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Hromadné změny

Hromadné změny
V praxi občas nastává potřeba změny údajů u většího počtu záznamů. Jde jednak o úpravy dat
po migraci, ale i doplnění nebo aktualizace záznamů zapsaných do 23:39u, a to jak u sbírkových
předmětů, tak ve slovnících. V některých případech k tomu slouží průvodce ( Změna uložení
předmětů v depozitáři), ale většinou má uživatel k dispozici jen funkci Hromadné změny
z nabídky v submenu1
na horní nástrojové liště. Tato volba je v nabídce všech úloh (kde je
možné něco měnit) a vždy nabízí všechna pole, v kterých je možné dělat hromadné změny.
romadné změny se vždy provedou nad všemi vyfiltrovanými záznamy. MUSEION ale vždy
kontroluje, zda uživatel má právo záznam měnit, musí mít (uživatelské a horizontální
oprávnění), a zda je povolené záznam editovat (záznam není schválený, vyřazený apod.).
Zvýšené pozornosti je třeba u polí, která jsou v seznamu položek (např. stav v Historii
stavu předmětu). I v takovém případě je možné provádět hromadné změny, ale provedou
se vždy u všech odpovídajících záznamů seznamu. Z toho důvodu jsou u některých polí
hromadné změny omezeny nebo zakázány.
Např. změna stavu "1" na stav "2" se provede v celé historii stavu předmětu, nelze vyfiltrovat
jen některé záznamy (podle data určení stavu nebo osoby apod.).
Primárně se jedná o změny hodnot, jen v některých případech je možné tímto způsobem
přidávat nové hodnoty nebo odstraňovat stávající.
Je rozdíl, jestli např. nevyplněné "Signatura" chceme naplnit hodnotou (tedy práznou
hodnotu změnit na jinou), nebo k předmětu, kde není žádný materiál přidat nový materiál. V
takovém případě se nejedná o změnu, ale přidání, to je možné jen ve speciálních případech.
Ze stejného důvodu není možné tímto způsobem odstraňovat položky ze seznamu.
Nahrazovat je možné konkrétní zsadanou hodnotu jinou (i prázdnou) hodnotou, nebo použít
nastavení "BEZ OMEZENÍ", a pak se u vyfiltrovaných záznamů nahradí všechny hodnoty bez
ohledu na to, jaké byly.
Na provádění hromadných změn je třeba zvláštní oprávnění, které je součástí některých
uživatelských rolí, nebo je lze přidělit individuálně.

1.1 Výběr záznamů
Hromadné změny se provádí nad všemi vyfiltrovanými záznamy. Při filtrování je možné použít
všechny dostupné způsoby filtrování.
Pokud jsou záznamy filtrované podle měněného pole, pak po provedení hromadné změny
zmizí, protože už neodpovídají podmínce. Zejména pro méně zkušené uživatele je vhodné
označit záznamy, které mají být změněny a nastavit filtr označených záznamů.
Vyfiltrované záznamy MUSEION kontroluje a změnu provede jen v případě, že nedojde k
nějaké kolizi. Záznam musí splňovat všechny podmínky, jako kdyby ho uživatel měnil
jednotlivě:
musí být editovatelný (nesmí být schválený, vyřazený, přírůstek musí být nezaevidovaný nebo
v režimu oprava apod.)
změna musí odpovídat ostatním hodnotám (např. skupina musí být ze stejného fondu jako
fond předmětu)
s tra na 3/6

Hromadné změny
položka musí být na kartě (např. adjustaci nelze změnit na obecné kartě)
uživatel musí mít oprávnění na změnu záznamu
Pokud nějteré záznamy neodpovídají, nejsou změněny a na konci MUSEION vypíše počty
zpracovaných a nezpracovaných záznamů a protokol chyb.

1.2 Formulář pro zadání hromadných změn
V každé úloze je formulář pro zadání hromadných změn trochu jiný (podle polí, která je možné
měnit).
Vždy
ale
obsahuje
v
levém
horním
rohu
vyhledávací
pole
, které podle zadaného řetězce předfiltruje seznam
polí. V úlohách Katalogu je možné seznam polí ovlivnit výběrem typu karty.
Kliknutím na název se pole přenese do pravé části formuláře do dvou sloupců: vlevo je vstupní
pole popr zadání původní hodnoty, vpravo pro zadání nové hodnoty. Křížkem
je možné
řádek (změnu v poli) odstranit.
Pokud je měněné pole vázané na slovník, je potřeba obě (původní i novou hodnotu) vybrat ze
slovníku.
Najetím myši na řádek se vstupním poli se vlevo od pole pro zadání původní hodnoty objeví
hvězdička. Kliknutím na ni se do původní hodnoty vepíše texz "BEZ OMEZENÍ", a pak se pole
novou hodnotou přepíše bez ohledu na to, co v něm bylo.
Tlačítkem
se změny provedou. Vzhledem k tomu, že se jedná o nevratnou
akci, MUSEION se ještě zeptá, zda je má opravdu provést a oznámí, kolik záznamů se pokusí
změnit. Pokud jich je víc než 1000 a uživatel provedení potvrdí, objeví se ještě jedno varování,
a teprve po jeho potvrzení se změny provedou. Vzhledem k mnoha kontrolám, které je nutné
provést, může tato akce větším počtu záznamů změn (v řádech tisiců záznamů) trvat dlouho (i
několik hodin).
Po dokončení se objeví v dolní čísti informace o výsledku:
počet nezpracovaných*: ... | počet neúspěšných: ... | počet úspěšně změněných karet: ...
a tlačítko
zpracované.

, které otevře okno s informacemi, proč nebyly záznamy

Formulář po dokončení změn zavřete tlačítkem
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nebo

v pravém horním rohu.
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Seznam polí
V levém sloupci je seznam všech polí, které jemožné měnit. Nabídka se mění podle
jednotlivých typů karet, ale je to jen kvůli předfiltrování. Pole, které chcete změnit můžete
vybrat kdekoliv (v seznamu pro jiný typ karty). Název pole většinou obsahuje náze záložky a
název pole na kartě a seznam je řazen abecedně.

Pole navázaná na slovník
Při změně polí, která jsou navázaná na slovník, je nutné vybírat původní i nové hodnoty ze
slovníku. A pokud je slovník navázaný na podsbírku, je potřeba brát vúvahu i podsbírku.
· Ve slovníku lokalita jsou hodnoty

o Praha, podsbírka 1
o Praha, bez podsbírky
o Hlavní město Praha, podsbírka 1
· V katalogu u sbírkových předmětu je zapsáno:
o H0001 - Praha (podsb. 1)
o H0002 - Praha (podsb. 1)
o H0003 - Praha (bez podsbírky)
Ve všech případech se zobrazuje pouze "Praha" a není na první pohled vidět, jestli je
navázaná na podsbírku nebo ne.
· Při hromadné změně
o Praha (bez podsbírky) => Hlavní město Praha (podsb. 1)
se změní pouze lokalita u inv. č. H0003, pokud je tento předmět z podsbírky 1.

Pole na subzáložkách (více hodnot k jednomu předmětu)
Při změně vícenásobných hodnot (materiály, techniky, tituly, stav, rozměry aj.) je ptřeba
pamatovat na to, že nejde vyfiltrovat jen některé hodnoty (např. poslední zadaný stav), a
pokud použijete "BEZ OMEZENÍ", bude to fungovat jen pro první hodnotu (pokud nejsou
povolené duplicity.
U předmětů jsou materiály
1. zlato
2. stříbro
Změna "BEZ OMEZENÍ" => drahý kov by znamenala:
1. drahý kov
2. stříbro
- změna 2. materiálu se neprovede, protože by došlo k nepovolené duplicitě
Změna poznámky k materiálu
prázdná hodnota => "...text poznámky..."
změní poznámky u všech materiálů předmětů

Předvolby (zaškrtávací pole)
Zaškrtávací pole, která nabývají hodnot ANO / NE je možné měnit zadáním hodnot ANO / NE,
ano / ne nebo 0 / 1. A samozřejmě je možné zadat do původní hodnoty "BEZ OMEZENÍ".
V některých případech je do původní hodnoty potřeba zadat "BEZ OMEZENÍ", i když pole není
zaškrtnuté, protože ve skutečnosti může nabývat i hodnoty null (nevyplněno), která se jeví
stejně jako "NE".

Údaje, které nelze měnit
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Hromadnou změnou nelze měnit žádné údaje, které se nastavují funkcí, např. schválení
záznamu, vyřazení záznamu, zaevidování přírůstku apod. Pro tyto změny je potřeba záznamy
označit a použít příslušnou funkci.
Nejde měnit párování přírůstkových a inventárních čísel.
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