Uživatelský manuál

Mazání záznamů v RIV
12. 9. 2019
Pokud je záznam, který je již předán do RIV, chybný, duplicitní nebo jej autor
nevykazuje za AV, musí se z RIV vymazat. Smazán musí být za všechny poskytovatele a v
případě akademické spolupráce za všechny spolupracující ústavy AV ČR. Každý
požadavek na výmaz je třeba nahlásit ve formuláři požadavků na opravu v RIV (kvůli
evidenci).
Po nahlášení se vyplní v záznamu přes formuláře pole Označení záznamu pro
odstranění/specifickou opravu v RIV (je také možné vyplnit pole pro mazání C51 přes
klienta). Na základě údajů v tomto poli se záznam bude exportovat do mazacího
souboru. Exportovat soubory lze po přihlášení do myASEP nebo přes klienta – výstup
5.2. Soubory s požadavky na smazání záznamu se zasílají do RIV se soubory s novými
daty a opravami v RIV (obvykle duben, srpen). V RIV je záznam smazán cca do měsíce.
!!! Pokud je třeba u záznamu opravit rok vydání nebo doplnit zapomenutý projekt,
nejedná se o opravu, ale o výmaz. Použije se specifický postup, kdy se musí záznam
z RIV nejdříve smazat (a poté znovu vykázat) - viz bod 3. níže.

1. Vyhledání záznamu v RIV
2. Zapsání mazacích kódů přes formuláře
– bez ústavní spolupráce, s ústavní spoluprací
3. Specifické opravy záznamů pomocí mazacích kódů
4. Zapsání mazacích kódů přes klienta
5. Export mazacích souborů

1. Vyhledání záznamu v RIV (např. pomocí odkazu u záznamu v online katalogu).
Nalezneme zde specifikaci a kontrolní číslo.

specifikace a kontrolní
číslo za AV ČR (RVO)

Po rozkliknutí linku
se zobrazí specifikace
a kontrolní číslo za

Obr. 1. Záznam je odevzdán FLÚ za poskytovatele AV a GA ČR, není zde ústavní spolupráce.
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2. Zapsání mazacích kódů přes formuláře - do pole Označení záznamu pro

odstranění/specifickou opravu v RIV.
Pole je nutné opakovat pro všechny poskytovatele, za které je záznam v RIV
vykazován a také pro každý ústav AV ČR (v případě spolupráce – v RIV v poli
Předkladatel). Údaje vyplňuje vlastník záznamu.

Mazací kódy za
poskytovatele AV (RVO)

Mazací kódy za
poskytovatele GA ČR

Obr. 2. Mazací kódy za FLÚ, doplněné podle RIV, viz Obr. 1.

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 výmazu/opravy
Zapíše se důvod výmazu či specifické opravy záznamu (oprava roku vydání, vložení
projektu).
Rok odstranění
Zapíše se aktuální rok sběru, ve kterém bude generován mazací soubor.
Příznak Výmaz/Oprava
Výmaz – záznam bude v RIV smazán.
Oprava – záznam bude v RIV smazán a odevzdán znovu s novými daty (týká se pouze
opravy roku vydání a doplnění projektů, více viz bod 3. Specifické opravy).
Ústav (spolupráce)
Podpole se vyplňuje v případě spolupráce ústavů AV ČR. V případě, že v záznamu není
spolupráce, podpole se nevyplňuje.
Kontrola odstranění
Vyplňuje se až po kontrole, zda byl záznam z RIV skutečně odstraněn.
Vybere se z roletky „V RIV opravené/odstraněné.“
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Záznam se po uložení odznačí z RIV a pokud má být odstraněn z ASEP, je možné ho
smazat (více viz Kontrola záznamů smazaných nebo opravených v RIV).
Mazání záznamu s ústavní spoluprací
Př.: V záznamu je spolupráce BFÚ a UOCHB. Vyplní se tolik opakování pole Označení
záznamu pro odstranění/specifickou opravu v RIV, kolik je poskytovatelů za BFÚ
(vlastník záznamu) a za ÚOCHB (spolupracující ústav).

Zkonsolidovaný záznam v RIV. Poklikem
na identifikační kód se zobrazí výskyty
za všechny předkladatele

Obr. 3. Záznam s ústavní spoluprací v RIV
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Pole se opakuje podle počtu
výskytů poskytovatelů a za
jednotlivé spolupracující ústavy

Mazací kódy za BFÚ –
poskytovatelé AV, MŠM,
GA ČR

Mazací kódy za ÚOCHB:
poskytovatelé AV a GA ČR

Obr. 4. Zápis mazacích kódů s ústavní spoluprací do formuláře

3. Specifické opravy
Pokud se u záznamu bude opravovat Rok vydání nebo je třeba přidat zapomenutý
projekt, tyto opravy mají specifický postup pomocí mazacích kódů. Záznam je nutné
v RIV smazat a znovu vykázat.
V případě opravy Roku vydání je třeba vyplnit pole pro mazací kódy za všechny
poskytovatele a v podpoli Příznak pro výmaz se zadá „O“ jako oprava.
V případě doplnění projektu řešíme se zpracovateli postup individuálně, podle toho,
zda ústav má výsledek v RIV za daného poskytovatele. Pokud ano, je nutné zadat
mazací kódy za daného poskytovatele, v podpoli Příznak pro výmaz se zadá „O“ jako
oprava.
Záznam se musí (pouze za daného poskytovatele) odevzdat znovu. Proto je v obou
případech třeba záznamy převést do aktuálního roku sběru (zpracovatel nahlásí
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systémová čísla mailem, KNAV převede záznamy), v klientovi se poli 969$f vybere „RIVdoplněné záznamy do RIVu v průběhu roku“.
Záznamy se vyexportují výstupem 5.2 (mazání) a 3.3 (nové záznamy). Více viz bod 5.
Export záznamů a návod Doplnění záznamů do RIV během sběru.

4. Vložení mazacích kódů v klientovi ARL

Do záznamu se v klientovi vyplní údaje do pole C51:
C51$a
C51$b
C51$c
C51$d
C51$e

specifikace výsledku,
kontrolní kód (bez závorek),
důvod mazání/opravy,
2019 (aktuální rok sběru),
V (záznam má být v RIV smazán),
O (oprava roku vydání či přidání projektu),
C51$g zkratka ústavu (nemusí se vyplnit, pokud není spolupráce).

Vytvoří se tolik opakování pole C51, kolik je poskytovatelů.
Pokud je u záznamu spolupráce, je nutné vyplnit pole C51 pro všechny poskytovatele i
pro spolupracující ústav.
TIP - pokud je třeba opakovat pole C51 (pro více
poskytovatelů, spolupráce), je možné je hromadně
přidat.
Pravým tlačítkem myši se klikne na pole C51 a vybere,
zda zduplikovat tag (prázdný), zduplikovat tag včetně
hodnot (s obsahem polí) nebo přidat tag 10x
(nevyplněná pole C51 se po uložení smažou).

Příklad 1: Záznam je odevzdán za poskytovatele AV a GAČR, není zde spolupráce.

Specifikace a kontrolní kód za AV

Specifikace a kontrolní kód za GA ČR
Obr. 5. Mazací kódy v záznamu bez spolupráce
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Příklad 2: Záznam je odevzdán za poskytovatele AV a je tu spolupráce dvou ústavů:

Obr. 6. Mazací kódy v záznamu se spoluprací

5. Export mazacích souborů - soubory lze exportovat z formulářů i z klienta.

Zkratka ústavu, např. MBU-M
Aktuální rok sběru
Verze – podle evidence
Číslo jednací - doplňte

Obr. 7. Výstup X5.2 (formuláře):

Obr. 8. Výstup X5.2 (klient):
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Obr. 9. Vytvoří se vav soubor s průvodkou.

Průvodka se vytvoří podle návodu v Podpoře, vytiskne se, podepíše jí odpovědná osoba
a naskenuje se do pdf. Pojmenuje se stejně jako vav soubor (soubory mají v názvu V –
výmazové soubory).
Po výzvě (hromadný mail) zpracovatel zašle vav soubor s průvodkou v pdf do KNAV přes
Filesender (viz návod).

RIV17-AV0-61388971,V01.vav
RIV17-AV0-61388971,V01.pdf

RIV17-MSM-61388971,V01.vav
RIV17-MSM6-1388971,V01.pdf
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