Uživatelský manuál

Vložení opravných kódů do záznamu
1.8. 2019

Pokud je třeba záznam v RIV z nějakého důvodu opravit (autoři, čísla WOS, SCOPUS,
periodikum, číslování, sborník), je třeba vytvořit tzv. opravné soubory. Každý požadavek
je třeba nahlásit ve formuláři požadavků na opravu v RIV (kvůli evidenci).
V opravovaném záznamu se přes formuláře vyplní pole Ostatní opravy v RIV. Je také
možné vyplnit pole pro opravy C83 přes klienta.
Na základě údajů v tomto poli se záznam bude exportovat do opravného souboru.
POZOR výjimka! Pokud u záznamu chcete opravit Rok vydání, vložit zapomenutý
projekt, tyto opravy mají specifický postup pomocí mazacích kódů, ne opravných.
Následujte tedy prosím návod „Vložení mazacích kódů do záznamu“.

1.
2.
3.
4.

Vyhledání záznamu v RIV
Zapsání opravných kódů přes formuláře
Zapsání opravných kódů přes klienta
Export souborů
1. Opravovaný záznam je třeba vyhledat v RIV (např. pomocí odkazu v online
katalogu). Nalezneme zde specifikaci a kontrolní číslo.

Obr. 1. Záznam v RIV
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Obr. 2. Tentýž záznam v RIV – spolupráce dalšího ústavu
2.

Do záznamu zapisujeme přes formuláře údaje do pole Označení záznamu pro ostatní
opravy v RIV

Pole je nutné opakovat pro každý výskyt poskytovatele a také pro každý ústav AV ČR
(v případě spolupráce – v RIV v poli Předkladatel). Údaje vyplňuje vlastník záznamu.
Př.: V záznamu je spolupráce BC a ARU. Vyplní se tolik opakování pole Označení
záznamu pro ostatní opravy v RIV, kolik je poskytovatelů za BC (vlastník záznamu) a za
ARU.
Podpole
Specifikace výskytu výsledku
Zapíše se řetězec, uvedený u záznamu v RIV v poli Specifikace.
Kontrolní číslo
Zapíše se údaj, uvedený u záznamu v RIV v poli Kontrolní číslo.
Důvod opravy
Zapíše se důvod opravy záznamu.
Ústav (spolupráce)
Podpole se vyplňuje v případě spolupráce ústavů AV ČR. V případě, že v záznamu není
spolupráce, podpole se nevyplňuje.
Příznak pro opravu
Aby byl záznam v RIV opraven, je nutné vybrat z roletky příznak Opravit v RIV. Na
základě této hodnoty se vyexportuje do opravného souboru.
Po kontrole opravy v RIV je třeba tento příznak odstranit (více viz Kontrola záznamů
smazaných nebo opravených v RIV).
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Kódy vlastníka záznamu

Obr. 3. Vložení opravných kódů přes formuláře

3.

Kódy spolupracujícího ústavu

Opravné kódy lze do záznamu vkládat i přes klienta do podpolí pole C83:
- a. - specifikace,
- b. - kontrolní číslo,
- c. - důvod opravy,
- d. - ústav,
- f. - příznak pro opravu.
Pro každý výskyt výsledku vkládáme nové pole C83:
- Pokud se opravuje i záznam spolupráce, musí se doplnit kódy i pro
spolupracující ústav (vkládá se další pole C83).
- Pokud se opravuje více poskytovatelů, musí se vložit kódy všech
poskytovatelů (i pro spolupracující ústavy).

Kódy vlastníka záznamu

Obr. 4. Záznam v klientovi

Kódy spolupracujícího ústavu
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TIP - pokud potřebujete opakovat pole C83 (pro více
poskytovatelů, spolupráce), je možné je hromadně přidat.
Pravým tlačítkem myši klikněte na pole C83 a vyberte, zda
chcete zduplikovat tag (prázdný), zduplikovat tag včetně
hodnot (s obsahem polí) nebo přidat tag 10x (nevyplněná pole
C83 se po uložení smažou).

4.

Soubory se vyexportují přes klienta - Výstup X.6.2., rok sběru zadejte podle roku
sběru opravovaných záznamů. Pokud opravujete záznamy z různých roků sběru,
generujte soubory postupně.

Ústav
Rok sběru
Verze – podle evidence
Číslo jednací - doplňte

Obr. 5. Výstup X6.2.

Obr. 6. Vygenerované vav soubory a hlavičky průvodek
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Soubor má v názvu Z (změnová dávka). Uložte soubor i průvodku a zkontrolujte
webovou kontrolní službou, hlášení přikopírujte k průvodce (např. ve wordu – viz
návod na vytvoření průvodky k souborům do RIV).
Průvodku podepíše odpovědná osoba (ředitel, vědecký tajemník, zpracovatel),
podepsanou průvodku naskenujte.

Obr. 7. Průvodka pro AV

Soubor vav i podepsanou průvodku v pdf (pro každého poskytovatele) zazipujte a
zašlete na arl@lib.cas.cz.
MSM:ústav.zip

AV0:ústav.zip

GA0:ústav.zip

RIV16-MSM-60077344,Z01.vav
RIV16-MSM-60077344,Z01.pdf

RIV16-AV0-60077344,Z01.vav
RIV16-AV0-60077344,Z01.pdf

RIV16-GA0-60077344,Z01.vav
RIV16-GA0-60077344,Z01.pdf
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