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Ukládání plných textů k bibliogr. záznamům a
jejich schvalování
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Kdo může uložit plný text do repozitáře?
Zpracovatel
Autor, který má zřízen uživatelský účet
!!! Každý přiložený plný text musí zpracovatel schválit.
Kdo může mazat plný text z repozitáře?
Zpracovatel – dokud není plný text ještě uložen (čeká na schválení zpracovatele)
KNAV – na požádání (mail), pokud je plný text uložen (po schválení).

Jaká díla mohou být ukládána do repozitáře?
Dílo může být vloženo do repozitáře, pokud to umožňuje smlouva s
vydavatelem, nebo vydavatelem je ústav a jedná se o zaměstnanecké dílo.

Postup:
1.
2.
3.
4.
5.

vyhledání záznamu,
nahrání přílohy
výběr režimu zpřístupnění
uložení
schválení přílohy
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Nahrání přílohy
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Výběr režimu zpřístupnění
Veřejně přístupný
Plný text díla je přístupný pro všechny uživatele repozitáře ASEP.
Veřejně přístupný s embargem
Plný text díla bude přístupný pro všechny uživatele až po uplynutí doby zadané
zpracovatelem či autorem. Do této doby je na vyžádání – po kliknutí na Vyžádat a
vyplnění formuláře může být kopie článku zaslána
Přístupný pro ústav
Plný text díla je přístupný zaměstnancům pracoviště, na kterém dílo vzniklo (po
přihlášení svým heslem), pro ostatní uživatele je na vyžádání.
Nepřístupný
Plný text díla je přístupný pouze zpracovateli daného pracoviště a autorovi, který
plný text vložil, pro ostatní uživatele je na vyžádání.
Podle pokynů autora se vybere i odpovídající verze plného textu.
Plný text díla je vždy přístupný zpracovateli daného pracoviště a popř. autorovi,
který plný text vložil.

Schválení přílohy
Stavy plných textů – přehled neschválených plných textů

Neschválený plný text se v online katalogu nezobrazuje
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Přihlášení do myASEP – stavy plných textů – čeká na schválení
– přehled všech neschválených plných textů

Schválení přiloženého plného textu
Dokud není plný text schválený, nezobrazuje se v online katalogu.
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Správa příloh – schválení plného textu
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Schválení plného textu a spoluautorství
•

Plné texty, přiložené autorem k záznamům, schvaluje zpracovatel.

•

Při schvalování systém nabídne zpracovateli odeslání mailů spoluautorům s
dotazem, zda souhlasí se zveřejněním u těchto režimů zveřejnění:
veřejně přístupný,
přístupný pro ústav,
veřejně přístupný s embargem.

•

Zpracovatel rozhodne podle pokynů autora, zda maily rozesílat (lze přidat
maily dalších spoluautorů, kteří nejsou z AV nebo zde nemají uvedený mail).

•

Spoluautoři obdrží mail, rozkliknou odkaz a potvrdí nebo zamítnou
zveřejnění.

•

Po schválení případnými spoluautory a zpracovatelem bude záznam
vyhledatelný (záleží na statusu zveřejnění) a práva na nakládání s plným
textem bude mít pouze zpracovatel.
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