Mazání a opravy v RIV
• Opravy a mazání: co, kdy a jak
• Jak postupovat při opravách a mazání v tomto roce
sběru
– Kontrola pole C83 pro opravy záznamů v RIV
– Kontrola pole C51 pro mazání záznamů v RIV

•

Nový formulář požadavků na opravy v RIV

•

Tabulky kontrol a oprav, evidence

Opravy v RIV - co
Důvod pro opravy/výmaz:
-

změna v autorech
oprava časopisu nebo zdrojového dokumentu, oprava ISBN, ISSN, DOI,
přidání/výmaz projektu nebo RVO, oprava v anotaci, změna roku vydání,
změna ve využívání patentu – NOVÉ,
záznam byl opraven a vyžádán poskytovatelem mimo běžný termín, je nutné ho
zaslat na všechny poskytovatele v záznamu (je nutné zapsat požadavek na
opravu),
autor nebo vedení žádá výmaz záznamu,
doplnění čísla WOS, SCOPUS u J - NOVÉ
(změna poddruhu J z J-ost na J-imp nebo J-sc),
v anotaci byly ponechány pevné konce řádků (kopírovat z pdf do textového
editoru, poté teprve do ASEP)
změna roku vydání – nyní se řeší smazáním záznamu a vytvořením nového
záznam se správným rokem vydání - NOVÉ

Není důvod pro opravu:
-

doplnění čísla WOS a SCOPUS (kromě J)
převedení do současného roku sběru, pokud záznam dosud nebyl do RIV označen
změna vědního oboru pro RIV (od letoška je nová struktura oborů)

Opravy/mazání v RIV - kdy
• zasílané s řádným sběrem – jaro (případně srpen doplnění projektů)
• vyžádané poskytovatelem - kdykoliv
• domluvené s poskytovatelem na základě požadavků
vedení ústavu - kdykoliv

Opravy v RIV - jak
Postup:
• Zkontrolujte minulé požadavky na opravy a výmaz
•

Průběžně hlašte nové opravy

•

Vyčkejte na výzvu, budeme řešit jednotlivé požadavky na opravu
individuálně

•

Poté proveďte opravu:

Formuláře:
•

opravy všech údajů kromě projektů

Klient:
• změna typu dokumentu
•
•

editace záznamu mimoASEP (opravy/výmazy/doplnění projektů řešíme individuálně)
Vložení pole pro mazání nebo opravu

Kontrola vyplněných polí C51 a C83 z předchozích sběrů
Pro zpracovatele – RIV – Sběr 2018
+ návod
Řazeno podle ústavů, pozor na více výskytů polí! Oprava v klientovi.
C51.xlsx – zkontrolovat opravu/výmaz v RIV
- doplnit příznak do pole C51f „1-opraveno v RIV“,
C83.xlsx - zkontrolovat opravu v RIV
- smazat příznak v poli C83f – „1-opravit v RIV“.

C51.xlsx

C83.xlsx

Pole pro mazání záznamu C51
(dříve i oprava)
•

Pokud jste požadovali záznam vymazat z RIV (v poli C51e je V) a záznam je
vymazán, přidejte do záznamu do klienta do pole C51f příznak „1 – v RIV
odstraněné/opravené“.
Po uložení bude záznam odznačen z RIV.
Záznam je potom možné vymazat i z ASEP (podle vašeho uvážení).

•

Pokud jste požadovali záznam opravit v RIV (podle dřívějších pravidel, v
poli C51e je O), přidejte do záznamu do klienta do pole C51f příznak „1 –
v RIV odstraněné/opravené“.
Označení do RIV v záznamu zůstane.

Pole pro opravu v záznamu C83
•

Zkontrolujte, zda jsou záznamy skutečně opraveny v RIV. Pokud ano,
smažte příznak „1 – opravit v RIV“ v poli C83f.

•

Pokud by zůstalo pole C83f le vyplněné, exportovaly by záznamy
v budoucích opravných souborech).

•

Zkontrolujte opravu a smazání příznaku „1 – opravit v RIV“ v poli C83f
pro všechny výskyty (pro jednotlivé poskytovatele a spolupráci).

Opravy a mazání v RIV – zadat co nejdříve – nový formulář oprav – specifikace
opravy/výmazu. Individuálně vyzýváme k doplnění opravných či mazacích polí.

Tabulka kontrol
(zda je oprava a mazání, kontrola duplicit, kontrola záznamů
neoznač. do RIV, kontrola spolupráce, ukončené projekty CEP)
- výzva mailem
Soubory ke kontrole – datum přijetí, barva

Typy a názvy souborů do RIV (poskytovatel, typ souboru, verze)
RIV18-AV0-67985831,R01.vav
RIV18-AV0-67985831,R01.pdf

Nová data aktuálního sběru na AV

RIV16-AV0-67985831-Z01.vav
RIV16-AV0-67985831-Z01.pdf

Opravné soubory na AV - 1. verze sběru 2016

RIV17-AV0-67985831,Z02.vav
RIV17-AV0-67985831,Z02.pdf

Opravné soubory na AV - 2. verze sběru 2017
(1. verze oprav byla zaslána v srpnu)

RIV18-AV0-67985831-V01.vav
RIV18-AV0-67985831-V01.pdf

Mazací soubor na AV

RIV18-GA0-67985831,R01.vav
RIV18-GA0-67985831,R01.pdf

Nová data aktuálního sběru na GA ČR

RIV18-MSM-67985831,R01.vav
RIV18-MSM-67985831,R01.pdf

Nová data aktuálního sběru na MŠk

RIV17-MSM-67985831,Z01.vav
RIV17-MSM-67985831,Z01.vav

Opravné soubory sběru 2017 na MŠk – 1. verze

RIV17-TA0-67985831,R01.vav
RIV17-TA0-67985831,R01.vav

Nová data aktuálního sběru na TA ČR

RIV16-TA0-67985831,Z03.vav
RIV16-TA0-67985831,Z03.vav

Opravné soubory sběru 2016 na TA ČR – 3. verze

RIV18-TA0-67985831-V01.vav
RIV18-TA0-67985831-V01.pdf

Mazací soubor na TA ČR

Tabulky konečných souborů (upřesníme)
•
•

Zřejmě zvláštní tabulky pro velké poskytovatele
Tab. konečných souborů – počty záznamů (Pro zprac. – RIV – sběr 2018)

Nová data, mazání (soubory mají vždy aktuální rok sběru)
Opravy – soubory mají rok sběru podle roku sběru v záznamu, který
chceme opravovat
Je třeba sledovat roky a verze = vést si evidenci
Tabulka pro AV nové záznamy:

2017

Rok sběru

120/R01

(1.6.2017)

5/R02

(9.8.2017)

Počet
záznamů

Datum odeslání
souboru do KNAV
Verze souboru s novými záznamy

2018
1/R01

(duben 2018)

•

Tabulka AV – mazání

2016

2017

2018

2/V01

(1.6.2017)

1/V01

(1.6.2017) 1/V01 (duben 2018)

1/V02

(9.8.2017)

2/V02

(9.8.2017)

•

Tabulka AV – opravy

2014

2015

3/Z01

(1.6.2017)

1/Z02

(9.8.2017)

1/Z01

2016
(1.6.2017)

2017

14/Z01 (25.5.2017) 10/Z01 (9.8.2017)
5/Z02

(1.6.2017)

3/Z03

(9.8.2017)

RIV16-AV0-67985831-Z01.vav
RIV16-AV0-67985831-Z01.pdf

