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Rezervace předmětů

Rezervace předmětů
1.1 Úvod
V úloze Rezervace předmětů je přehled všech předmětů, které byly někdy rezervované pro
vydání z depozitáře. Rezervaci mohou uživatelé provádět buď zde, nebo v úlohách Katalogu a
Přírůstkových knihách (jednotlivě), nebo v úlohách Prezentace, Výpůjční smlouvy a Badatelské
listy a modulu Digitalizace. Zde je možné provádět rezervace i hromadně.
Rezervovat je možné všechny předměty ze systematické evidence (sbírkové i nesbírkové), z
chronologické evidence (předměty přírůstků).
Na užívání modulu Rezervace předmětů musí mít uživatelé zaplacenou licenci a nastavená
příslušná oprávnění.

1.2 Rezervace předmětů
V úloze jsou evidované všechny rezervace předmětů, které uživatelé zadali do MUSEIONu.
Přehled obsahuje mj.
· inventární čísla i přírůstková (resp. předměty přírůstků),
· datum rezervace od - do
· kód depozitáře, kde je předmět uložený
· účel rezervace
· kód/číslo dokladu, ke kterému se váže, pokud byla rezervace vytvořena na základě
digitalizační kampaně, výpůjční smlouvy, prezentace nebo badatelského listu
V přehledu je nastaven filtr na rezervace na aktivní měsíc (tj. období následujících 30 dnů),
přepínačem
na horní nástrojové liště je možné filtr
změnit nebo úplně zrušit. Samozřejmě je možné filtrovat libovolný interval podle data od do.

Na kartě jsou údaje o rezervaci:
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· Předmět - povinný údaj, inventární nebo přírůstkové číslo rezervovaného předmětu. Je

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

možné zapsat nebo vybrat z přehledu Uložení předmětu, který se otevře kliknutím na
nebo ALT+C.
typ - podle vybraného evidenčního čísla se zobrazí typ karty - katalogizační nebo přírůstková
Od kdy, do kdy - časový interval, kdy má být předmět rezervovaný. Zadává se datum a čas,
povinné pole. Rezervace (platné) se nesmějí překrývat, ani nesmí kolidovat s výdejkami (na
výdejkách musí být vyplněno datum Vrátit do).
Rezervoval - povinné pole, osoba, která provedla rezervaci
Účel - účel rezervace, zadává se výběrem ze slovníku Účely manipulace. Nemusí být zadaný.
DK - kód - kód digitalizační kampaně, pro kterou je předmět rezervován
název - podle vybraného kódu se zobrazí název DK
Výpůjční smlouva - číslo výpůjční smlouvy, pro kterou je předmět rezervován
vypůjčitel - podle čísla smlouvy se zobrazí vypůjčitel
Prezentace - kód - kód prezentace, pro kterou je předmět rezervován
název - podle vybraného kódu se zobrazí název prezentace
Badatelský list - číslo badatelského listu, pro který je předmět rezervován
badatel - podle čísla badatelského listu se zobrazí jméno badatele
Poznámka - libovolná textová poznámka k rezervaci. Při zakládání rezervací z jiných agend
se zobrazí informace, odkud byla rezervace založena, např. "Založeno hromadnou rezervací z
úlohy Digitalizační kampaň pro kampaň DK2"
Příznak - aktuální stav rezervace (plánováno,
Vyřízeno - příznak vyřízeno znamená, že tato rezervace již není aktivní, je možné nastavit jej
i ručně (bez vazby na doklad o manipulaci).
Storno - pokud chce uživatel uchovat záznam o zrušení rezervace, může ji označit příznakem
Storno

V pravé části karty jsou needitovatelné údaje o předmětu z katalogizační karty nebo
přírůstkové knihy.
Po vyplnění alespoň povinných polí (označených
ALT+ENTER.

) je možné záznam uložit

nebo

1.3 Založení nové rezervace
Novou rezervaci předmětu je možné založit různými způsoby z několika úloh. Může a nemusí
být vázaná na nějakou akci (digitalizaci, prezentaci, výpůjční smlouvu, badatelský list),
dokonce ani nemusí být uvedný účel rezervace. Rezervaci je možné zrušit - smazat nebo
stornovat (nebo označit jako vyřízenou).
Rezervovat je možné všechny předměty, které jsou evidované v úloze Uložení předmětu.

1.3.1 Rezervace v úloze Digitalizační kampaně
Při přípravě digitalizační kampaně je možné vybrané předměty pro digitalizaci rezervovat v
úloze Digitalizační kampaně hromadně, v úloze Předměty digitalizace jednotlivě. V obou
případech pro rezervaci slouží tlačítko Nové rezervace na střední nástrojové liště.

Digitalizační kampaně, záložka Předměty digitalizace
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V této úloze tlačítko

otevře dialogové okno pro zadání údajů o rezervaci:

Po stisknutí tlačítka
se zkontroluje, zda nedochází ke kolizím s dříve vytvořenou
rezervací, a pokud ne, vytvoří systém záznamy do tabulky rezervací, kde je uživatel může dále
editovat nebo zrušit.
Pokud je vybraná předvolba Plánované datum digitalizace předmětu, ale u předmětu datum
vyplněné není, použije se datum od - do ze záložky Digitalizační kampaň (je to povinný údaj).
V případě volby Zadané datum se objeví pole pro zadání data od - od, a obě data musí být v
intervalu dat od - do digitalizační kampaně.
Vytvoření rezervace je možné opakovat, ale vytvořené rezervace se nesmí překrývat.
Např. pro digitalizační kampaň, která je plánovaná na červen, mohu vytvořit jednu rezervaci na první
týden v červnu (na ošetření), druhou na vlastní skenování na druhý a třetí týden v červnu.

Předměty digitalizace (úloha)
V samostatné úloze Předměty digitalizace je možné rezervovat předměty jednotlivě. Tlačítko
otevře v tomto případě nový záznam v úloze Rezervace předmětů, uživatel
musí sám vyplnit všechny údaje (včetně kódu DK).

1.3.2 Rezervace v Katalogu
V úlohách Katalog - vše, Katalog - podsbírka, Katalog - Inventární řada je přehled rezervací
aktuálního předmětu na záložce Manipulace - Rezervace předmětu.
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Novou rezervaci předmětu je možné vytvořit tlačítkem
, které otevře nový
záznam v úloze Rezervace předmětů, uživatel musí sám vyplnit všechny údaje o rezervaci,
automaticky se vyplní jen inventární číslo a typ karty (Katalogizační karta).

1.3.3 Rezervace v Depozitáři
V úloze Uložení předmětů je přehled rezervací aktuálního předmětu na záložce Rezervace
předmětu.

Novou rezervaci předmětu je možné vytvořit tlačítkem
, které otevře nový
záznam v úloze Rezervace předmětů, uživatel musí sám vyplnit všechny údaje o rezervaci,
automaticky se vyplní jen inventární číslo a typ karty (Katalogizační karta).

s tra na 6/7

Rezervace předmětů

s tra na 7/7

