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Publikace předmětů
Veškeré údaje zapsané do MUSEIONu jsou dostupné pouze registrovaným uživatelům, stejně
tak jako veškeré kontextové dokumenty. Jejich zpřístupnění badatelům i široké veřejnosti
MUSEION umožňuje prostřednictvím procesu publikace, který vybrané údaje z privátní části
(včetně obrázků a dokumentů) zkopíruje do publikační části a poskytne je ke zveřejnění na
webových portálech. O tom, které údaje se budou zveřejňovat, vždy rozhoduje (oprávněný)
uživatel, údaje mohou být pro zveřejněním upravené, a kdykoliv je možné publikaci ukončit.
Publikovat je možné
· na vlastním webovém portálu (instituce, kraje, ministerstva)
· na portálu eSbírky, případně Europeana (k tomu je potřeba smlouva s providery)
· na jakémkoliv jiném portálu
V procesu publikace vždy dojde (z bezpečnostních důvodů) ke zkopírování údajů i obrázků
určených k publikaci! Proces publikace je vždy jednosměrný z MUSEION na webový portál,
zpět se žádné informace nikdy nepřenášejí. MUSEION ale může sloužit jako zdrojový i cílový
repozitář.
Data určená k publikaci mohou webové portály pravidelně sklízet (obnovovat), aniž by musel
uživatel aktivně zasahovat.
Při publikaci na portál eSbírky musí uživatel dodržet zásady publikace na tento portál, zejména
pokud jde o publikační slovníky (kategorie).

1.1 Nastavení publikace
1.1.1 Parametry publikace
Před spuštěním publikace je potřeba nastavit celou řadu parametrů, které proces publikace
umožňují a ovlivňují. Podrobněji jsou popsané v administrátorské příručce.

Nastavení parametru Tomcat
Základní podmínkou je povolení protokolu OAI-PMH na Tomcatu (provede správce IT).

Parametry privátní části
· Nastavení OAI-PMH - veřejná URL repozitáře, schéma repozitáře aj.
· Publikace - URL publikačního portálu, podstránka pro Detail, podstránka pro Obrázek
· Privátní úložiště - aplikace vodoznaku pro publikaci

Parametry veřejné části
· stránky webového portálu

Většinou tyto parametry nastavuje v rámci implementace dodavatel (firma Axiell).

1.1.2 Definice přípravy k publikaci
Při přípravě dat k publikaci dochází ke kopírování obsahu některých polí v systematické
evidenci do polí na publikační kartě podle předem daných pravidel:
· obsah pole s zkopíruje do odpovídajícího pole na publikační kartě 1:1 (např. Počet kusů =>
Počet kusů)
· obsah pole se zkopíruje do jiného pole 1:1 (Základní charakteristika => Alternativní název)
· do pole na publikační kartě se zkopíruje název pro publikaci ze slovníku (Název pro publikaci
lokality nálezu/sběru => Lokalita nálezu/sběru (kategorie)
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· do pole na publikační kartě se zkopíruje informační pole se seznamem hodnot (Materiály =>

Materiál (slovy)
Uživatel do automatické inicializace publikačních polí může zasáhnout. Může změnit, co a jak
se má naplňovat do kterého publikačního pole prostřednictvím definice, která je uložena v
úloze Definice přípravy k publikaci. Program pak provede automatickou inicializaci publikačních
polí na základě definice pro odpovídající kartu.
Definice je vždy pro jeden typ karty a obsahuje skript pro pole a dokumenty. Skripty musí být v
předepsaném tvaru cílové pole = zdrojové pole1 (+ zdrojové pole2 +…).
Příklad: cil.pPoznamka = zdroj.pText4 + ", " + zdroj.pText5

1.1.3 Slovníky pro publikaci
Slovníky pro publikaci mohou být společné pro celou instalaci, nebo oddělené pro jednotlivé
správce sbírek. Pokud uživatelé chtějí publikovat na eSbírky, je nutné, aby slovníkové hodnoty
odpovídaly slovníkům na eSbírkách.
Propojení ze slovníků v privátní části je možné přes pole Název pro publikaci v privátních
slovnících. Publikační slovník Typy sbírek je navázán na podsbírku, zbylé publikační slovníky
mohou být navázány na stejnojmenné slovníky z privátní části MUSEIONu.
Pro více hodnot privátního slovníku může být použit jeden údaj ze slovníku publikačního.
Např. v privátní části máme hodnoty: zlato, stříbro, kov, bronz, …, těmto hodnotám v
publikačním slovníku přiřadíme hodnotu „kov“
Pokud nebudou vyplněny názvy pro publikaci v privátních slovnících, přenesou se do
odpovídajících polí prázdné hodnoty.
Publikační slovníky je možné sestavit jako víceúrovňové, kdy v publikačním slovníku můžeme
použité publikační hodnotě přiřadit nadřízenou hodnotu (ze stejného slovníku). Vytvoří se tím
„navigační strom“, kterým je možné na webu filtrovat předměty dle hierarchie kategorií.
Např.: pro hodnoty „zlato“, „stříbro“ zadáme nadřízenou hodnotu „Drahé kovy“ a té dále
nadřadíme hodnotu „Kovy“.
Hierarchii je možné zobrazit v levém multifunkčním panelu na záložce Hierarchie.
Publikační slovníky, které na webu (eSbírky) tvoří tzv. kategorie:
· Typy sbírek
· Datace
· Materiály
· Techniky
· Lokality
· Role subjektu
· Subjekty
Slovníky, které tvoří (na webu eSbírky) podkategorie (složky) v rámci instituce:
· Podsbírky
· Fondy
· Skupiny
· Podskupiny 1 až 3
Pro publikaci na Europeanu, musí hodnoty (kódy) v těchto slovnících splňovat některá kritéria,
tj. nesmí obsahovat nepovolené znaky (mezery, lomítka apod.), a neměly by obsahovat ani
diakritiku. Náplň těchto slovníků je zcela v kompetenci muzea.
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1.1.4 Přenos multimédií
Do publikační čísti se přenášejí nejen popisné údaje z katalogizační části, ale také jakékoliv
kontextové dokumenty, nejčastěji obrázky. Ty musí být označené příznakem Publikovat. K
předmětům pro publikaci se dají vkládat další dokumenty stejně jako k předmětům v privátní
části. Všechny dokumenty k publikaci je možné vidět v úloze Další agendy Multimédia/přílohy - Dokumenty ve veřejném úložišti.
Pro přenos dat z privátní do veřejné části musí být záznamy (v privátní části) označeny
příznakem Publikovat. Vodoznak je možné aplikovat až při přípravě k publikaci jen do obrázků
pro publikaci.

Vkládání jednotlivě (v privátní části)
Na záložce Dokumenty v Katalogu je možné tento příznak nastavit při vkládání souboru nebo
kdykoliv později otevřením záznamu tlačítkem

.

Vkládání multimédií (k přírůstku nebo sbírkovému předmětu)
Při vkládání multimédií k souboru je možné příznak nastavit pro všechny vkládané soubory:

Hromadné vkládání
I při hromadném vkládání je možné nastavit příznak Publikovat. V případě smartloadingu pro
všechny soubory, v případě importů souborových příloh podle řídícího csv souboru.

Dokumenty v privátním úložišti
Příznak je možné nastavit také v úloze Dokumenty v privátním úložišti hromadnou změnou
nebo jednotlivě.
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1.2 Předměty k publikaci
Předměty publikované a připravené k publikaci se zobrazují ve dvou úlohách v menu Publikace
(liší se jen výběrem předmětů):
· Předměty k publikaci - celá sb.
· Předměty k publikaci - inv. řada
Jedná se vlastně o zobrazení záložky Zveřejnění v samostatné úloze s možností připojovat
kontextové dokumenty. Vše, co uživatel změní na záložce Zveřejnění v systematické evidenci
se promítne také na kartu v úlohách Předměty k publikaci, ale žádné jiné změny v
katalogizační kartě se sem už nepromítnou. Obrázky, které uživatel přidá k předmětu v
úlohách Předměty k publikaci v systematické evidenci (Katalogu) nejsou dostupné.
V úloze Předměty k publikaci není možné záznam smazat, je možné odstranit ho pouze
prostřednictvím průvodce Zrušení přípravy k publikaci nebo volbou Ukončení publikace v
submenu 2 na kartě v Katalogu.
Karta předmětu k publikaci obsahuje stejné údaje jako záložka Zveřejnění, ale jejich
uspořádání se trochu liší:

Údaje k publikaci
· Top předmět - označení "top" předmětu, který může být na webu zobrazován přednostně

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

(pokud to portál umožňuje)
o odsouhlasen - označení bylo odsouhlaseno
o od, do - období, po které bude předmět označen jako "top"
o - doporučen - doporučení k označení předmětu jako "top"
Typ sbírky - typ sbírky podle nastavení "Typ sbírky pro publikaci" v tabulce Podsbírka.
Inventární číslo - povinný údaj, inventární číslo ze systematické evidence (pole se vyplňuje
automaticky při založení nového záznamu v inventární řadě. Může být upraveno, ale musí
být unikátní.
Přírůstkové číslo - přírůstkové číslo (první přírůstkové číslo, s kterým je předmět spárovaný)
Název - název předmětu (normovaný název ze systematické evidence) - název, titul,
nomen. Povinný údaj při publikaci na eSbírky
Alternativní název - ve výchozím nastavení se sem přenáší obsah pole Základní
charakteristika, ale může to být jakýkoliv textový řetězec
Počet kusů - počet kusů (číslo)
Popis - popis předmětu
Popis revers - popis rubu (pro karty typu VU, FO, NU)
Signatura, Signatura revers - signatura
Adjustace - adjustace (pro karty typu VU, FO)
Původnost - původnost (pro karty typu VU, FO)
Námět obsahu - seznam námětů
Subjekt obsahu - seznam subjektů obsahu
Lokalita obsahu - seznam lokalit obsahu
Klíč obsahu - seznam klíčů obsahu
Autor předmětu - seznam autorů předmětu
Období/kultura - archeologická datace nálezu
Datace (slovy) - seznam datací vzniku
Datace (kategorie) - podle první datace se vyplní (podle určitých pravidel) kategorie datace
vzniku. Pokud nelze automaticky, musí doplnit uživatel před publikací. Povinný údaj při
publikaci na eSbírky
Poznámka k dataci - obsah pole Poznámka k dataci (u první datace vzniku/nálezu/sběru)
Datum vydání - datum vydání dokumentu (nemá zdrojové pole v systematické evidenci)
Vydavatel dokumentu - vydavatel dokumentu (nemá zdrojové pole v systematické
evidenci)
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· Jazyk dokumentu - jazyk
· Nakladatel, Tiskař, Autor předlohy - pole pro typ předmětu BookReport, nemají zdrojové
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

pole v systematické evidenci
Místo vzniku / lokalita (slovy) - seznam míst vzniku předmětu
Místo vzniku (kategorie) - název pro publikaci pro Místo vzniku v systematické evidenci.
Povinný údaj při publikaci na eSbírky
Lokalita nálezu/sběru (kategorie) - název pro publikaci pro Lokalitu nálezu/sběru v
systematické evidenci. Povinný údaj při publikaci na eSbírky
Rozměr - seznbam rozměrů předmětu. Povinný údaj při publikaci na eSbírky
Materiál (slovy) - seznam materiálů
Materiál (kategorie) - název pro publikaci prvního materiálu. Povinný údaj při publikaci na
eSbírky
Technika (slovy) - seznam technik
Technika (kategorie) - název pro publikaci první techniky. Povinný údaj při publikaci na
eSbírky
Typ média - typ média
Původní majitel/původ předmětu - původní majitel
Autor fotografie - textové pole, autor fotografie
Autorská práva - textové pole, autorská práva
Odkaz na publikace - literatura
Poznámka - libovolná poznámka
Klíčová slova - seznam klíčových slov
Rok akvizice - rok akvizice
GPS . zeměpisná délka, šířka - souřadnice
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Evidenční údaje
Na záložce Evidenční údaje jsou údaje ze systematické evidence (sem se promítají změny z
Katalogu a naopak: změny zde provedené se promítnou i do Katalogu):
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Mulimédia
Na záložce Multimédia je seznam souborů pro publikaci.

Kolekce předmětu
Pro virtuální výstav je možné tvořit kolekce (skupiny předmětů), které je možné publikovat
(pokud to webový portál podporuje).

Jazykové variace
Tato záložka se zobrazuje pouze v případě, že jsou jazykové variace nastaveny v parametrech
úlohy a umožňuje překlad obsahu vybraných polí.

Publikace předmětů
Předmět v úloze Příprava k publikaci je možné vypublikovat Tlačítkem
na střední nástrojové liště. Tlačítko
publikaci předmětu ukončí. Pokud
je předmět publikovaný, je možno zobrazit si detail předmětu tlačítkem
.

1.2.1 Příprava k publikaci
Průvodce Příprava k publikaci v menu Systematická evidence - Příprava k publikaci vytvoří
(naplní) publikační karty, zkopíruje označené dokumenty a zobrazí předmět v úlohách
Předměty k publikaci.
Po jeho spuštění nejprve otevře dialogové okno pro výběr inventární řady a přejde do kroku
1.

1. Vyberte sbírkové předměty
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V prvním kroku průvodce nabídne všechny nevyřazené předměty z vybrané inventární řady,
které ještě nejsou připravené k publikaci nebo publikované (nejsou v úloze Předměty k
publikaci). Předměty pro přípravu je nutné označit v prvním sloupečku nebo zapnout režim
označení vyfiltrovaných předmětů

.

2. Nastavte parametry procesu přípravy
Ve druhém kroku je potřeba vybrat, jakým způsobem se budou přenášet data do publikační
karty a obrázky pro publikaci.
· Přenos dat se řídí přepínačem Způsob inicializace údajů:
o údaje (všechny) inicializuje systém - všechny údaje se přenesou podle definice publikace
nebo podle výchozího nastavení. Pokud záložka Zveřejnění nějaké hodnoty obsahuje,
všechny se přepíší.
o údaje jsou zachovány dle záložky "Zveřejnění" na katalogizační kartě - žádné údaje se
nepřepisují. Je to pro případ opakované publikace, když publikační karta již byla
vygenerovaná a upravená uživatelem, ale je potřeba proces zopakovat např. kvůli
nepřeneseným obrázkům.
o údaje inicializuje uživatel - v některých případech je možné pro všechny vybrané
předměty doplnit hodnoty hromadně, bez ohledu na hodnoty v katalogu. Pole, které
chcete vyplnit musí být označené příznakem
a pak je přístupné vstupní pole pro zadání
hodnoty.
· Předvolba Přenést multimédia (ve výchozím nastavení zaškrtnutá) řídí přenos souborů
(obrázků) označených příznakem Publikovat:
o typ souboru originál nebo náhled
o předvolba Aplikovat vodoznak umožňuje do souborů pro publikaci vložit vodoznak
(soubor s vodoznakem musí být nahraný v parametrech privátní části)
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Po stisknutí tlačítka
Předměty k publikaci.

se vygeneruje publikační karty a předměty se zobrazí v úlohách

3. Výsledek procesu přípravy
Třetí krok zobrazí výsledky:
· celkový počet zpracovávaných karet
· počet úspěšně připravených předmětů
Tlačítko

zobrazí chybová hlášení.

4. Předměty ve stavu "Příprava k publikaci"
Čtvrtý krok zobrazí právě připravené předměty v úloze Sbírkové předměty k publikaci - celá
sbírka.

Po dokončení přípravy k publikaci jsou publikované údaje zkopírovány na záložku Zveřejnění v
Systematické evidenci – pro každý publikovaný předmět. Zároveň se předmět, který je
připraven pro publikaci, zobrazí v seznamu předmětů k publikaci (přístupné z menu Publikace
-> Předměty k publikaci). Předměty, které jsou připraveny k publikaci, ale ještě publikovány
nebyly, jsou v seznamu zapsány červenou barvou. Předměty publikované jsou zapsány černou
barvou.
I pro publikaci se využívají různé druhy karet, tj. pro příslušnou specializovanou kartu je
použita „odpovídající“ publikační karta. Není nutné vyplnit všechna publikační pole, povinná
pole jsou pouze některá – povinnost vyplnění je označena hvězdičkou (přičemž povinnost
vyplnění záleží také na tom, zda chce instituce publikovat pouze na svých webových stránkách
nebo i na eSbírkách, případně na Europeaně). Pokud publikační pole není vyplněné, na
veřejném webu se nezobrazuje.
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Základní pole povinná pro publikaci jsou tato pole:
· typ sbírky (slovníková hodnota pro publikaci),
· inventární číslo,
· název předmětu,
· popis,
· místo vzniku (ve tvaru slovníkové hodnoty pro publikaci),
· materiál (ve tvaru slovníkové hodnoty pro publikaci)
· technika (s přiřazením slovníkové hodnoty pro publikaci).
Publikované údaje tedy mohou být vyplněny programem automaticky – pomocí první volby v
průvodci přípravou k publikaci nebo je uživatel může zadávat „ručně“ na záložce Zveřejnění v
systematické evidenci (což je dosti pracné).

1.2.2 Zrušení přípravy k publikaci
Průvodce Zrušení přípravy k publikaci v menu Systematická evidence - Příprava k publikaci
umožňuje předměty, které nejsou aktuálně publikované, odstranit z úlohy Předměty k
publikaci.

1. Vyberte předměty ve stavu "příprava k publikaci"
V prvním kroku nabídne průvodce všechny předměty, kterým je možné přípravu k publikaci
zrušit (ve vybrané inventární řadě), tj. předměty, které prošly přípravou k publikaci nebo
zrychlenou publikací, ale aktuálně nejsou publikované.
Označené předměty pak budou odstraněny.

2. Nastavte parametry procesu zrušení přípravy
Ve druhém kroku může uživatel ovlivnit, zda se zachovají údaje z publikační karty nebo ne.
Obrázky se z veřejné části smažou vždy (i ty, které byly připojeny až na publikační kartu a v
privátní části nejsou).
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3. Výsledek procesu zrušení přípravy
Ve třetím kroku se zobrazí celkový počet zpracovávaných a počet úspěšně zpracovaných
záznamů.

4. Sbírkové předměty se zrušeným stavem "příprava k publikaci"
Čtvrtý krok zobrazí úspěšně zpracované záznamy v úloze Katalog - vše (s nastaveným
systémovým filtrem).

1.3 Publikace předmětů
Předměty připravené k publikaci v úlohách Předměty k publikaci, které dosud nebyly
publikované, jsou v přehledu zbarveny červeně.

Jednotlivě
Publikovat je možné buď jednotlivě tlačítkem
na střední nástrojové
liště. Znamená to, že se předmět zkopíruje do tabulky, která slouží jako podklad pro webový
portál, a na něm se předmět zobrazí i s připojenými obrázky. Automaticky se také vypublikují
příslušné slovníky a kategorie.

Hromadně
Pro hromadné publikování slouží průvodce Publikovat v menu Publikace. Nabídne všechny
předměty (i vypublikované) v úloze Sbírkové předměty k publikaci - celá sbírka. Vybrané
předměty je potřeba označit, a pak ve druhém kroku potvrdit tlačítkem
.
Publikování je možné kdykoliv zopakovat (obnovit data na webu).
Pokud není vyplněné některé z povinných polí pro publikaci, nemusí publikace tohoto
předmětu proběhnout. Případné nedostatky jsou zdokumentovány v protokolu z Publikace.

Změna publikovaných údajů
Publikační údaje je možné opravit ručně na kartě předmětů k publikaci. Pro promítnutí změn
na web je nutné znovu provést publikaci předmětu.

Ukončení publikace
Jednotlivě je možné ukončit publikaci tlačítkem
. Předmět se z webu
odstraní a záznam v publikační tabulce se vymaže. V předmětech k publikaci záznam dostane
červenou barvu.
K hromadnému ukončení slouží průvodce Ukončit publikaci v menu Publikace.
Při ukončení publikace předmětu se automaticky neruší publikace položek publikačních
slovníků.

s tra na 13/20

Publikace předmětů

1.4 Zrychlená publikace
V případě, že jsou dobře nastavené názvy pro publikaci ve slovnících a správně vyplněné karty
v systematické evidenci, včetně obrázků, je možné pro publikaci využít funkci Publikace na
portál v nabídce submenu2
na horní (pro označené záznamy) nebo střední (pro aktuální
kartu) nástrojové liště.
Ta provede přípravu k publikaci i publikaci předmětu rovnou. Musí být ovšem vyplněná
všechna povinná pole (podle požadavku webového portálu). Vodoznak a typ obrázků se
publikuje podle nastavení v parametrech privátní části.
Volba Ukončit publikaci v submenu2 ukončí publikaci označených nebo aktuálního záznamu.

1.5 Změna publikovaných údajů
Změna na publikační kartě
Je možné opravit publikační údaje ručně (jednotlivě nebo hromadnou změnou) na kartě
předmětu k publikaci. Pro promítnutí změn na web je nutné znovu provést publikaci
předmětu (jednotlivě tlačítkem

nebo hromadně průvodcem Publikovat.

Změna na katalogizační kartě (v privátní části)
Je možné převzít změny provedené v systematické evidenci (ty se do publikační karty
nepřenášejí automaticky), ale v tomto případě je ale nutné zopakovat celý proces publikace.
Tedy
1. nejdříve zrušit publikaci,
2. pak zrušit přípravu k publikaci
3. opakovat přípravu k publikaci
4. publikovat předmět
Nebo v Katalogu (systematické evidenci) v submenu2
1. použít volbu Ukončení publikace
2. použít volbu Publikace na portál
Pro depublikaci je možné využít průvodce (hromadná depublikace je přístupná z menu
Publikace -> Ukončit publikaci), případně je možné ukončit publikaci jednotlivě – pomocí
tlačítka
na střední liště v úloze Předměty k publikaci.
Zrušení přípravy k publikaci je možné pouze pomocí průvodce přístupného z menu:
Systematická evidence -> Příprava k publikaci -> Zrušení přípravy k publikaci.

1.6 Publikace na vlastní web
Při publikování na vlastní webový portál je možné publikaci - způsob zobrazení, výběr polí a
povinná pole změnit úpravou webového portálu. Ne všechna pole, která jsou na kartě
předmětu k publikaci se musí objevit na webu, ale nelze tam přidat pole, která na publikační
kartě nejsou.
Vypublikovaný předmět je možné zobrazit tlačítkem
ihned po publikaci, i když na
webovém portálu se někdy předmět hned neobjeví (nelze ho tam vyhledat a zobrazit). Někdy
je potřeba aktualizovat indexy (a záleží to na nastavení a vlastnostech portálu).
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1.7 Publikace na eSbírky
Publikovat na portál eSbírky je z MUSEIONu možné, i bez vlastního webu. V takovém případě
se po publikaci předmět nezobrazí ani tlačítkem
, teprve po sklizení na eSbírky a
následné publikaci v Administraci eSbírek se předmět objeví na webu eSbírky pod hlavičkou
dané instituce.
Publikace na eSbírkách musí být smluvně zajištěna, ať už se budou předměty sklízet z webu
instituce, nebo budu na eSbírky importované nebo ručně zadávané. Uživatel pak musí mít
přístup do administračního systému eSbírek (na adrese www.admin.esbirky.cz).
Údaje o sbírkových předmětech do administračního systému eSbírek je možné
· zadat přímým zápisem v aplikaci v úloze Předměty k publikaci - inv. řada
· nahrát pomocí csv importu.
· využít automatizovaného sklízení údajů (tzv. harvesting), kdy administrace systému eSbírky
přebírá automaticky publikované údaje přímo z MUSEIONu.
Administrace eSbírek přibližně odpovídá publikační části aplikace MUSEION, ale zcela chybí
vazba na privátní část, takže z úlohy Předměty k publikaci je zde možné záznam odstranit (i s
obrázky), nebo tam nový záznam vložit. Také není k dispozici řada funkcí, které jsou v
MUSEIONu (fulltext, košíky aj.)
V aplikaci Administrace systému eSbírky uživatel musí předměty v úloze Předměty k publikaci
vypublikovat (bez ohledu nato, jakým způsobem se tam dostaly) Může tam také vyzkoušet
sklízení (harvesting) prostřednictvím průvodce Import metadat přes OAI-PMH.
I v MUSEIONu je k dispozici průvodce Import metadat přes OAI-PMH, ale ten je pro případy,
kdy MUSEION slouží jako repozitář (a sklízí data z jiných aplikací).

1.7.1 Harvesting (administrační systém esbirky.cz)
Automatické sklízení dat (harvesting) je nastaveno jako plánovaná úloha (v úloze Nastavení Systém - Úlohy) nebo je možné ruční spuštění prostřednictvím
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1.7.1.1 Import metadat přes OAI-PMH
Průvodce umožňuje okamžité spuštění sklízení.

1. Spuštění sběru dat

V prvním kroku jsou předvyplněny údaje o repozitáři příslušného muzea (nelze je upravovat,
pokud údaje předvyplněny nejsou, kontaktujte helpdesk firmy Axiell). Uživatel jen musí
potvrdit spuštění
.

Pokud byly v Museionu publikovány nové předměty, nebo došlo ke změnám u dříve
publikovaných předmětů, průvodce postoupí k druhému kroku, pokud žádné změny zjištěny
nebyly, vypíše program informační hlášku.
2.

Zvolte dat. bránu a imp. soubor
Ve druhém kroku se zadává importní brána. Pro harvesting je nastavena hodnota
„XML_OAIPublicRepositoryIn“, tuto hodnotu nepřepisovat.

3.

Zkontrolujte/upravte vstupní data
Ve třetím kroku průvodce se zobrazí seznam publikovaných údajů o jednotlivých
předmětech (tyto se načetly z publikovaných změn u předmětů v MUSEIONu). Údaje lze
před vlastním importem upravit (je použit standardní způsob práce pro import údajů do
MUSEIONu).
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4.

Zadejte parametry importu
Ve čtvrtém kroku průvodce se zadávají parametry importu: bylo dohodnuto, že na eSbírkách
se bude používat typ řady IK, řada K, doplní se další údaje, včetně informace, zda se má
provádět download multimédií (pokud ano, jsou do eSbírek kopírovány obrázky, pokud ne,
je na eSbírkách uložen pouze odkaz na obrázek uložený ve veřejném úložišti příslušného
muzea).

5.

Spusťte import
V pátém kroku průvodce je třeba jen potvrdit spuštění tlačítkem

6.

Rekapitulace importu
V posledním šestém bodu průvodce je zobrazena rekapitulace, o tom, jak import proběhl.
Případné chyby je možné upravit ručně v importním rozhraní, nebo záznamy odmazat a
provést opravy v MUSEIONu a znovu spustit harvesting.

1.7.1.2 Plánovaná úloha OAI Harvesting
Uživatel má také možnost využít pravidelně pouštěnou úlohu, která harvesting zajistí
automaticky (v současnosti je na eSbírkách nastaveno spouštění úlohy harvestingu pravidelně
jednou denně, ve 13 h.). V tomto případě stačí „pouze“ publikovat předměty vMUSEIONu a po
určité době zkontrolovat, zda byly změny přeneseny do administrace systému esbirky.cz, kde
budou záznamy ve stavu připraveno pro publikaci.

1.7.2 Autorská práva k publikovaným obrázkům
Pokud chce uživatel k publikovaným obrázkům přiřadit informaci o autorských právech,
doporučujeme toto provést až vpřed publikací v administračním systému esbirky.cz.
Zadat informaci o autorských právech je možné hromadnou změnou v úloze Úložiště
multimédií (menu Administrace).
V přehledu úlohy Úložiště multimédií (Dokumenty ve veřejném úložišti) si vyberte
(vyfiltrujte) soubory, u kterých chcete nastavit dané autorské právo (např. podle inventárního
čísla předmětu, nebo podle toho, který z obrázků nemá přiděleno autorské právo – sloupec
„Varianta licence CC“). Pro takto vybrané soubory zvolte ze submenu1
změny.
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V otevřeném formuláři pro zadání hromadných změn (viz následující obrázek) si vyberte
položky, které budete měnit:
· Licence Creative Commons - myší klikněte na hvězdičku před vstupním polem, tím se doplní
údaj „BEZ_OMEZENI“, který vám umožní změnit hodnotu zaškrtávacího pole bez ohledu na
to, co bylo původně vyplněno. Do druhého vstupního pole zadejte hodnotu 1 (tím bude
indikováno, že má být zaškrtnuto použití licence).
· Varianta licence CC - v prvním poli nastavte "BEZ OMEZENÍ", do druhého vstupního pole
vyberte hodnotu z číselníku – např. „BY-NC“.

Po zadání údajů stiskněte tlačítko
záznamů provést hromadnou změnu.

. Program se zeptá, zda má nad vybraným počtem
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Po potvrzení dotazu bude hromadná změna provedena. Informaci o provedené
úspěšné/neúspěšné hromadné změně lze překontrolovat ve výpisu v otevřeném okně
hromadných změn:

Formulář pro zadání hromadných změn následně uzavřete tlačítkem
. Tak se vrátíte
zpět do přehledu úlohy Dokumenty ve veřejném úložišti, kde je možné zkontrolovat nastavení
licencí.
Provedené změny v nastavení licencí budou na webu eSbírek viditelné po publikování
předmětů.

1.7.3 Publikace předmětů (administrační systém esbirky.cz)
V administraci systém esbirky.cz je proces publikace dvoufázový. tj. nahrané údaje o
předmětech (ať už harvestované, importované nebo ručně vložené) jsou v úloze Předměty k
publikaci ve stavu připraveno k publikaci.
Pokud slovníky pro publikaci v MUSEIONu odpovídají slovníkům na eSbírkách, jsou tyto
hodnoty po harvestingu korektně doplněny. Pokud údaje slovníků neodpovídají, nejsou do
eSbírek slovníkové údaje přeneseny a uživatel je musí doplnit ručně (případně hromadnou
změnou).
Aby byly údaje o předmětech viditelné na webu eSbírek, musí oprávněný uživatel předměty
publikovat. Postup publikace na eSbírkách odpovídá publikaci v MUSEIONu.
Pozn.: publikace proběhne korektně pouze v případě, že jsou vyplněná povinná pole – označená
hvězdičkou.
Před publikací je možné navrhnout TOP předmět a jeho časové určení. To, zda bude předmět
skutečně zařazen mezi TOP předměty eSbírek určuje administrátor eSbírek.
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Pokud uživatel provede u již publikovaných předmětů změny pouze v administraci eSbírek –
například dodatečné nastavení licenčních údajů, je třeba předměty znovu publikovat, aby se
změny promítly na webu eSbírek. Zpět do MUSEIONu se žádné změny nepromítnou.
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