Zápis z koordináční sčhůzky reálizáčního tymů projektů
CES on-line
Datum:
Místo:

26. srpna 2015
Ředitelství MZM, Brno, zasedací místnost

Přítomni za MKČR:

Mgr. Pavel Hlubuček
PhDr. Magda Němcová
Mgr. Jan Holovský
Mgr. Michal Janiš
Bc. Josef Porš

Přítomni za MZM:

PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D.
Igor Frait
Ing. Ivo Rožnovský
RNDr. Ivan Petlan
RNDr. Marie Kocinová
Mgr. Eva Pánková

Přítomni za Cosmotron:

Ing. Naděžda Andrejčíková, Ph.D.
Mgr. Jana Šubová
Renata Klimešová, DiS.
Ing. Ľubomír Orság

Na setkání byly zástupci Cosmotronu prezentovány výsledky dosavadního vývoje projektu,
byla představena koncepce systému a ukázána jeho základní funkcionalita. Podrobně byly
probírány jednotlivé dílčí části řešení a dolaďovány představy zadavatele a koordinátora
v konkrétních detailech a funkcích.
Ze strany zadavatele byl položen důraz na legislativní aspekty projektu (problematika
zveřejňování údajů, adres a osobních informací). Bylo rovněž zdůrazněno, že se jedná
o státní registr s přísným režimem práce a plynoucími důsledky. Veškeré změny dat se musí
dít oficiálním úředním postupem, tedy procesem schvalování MKČR – a to včetně opravy
zjevných chyb. Dále byla diskutována specifika jednotlivých typů uživatelů, vlastníků a
správců sbírek (státní instituce, veřejnoprávní sektor, fyzické a právnické osoby).
CES není primárně koncipován jako databáze sbírkových předmětů. Veřejný charakter mají
informace o sbírkách a podsbírkách, nikoliv o samotných předmětech. Pole popisu předmětu
budou primárně vyplňována pro potřeby agendy vývozů a podchycení speciálních případů
(odcizení, exekuce, kulturní památka, archiválie). Míru využívání popisných polí v ostatních
případech bude určovat MKČR. Z technického hlediska je možné popisné informace
u předmětů vyplnit, systém CES by ale neměl suplovat evidenční systém pro muzea.
Během prezentace aktuálního stavu systému byly upřesněny požadavky na některé dílčí
funkce. Jednou vložené informace pro vývoz předmětu se ukládají pro příště. U sbírek se
budou rovněž uchovávat záznamy o provedených kontrolách MKČR.
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Z jednání vyplynuly úkoly pro zadavatele i řešitele.
Na straně MKČR:







zaktualizovat obecné informace (úvodní stránka)
definovat prolinky na zdroje, na něž se má odkazovat
upřesnit obsah záložky sdružující formuláře
vyspecifikovat jaké souhrnné výstupy a statistiky má systém poskytovat
stanovit maximální a minimální velikosti vkládaných obrázků
definovat funkce systému podporující inventarizaci a kontroly

Na straně Cosmotronu:













přidat do veřejné části záložku obsahující formuláře
podobně přidat záložku prolinků (rozcestník)
doplnit v systému předregistraci uživatelů o souhlas se zpracováním osobních údajů
(data z předregistrace zůstanou uložena k použití pro registraci)
hlídat při vkládání obrázků jejich stanovené maximální a minimální velikosti a počty
obohatit datovou strukturu o protokol o inventarizaci sbírky (datum, rozsah, zjištění,
nápravná opatření…), záložku o inventarizaci dát na úroveň aktualizace, vývozů atd.
podobně zakládat informace o kontrolách (datum, číslo protokolu, poznámky), a to
na úrovních sbírky a podsbírky
oddělit možnosti vyhledávání podle vlastníka a správce
zapracovat komplikované varianty vývozů (kdy subjekt vyváží předměty, které si
k vývozu půjčuje, doklad o vzájemné zápůjčce; násobné vývozy při putovních
výstavách; kombinovaná doprava; různé typy vývozních formulářů)
přidat varování při zavírání editovaných oken
u statistik implementovat kontrolu relevance (tedy, zda je posuzované pole ve všech
záznamech vyplněné)
sumáře předmětů vytvářet i za sbírku, nejen za podsbírky

Příští setkání:
V pondělí 14. září 2015 od 10.00 hodin, v Brně v Moravském zemském muzeu, v budově
Mendeliana (Biskupský dvůr, historický sál v 1. poschodí)
V Brně dne 26. srpna 2015
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