Odevzdání záznamů do RIV
1. Doplnění nových záznamů.
2. Odeslání neodeslaných do IPAC – 583 (28.2.)
3. Nastavení sběru 2018 u záznamů, které
nechcete odevzdat letos.
4. Doplnění mazacích kódů do záznamů, které
chcete smazat z RIV.
5. Nahlášení záznamů, které chcete opravit v RIV.
6. Doplnění UTWOS, EID (KNAV připraví výstup)
7. Kontroly ARL.
8. Vytvoření a kontrola xml.
9. Nahlášení chybných DOI, ISBN.
??? Průvodky, opravy (informace po školení RV 8.3.2017)

Kontroly zápisu v ASEP
Struktura RIV2017 je nezměněná – na co dát pozor:
•
•

Autor (doplnění RČ, identifikace… neřešíme občanství, ale zemi afiliace)
Autority cizinců s RČ – nesmí mít zemi jinou než ČR – nevyplňovat
Celkový počet autorů – zapisujeme jen když je to jinak v záznamu a ve
skutečnosti.
Problém může být při importu z WOS a SCOPUS, tam se importuje
počet, ale pokud některé autory smažete, samo se to neopraví.
Možná kontrola: nový sloupec v exportu z IPAC „Autoři RIV“.

•

Prototyp - uvedení vlastníka - IČO vlastníka – uvádí se 1 vlastník a 1 IČO.
Pokud je vlastníků více a je mezi nimi ústav, uvádí se ústav.

Kontroly zápisu v ASEP – Nestr.
Nestránkované - musí se vyplnit počet stran- počet listů A4.

Kontroly zápisu v ASEP, projekty
Projekt
(důležitost uvedení všech projektů v záznamu - spolupráce).
Doplnění projektu do záznamů v RIV – vytvořením záznamu „mimoASEP“.
Kombinace projektů a typů financování:
- Státní prostředky (projekty CEP, VZ, RVO) - NAKI vykazujeme samostatně.
- Podpora z jiných zdrojů (operační programy, rámcové programy, veřejné a
neveřejné zdroje – smluvní výzkum), uvádíme pouze 1 druh podpory.
- Nelze kombinovat podporu ze státních prostředků s podporou z jiných zdrojů.

Projekt není v CEP měl by být - obrátit se na poskytovatele (nejlépe autor),
poskytovatelé mohou přímo v aplikaci opravovat.

Kontroly projektů v ASEP a jak jim rozumět
Nejsou úplné, budou upraveny a doplněny, nutno nakombinovat s kontrolami
RIV.
• Projekt jiného ústavu (ARU)
WARN.: 2158 není vyplněno WARN.: navaznosti: Pro ustav UZFG-Y nebude
exportovan tento zaznam do xml pro poskytovatele GA ČR a projekt:GA1337998S.
Zkontrolovat, zda je projekt spolupracující instituce správně uveden.
• Chybně zapsaný projekt
CavUnEpca/0462794 (J, Jméno zpracovatele: rsv) WARN.: navaznosti: Pro ustav
ASU-R nebude exportovan tento zaznam do xml pro poskytovatele GA ČR a
projekt:P209/12/00103 WARN.:
Projekt P209/12/00103 nemá řešitele z AV – špatný prefix.
• Autorita projektu nemá uvedeného příjemce - ústav
WARN.: Projekt LD15006 nemá řešitele z AV.

Autority a jejich editace
Editace autorit a záznamů - jak se projevují změny
Autorita

Báze

opravy

Přenesení změn v autoritě do
záznamu

Autor

Cav_un_auth

zpracovatelé

jméno, příjmení (země a oddělení NE)

Projekt

Cav_un_auth

zpracovatelé

oprava se dělá v záznamu

Sborník

Cav_un_epca

zpracovatel –
vlastník záznamu

vše

Konference

Cav_un_auth

zpracovatelé

vše

Ústav

Cav_un_auth

KNAV

vše

Periodika

Cav_un_epca

KNAV

vše

Instituce

Cav_un_auth

zpracovatelé

vše

Uživatelé
(vědečtí
pracovníci)

Cav_is_user

Zpracovatelé

předregistrace autora

Opravy v autoritách v ASEP
Doporučujeme je dělat ve formuláři (v klientovi se dělají chyby).
• Opravy v autoritách - může opravovat každý, i zpracovatelé na pobočkách
• Autority, které nemohu editovat: periodikum, sborník, který jsme
nevytvořili, autoritu autora jiného pracoviště.
Základem je uživatelský formát, přes lupu se otevře autorita, kterou mohu
editovat, uložit (příklad KNAV).

Vytvoření nové autority
Nové periodikum
Autoritu vytváří přímo zpracovatelé, spravuje KNAV (IF, země vydavatele).
Nejdříve ověříme, zda autorita neexistuje.
Zapíše se:
a) přes Nový záznam – Autorita sborníku/periodika

b) přímo do formuláře
Po uložení autority v novém záznamu vyhledáme periodikum – natáhneme do
záznamu.

Co mohu opravit jen v klientovi
•

Změna druhu dokumentu (pozor na opomenutí pole 970b)

•

Spojení autorit

•

Nastaveni roku sběru 2018 (přes klienta)
- např. u článků s rokem vydání 2017 – pokud není nutné, nedávat

•

Doplnění mazacích kódů
–

Kontrolní kód bez hranatých závorek

Formuláře - obecné
•

Zablokování účtu
- přes web zadáním 3x špatného hesla – po asi 30 min. se odemkne.

•

Záznamy mimoASEP
– omylem odškrtnuté ve formuláři – nahlášeno – citlivý prostor před checkboxy.

•

Kopie záznamů
– jen aktuální sběr a jen své záznamy.

Opravy v RIV
•

Opravy v RIV – zadat co nejdříve - formulář oprav – specifikovat
opravu/výmaz.
Informace k opravám předáme po Semináři RIV 8.3.2017.

•

Důvod pro opravy:

•

- oprava časopisu, ISSN, přidání/výmaz projektu, změna v autorech, anotaci, zařazení do
vědního oboru.

•

Není důvod pro opravu:
- doplnění čísla WOS a SCOPUS.

Pokud časopis, ve kterém je článek publikován, splňuje formální podmínky
pro odborné periodikum, lze jej vykázat do RIV.
Výstup nebude hodnocen, ale měl by být do RIV zařazen.

DOI, odkaz na plný text
- Chybné ISBN hlásí kontroly ARL, DOI webová kontrolní služba.
- Nahlášení co nejdříve na arl@lib.cas.cz s přílohou.
Odkaz na plný text –
pokud je plný text v
Repozitáři v otevřeném
přístupu, uvedeme
handle záznamu.

