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NOVINKY ve verzi 4.7

APLIKACE – pro administrátory
Nová oprávnění a role
•
•

nové oprávnění na převod mezi inv. řadami PERM_PRUVODCE_PREVOD_RADA (na vyžádání)
úprava oprávnění pro publikaci

Nastavení
•

•

Parametry privátní – systematická evidence
o Nový atribut "Zobrazovat jméno osoby autora včetně titulů" (ovlivnění tisku v sestavách VU s
atributem "Autor")
Nastaveni / Parametry privátní / Publikace
o URL kompletní refresh cache (pubCdnCacheApiFullRefresh)
o URL stav CDN cache (pubCdnCacheApiStatus)

APLIKACE – SPOLEČNÉ
•
•

Přihlašovací stránka: zobrazení chyby "Platnost hesla vypršela. Požádejte správce systému o reset hesla."
Zobrazování správných informací o případné chybě/problému při přihlašování

SLOVNÍKY
•
•
•

Slovník Klíče – zavedena povinnost atributu Název
Fytochoriony – nový slovník
Slovník Lokality – nová záložka Fytochoriony

SYSTEMATICKÁ EVIDENCE
Katalog
•
•
•

Nový průvodce pro převod předmětů mezi inventárními řadami
Úprava řazení dokladů na záložce Manipulace (řazeno dle Datumu Od)
Zobrazení datace sběru (na přírodovědných kartách)
o úprava (zmenšení) Poznámky na jeden řádek

CHRONOLOGICKÁ EVIDENCE
•

Převod vydaných předmětů
o Úprava přepisu/mazání Místa uložení/zapůjčení při převodu do Systematické evidence

KONZERVÁTORSKÁ A RESTAURÁTORSKÁ EVIDENCE
•

bez úprav

MULTIMÉDIA
•

bez úprav

DEPOZITÁŘ
•

bez úprav

INVENTARIZACE
•
•
•

Položka dokladu inventarizace – nový atribut "Požadavek na digitalizaci"
Vynucení plnohodnotného zápisu stavu předmětu při inventarizaci (<ndef> nepovoleno)
Úprava řazení položek na inventarizačním protokolu

REZERVACE
•

bez úprav

IMPORT/EXPORT
•
•

Datová brána pro CR (Conditions Report)
Úprava importní brány «importCSV»Import smlouvy výpůjční - zrušení povinnosti atributu Fáze
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PUBLIKACE
•
•
•
•

Podpora výmazu CDN cache (pro universální sbírkový portál) při depublikaci
Oprava problémů při Ukončení publikace většího množství předmětů
Úprava oprávnění pro publikaci
Nový průvodce CDN cache portálu – kompletní aktualizace cache

AGENDA ARCHEOLOGIE
•

bez úprav

AGENDA VÝPŮJČKY
•

bez úprav

AGENDA AKVIZICE
•

bez úprav

AGENDA PROTOKOLY O STAVU
•

bez úprav

AGENDA CES
•

bez úprav

DIGITALIZACE
•
•
•
•

na kartě Digitalizační kampaně přidán příznak "Nekontrolovat KD", umožňuje uložit Datum provedení
(u předmětů digitalizace) bez nahraného KD
Rozšíření editovatelných polí po schválení Digitální kampaně
o DK: Popis, Předměty, Parametry, Poznámka
o Předmět DK: Poznámka
Úloha Předměty digitalizace
o nová funkcionalita "Přesun předmětu DK"
bez úprav

strana 3/3

