduID.cz v ústavu).
Po zjištění přihlašovacích údajů je možné se přihlásit ke svému účtu služby
FileSender - https://filesender.cesnet.cz/
Po přihlášení uživatel nahraje soubor, zadá e-mail příjemce (arl@lib.cas.cz) a
časový údaj, v kterém je možné soubor stáhnout. Příjemce obdrží zprávu s URL
odkazem na daný soubor. O stažení souboru bude uživatel informován emailem. Ve svém účtu uživatel vidí soubory, které může znovu sdílet i mazat
před uplynutím expirace (po uplynutí doby expirace je automaticky soubor z
datového úložiště odstraněn).
Postup:
1. Přihlašte se ke službě FileSender.
2. Soubor nahrajte, zadejte příjemce arl@lib.cas.cz, nahrajte soubor,
zadejte časový interval, kdy bude stažení možné (max. 1 měsíc).
3. Jakmile si soubor stáhneme, na e-mail obdržíte potvrzení, že soubor byl
stažen.
4. Smažte soubor z FileSenderu, na e-mail obdržíte potvrzení, že byl soubor
smazán.
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1. Přihlášení ke službě FileSender https://filesender.cesnet.cz/

Vyhledejte vaší instituci v seznamu. Po výběru instituce se objeví
přihlašovací okno. Přihlašovací údaje získáte u vašeho správce IT.
Příklad: přihlášení pro KNAV.

2. Rozhraní pro nahrání souboru
Vyplníte příjemce (arl@lib.cas.cz), předmět RIV2018:zkratka ústavu (např.
RIV2018:KNAV), zprávu pro příjemce a datum expirace (max. 1 měsíc, lze
libovolně zkrátit).
Lze přiložit pouze jeden soubor do vel. 500GB, proto je nutné vav soubory
i průvodky pro všechny poskytovatele zazipovat do jednoho souboru. Po
odsouhlasení podmínek Služby je možné e-mail odeslat.
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Potvrzení o nahrání a odeslání souboru.
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3. Na e-mail obdržíte kopii zprávy pro příjemce (arl@lib.cas.cz).

Jakmile si soubory stáhneme, obdržíte e-mail s potvrzením o stažení
souboru.

4. Po stažení souboru doporučujeme soubor odstranit z FileSenderu.
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Obdržíte na e-mail potvrzení o smazání souboru.

O výsledku kontrol souborů budete informováni jako doposud, e-mailem
nebo na stránce věnované sběru dat do RIV.
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