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Hromadné karty
MUSEION umožňuje evidenci několika předmětů na jedné katalogizační tzv. hromadné kartě.
Vzhledem se nijak neliší od jednoduché karty, jen inventární číslo obsahuje interval. Může se
jednat o interval pořadových čísel nebo subčísel. Pokud jsou karty podlomené, vždy se musí
dolní a horní pořadové číslo shodovat. Obě inventární čísla, horní i dolní, musí odpovídat
masce.
MUSEION podle definované masky číselné řady pozná, kolik a jakých inventárních čísel na
hromadné kartě je a dokáže vyhledat i čísla uprostřed intervalu.
Při migraci dat je možné importovat i nestandardní inventární čísla, která neodpovídají masce, a v takovém
případě pak mohou nastat problémy se zobrazením, počítáním inventárních čísel na kartě i s vyhledáním
těchto čísel.

MUSEION nijak nekontroluje vztah mezi počtem inventárních čísel a počtem kusů na
hromadné kartě.
Evidence předmětů na hromadných kartách ušetří sice práci při katalogizaci, ale může přinést
komplikace při vydávání předmětů z depozitáře, hlášení do CES, ošetření, inventarizaci apod.,
vždy, když je třeba pracovat jen s některými předměty na kartě. Proto je lepší obejít se bez
hromadných karet a ušetřit čas např. využitím plné kopie karty.

1.1 Založení nové hromadné karty
Hromadná karta se zakládá se tlačítkem
na střední nástrojoví liště jako interval inv. čísel
od posledního v pořadí. Uživatel musí určit rozsah čísel/subčísel.

· Způsob číslování - výběr z nabídky Navyšovat hlavní pořadová čísla / Navyšovat subčísla
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· Počet inventárních čísel na kartě - podle zadaného počtu MUSEION vygeneruje hromadnou

kartu. Tlačítkem
je možné zobrazit dolní a horní inventární číslo (ještě před jejich
založením).
Pokud maska číselné řady umožňuje různá subčísla, musí uživatel v případě výběru
navyšování subčísla ještě vybrat, jakým způsobem se budou generovat. Vždy je to od
prvního, není možné založit tímto způsobem kartu např. H0120/003 až H0120/005.

· Typ katalogové karty - v případě, že je v číselné řadě povoleno více typů karet, musí uživatel

vybrat z nabídky povolených typů.

1.2 Převod jednoduché karty na hromadnou
Může se stát, že z nějakého důvodu je třeba z jednoduché karty udělat hromadnou kartu.
Například při převodu přírůstku není možné založit hromadnou kartu, je potřeba založit
jednoduchou a pak ji převést na hromadnou. Umožňuje to volba Převod na kartu hromadné
evidence v nabídce submenu2

na střední nástrojové liště ve složce Hromadná evidence.

Volba otevře dialogové okno stejné jako při založení nové hromadné karty, jen chybí možnost
volby typu karty:
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Převod na hromadnou kartu se samozřejmě dotkne všech svázaných dokladů ve všech
agendách, takže je potřeba tento krok pečlivě zvážit a potřebné změny provést po převodu
"ručně". Např. spárování s přírůstkovým číslem, hlášení do CES, protokoly o inventarizaci,
doklady o manipulaci apod.

1.3 Změna čísla hromadné karty
I inventární čísla hromadných karet je možné editovat tlačítkem
na záložce Základní údaje
vedle pole Inventární číslo (pouze v úloze Katalog - inventární řada).
Změna inventárního čísla je možná pouze na zvláštní oprávnění.
Po stisknutí tlačítka
vyplněný:

se otevře stejný formulář jako při zakládání nového záznamu, ale

Není možné měnit způsob číslování (navyšování hlavního pořadového čísla nebo subčísla), ale
je možné změnit dolní inventární číslo (hlavní pořadové číslo i subčíslo) a počet inventárních
čísel na kartě.
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Po stisknutí
se objeví okno s informací o úspěšném provedení nebo důvodech,
proč operaci nelze provést.

1.4 Rozepsání hromadné karty
Hromadné karty mohou působit komplikace nejen při manipulaci s předmětem, ale i
katalogizaci, a uživatelé se proto rozhodnou rozepsat je na jednoduché. To je chvályhodné,
nicméně tento proces má řadu úskalí, zvláště pokud se záznam vyskytuje na dokladech v
jiných agendách nebo interval inventárních čísel není jednoznačný (H157/1a až H157/3d).
MUSEION na to při převodu upozorní, umožňuje rozhodnout, jak se rozepsání promítne do
jiných agend a také nabízí možnost úprav nově vznikajících inventárních čísel.
Při rozepsání karty hromadné evidence na jednotlivá inventární čísla nevznikají nová
inventární čísla, pouze nové záznamy, a lze ho chápat jen jako jiný způsob zápisu inventárního
čísla. Ale nemusí to tak být, a rozepsání může způsobit nežádoucí změny na některých
dokladech. To musí vždy uživatel pečlivě zvážit a případné úpravy po převodu provést sám.
Před rozepsáním může uživatel upravit podobu i počet nově vzniklých inventráních čísel na
subzáložce Rozpis inventárních čísel, která je u karet hromadné evidence na záložce Základní
údaje. Pokud zde existuje seznam inventárních čísel, vždy se jím rozpis řídí!
Seznam existovat nemusí (nezakládá se automaticky), pokud uživatel nemá potřebu měnit
inventární čísla na kartě hromadné evidence.
Podrobněji v kapitole Rozepsání inventárních čísel.
Proces rozepsání je možné spustit ze submenu2 na střední nástrojové liště (
), složky
Hromadná evidence volbou Rozepsání karty hromadné evidence. Objeví se formulář s
informacemi o možných dopadech:
Kartu(y) hromadné evidence (KHE) systém rozepíše na samostatné katalogizační karty. Zde je
možné ovlivnit způsob rozepsání KHE, jaké vazby do ostatních agend budou u nově vzniklých
katalogizačních karet zachovány. Každá nově vzniklá katalogizační karta bude mít nastaven
příznak "Rozepsáno z KHE" na ANO a v údaji "Inv. číslo KHE původní" bude zapsáno inv. číslo a
horní inventární číslo původní karty. Oba údaje se nacházejí na záložce "Základní údaje". Údaje
lze využít i v přehledu pro filtraci rozepsaných karet.
PRO ROZPIS NESMÍ BÝT KARTA V NĚKTERÉM Z VYJMENOVANÝCH STAVŮ:
· Návrh na vyřazení
· Vyřazeno
· Příprava hlášení do CES
· Publikována
PŘEHLED ÚDAJŮ, JEJICHŽ HODNOTY SE NEKOPÍRUJÍ DO NOVÝCH KARET:
· CES ID (bude prázdné)
· Datum poslední změny v CES (bude prázdné)
· příznak Karta (bude NE)
· příznak Opsána (bude NE)
· příznak Schváleno (bude NE)
· Datum schválení (bude prázdné)
PŘEHLED ÚDAJŮ S NOVÝMI HODNOTAMI U NOVÝCH KARET:
· Inventární číslo (vč. pořadového čísla a subčísla)

s tra na 6/10

Hromadné karty
· Číslo CES - inicializuje se dle parametrů "Inicializovat Inventární číslo CES" a "Inv. číslo CES

dle zobrazovací masky"
· Není katalogizováno - nastaví se na ANO
· Inv. číslo KHE původní - nastaví se inv. číslo KHE
· Rozepsáno z KHE - nastaví se na ANO

1.4.1 Rozepsání inventárních čísel
Na hromadné kartě je sice interval od - do inventárních čísel, ale nemusí být vždy jednoznačný
(pro MUSEION). Uživatelé většinou přesně vědí, co znamená např. H160/1a až H160/3k, ale i
tak někdy vyvstane potřeba upravit seznam inventárních čísel na kartě hromadné evidence.
U karet hromadné evidence je na záložce základní údaje odkaz (subzáložka) Rozpis
inventárních čísel:
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Seznam inventárních čísel je prázdný, ale v případě potřeby může uživatel volbou Rozepsání
inventárního čísla ze submenu2 na střední nástrojové liště (
) ve složce Hromadná evidence
vygenerovat inventární čísla, která MUSEION na kartě eviduje. To nemusí vždy odpovídat
skutečnosti, buď mohou být čísla vygenerovaná nesprávně (např. u písmen MUSEION pracuje
pouze s anglickou abecedou, v evidenci ale mohou být i písmena s diakritikou), nebo se zjistí,
že některé číslo v intervalu chybí apod.
Na subzáložce Rozpis inventárních čísel může uživatel vygenerovaný seznam libovolně upravit,
a MUSEION se pak vždy řídí tímto seznamem (při rozepisování i při vyhledávání).
Vytvoření seznamu je také jediný způsob, jak rozepsat kartu v řadě s maskou {Z}. Nejprve je ale nutné převést
ji na kartu hromadné evidence (s navyšováním hlavního pořadového čísla, pak vytvořit a upravit seznam
inventárních čísel a kartu rozepsat.

Např. na kartě která byla založena jako hromadná v řadě s maskou E{###}/{X} pro 12
předmětů:

vygeneruje na subzáložce tato inventární čísla:
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Pokud to neodpovídá skutečnosti, může uživatel libovolně čísla a jejich pořadí změnit, může je
smazat nebo přidat nová.

Tlačítko

na seznamu otevře editační formulář pro úpravu pořadí nebo inv. čísla.
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Tlačítko
a
na střední nástrojové liště umožní přidat nový záznam na seznam nebo
smazat označený.
Tak může uživatel změnit nejen podobu inventárních čísel, ale i jejich počet. Pokud existuje
seznam na subzáložce Rozpis inventárních čísel, vždy se jím rozpis řídí!
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