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Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obsah
1.

Cieľ dokumentu ............................................................................................................................... 3

2.

Používateľské role v IS Enviro......................................................................................................... 3

3.

Popis častí systému ......................................................................................................................... 4
3.1

Spustenie systému a prihlásenie ............................................................................................. 4

3.2

Základné ovládacie prvky a navigácia ..................................................................................... 5

3.3

Práca s výskumnými projektmi ................................................................................................ 7

3.3.1

Prezeranie výskumných projektov ....................................................................................... 7

3.3.2

Vytvorenie výskumného projektu a jeho aktualizácia ........................................................ 14

3.3.2.1

Spôsob vypĺňania atribútov výskumného projektu ........................................................ 14

3.3.2.2

Vypĺňanie atribútov výskumného projektu ..................................................................... 15

3.3.3

Uzatvorenie projektu .......................................................................................................... 21

3.3.4

Žiadosti o prístup k dátam projektu ................................................................................... 22

3.3.4.1
3.4

Vytvorenie novej žiadosti ............................................................................................... 24
Správa dátových sád ............................................................................................................. 25

3.4.1

Dashboard dátových sád ................................................................................................... 25

3.4.2

Práca s dátovou sadou ...................................................................................................... 26

3.4.3

Vytvorenie novej dátovej sady ........................................................................................... 31

3.4.4

Chybové hlásenia .............................................................................................................. 38

3.4.5

Pohľady na dátovú sadu .................................................................................................... 40

3.5

Externé údaje......................................................................................................................... 41

3.5.1

Zobrazovanie externých údajov ......................................................................................... 41

3.5.2

Pridanie, editácia, vymazanie externého súboru ............................................................... 42

3.6

Správy .................................................................................................................................... 42

3.7

Vyhľadávanie ......................................................................................................................... 44

3.8

Administrácia systému ........................................................................................................... 45

3.8.1

Správa používateľov .......................................................................................................... 46

3.8.2

Správa používateľských rolí .............................................................................................. 48

3.8.3

Správa číselníkov .............................................................................................................. 49

3.8.4

Merané veličiny .................................................................................................................. 52

3.8.4.1

Aliasy meraných veličín ................................................................................................. 54

3.8.5

Číselník mien ..................................................................................................................... 55

3.8.6

Externé inštitúcie ............................................................................................................... 56

3.8.7

Oblasti výskumu ................................................................................................................ 56

3.8.8

Licencia .............................................................................................................................. 57

3.8.9

Konfigurácia externých zdrojov ......................................................................................... 57

3.8.10

Export verejných častí projektov ........................................................................................ 58

Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

1. Cieľ dokumentu
Tento dokument popisuje spôsob práce s informačným systémom Enviro. V prvej časti je uvedený
popis používateľských rolí s ich oprávneniami. Nasleduje popis jednotlivých oblastí systému:
Výskumné projekty, Dátové sady, Externé údaje, Správy, Vyhľadávanie a Administrácia.

2. Používateľské role v IS Enviro
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené používateľské role systému so stručným popisom ich právomocí
a prístupových práv:

Názov používateľskej role

Popis používateľskej role

Interný pracovník SZU

Je rola pracovníka SZU, tzn. že túto rolu majú automaticky
všetci pracovníci SZU. Pracovník však okrem tejto role môže
nadobúdať aj ďalšie role.
Interný pracovník SZU (ak nie je zároveň v žiadnej ďalšej
roli) má právo zobrazovať verejné časti projektov a žiadať
o prístup k dátam projektov. Má právo založiť nový
výskumný projekt.
Má prístupové práva zobrazovať stĺpce dátových sád
projektov, ktoré sú verejné, hodnoty však nebude mať
prístupné, pokiaľ o nich nepožiada.
K vlastným dátovým sadám , ktoré nie sú pridelené
k žiadnemu projektu má plné práva.
Má prístup k časti Externé údaje na zobrazovanie
a preberanie súborov, má právo súbory pridávať.
Má prístup k časti Správy, kde môže vytvárať nové správy
a odosielať ich, prijímať správy od iných používateľov
a prijaté/odoslané správy mazať.
Má prístup k časti Vyhľadávanie v súlade
s predchádzajúcimi prístupovými právami.

Riešiteľ (projektová rola)

Má právo prezerať obsah projektu, ktorého je Riešiteľom jeho verejných a neverejných častí. Má prístup k hodnotám
meraných veličín v rámci dátových sád projektu, kde je
Riešiteľom.
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Zodpovedný riešiteľ (projektová
rola)

Má právo editovať výskumný projekt alebo ho vymazať za
daných podmienok. Tiež má právo prideľovať riešiteľov
k projektu. Projekt môže uzatvoriť.
Schvaľuje žiadosti o dáta výskumných projektov.
Má právo zakladať nové dátové sady pre projekt, kde je
Zodpovedným riešiteľom, editovať ich a zneaktívniť.

Administrátor

Používateľská rola má prístup ku správe IS Enviro v časti
Administrácia a k exportu verejných častí projektov.

Správca dátových sád

Má vytvárať a editovať vytvorené dátové sady , tiež má
právo nastavovať prístupové práva k dátovým sadám,
zneaktívniť dátové sady a vykonávať konfiguráciu dátových
sád.

3. Popis častí systému
3.1

Spustenie systému a prihlásenie

Po spustení aplikácie sa používateľovi zobrazí prihlasovacie okno, kde do textových polí zadá
prihlasovacie meno a heslo. V prípade, že si používateľ želá, aby si systém zapamätal jeho
prihlasovacie údaje, zaškrtne možnosť Zostať prihlásený(á).

Obr. 1: Prihlásenie do systému

Prihlasovacie údaje budú potvrdené po kliknutí na tlačidlo „Prihlásiť sa“, resp. tlačidlom Enter na
klávesnici.
Pre odhlásenie používateľ aktivuje tlačidlo „Odhlásiť“ v pravom hornom rohu.

Obr. 2: Odhlásenie zo systému
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3.2

Základné ovládacie prvky a navigácia

Horné menu v IS Enviro poskytuje prístup k hlavným častiam systému:

Po kliknutí na zvolené tlačidlo systém zobrazí príslušnú časť.
V systéme sa nachádzajú tiež pravé a ľavé bočné menu, na ktorých sa vyskytujú ovládacie prvky –
tlačidlá, v závislosti od zobrazenej obrazovky. Obe menu je možné skrývať a zobrazovať klikaním na
symbol šípky.
IS Enviro poskytuje základe funkcie pri práci so zoznamami: triedenie, stránkovanie, filtrovanie
zoznamov.
Triedenie záznamov sa realizuje kliknutím na názov zvoleného stĺpca, systém následne zotriedi
záznamy vzostupne/zostupne.
Zoznamy v IS Enviro obsahujú funkciu stránkovania:
,t.j. používateľ sa
v záznamoch posúva cez jednotlivé stránky šípkou doprava/doľava, resp. na prvú alebo poslednú
stránku.
Pre filtrovanie záznamov slúži filter, ktorý sa nachádza nad zoznamom záznamov:

Tlačidlom

používateľ pridá novú hodnotu do filtra. Tlačidlom

podmienku (resp. funkciu) do filtra. Tlačidlom
podmienku filtra. Tlačidlom

používateľ pridáva novú zloženú

je možné vymazať hodnotu alebo zloženú

je možné filter zrolovať/skryť.

Zložená podmienka obsahuje aspoň dve hodnoty, pre ktoré používateľ zvolí funkciu zo zoznamu:

Vo filtri je možné skladať hodnoty do niekoľkých zložených podmienok:

Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Po definovaní hodnôt filtra, prípadne zložených podmienok, používateľ aplikuje filter na zoznam
aktivovaním tlačidla

.

Obr. 3: Filtrovanie zoznamu projektov

Pre vymazanie obsahu filtra slúži tlačidlo

.

Ďalšiu funkciu v IS Enviro realizuje tlačidlo so symbolom
presmeruje na predošlú obrazovku.

, ktoré po jeho aktivovaní používateľa

Systém v niektorých prípadoch používateľa notifikuje o úspešne zrealizovanej akcii v pravom hornom
rohu obrazovky:

Pokiaľ systém vykonáva náročnejšiu akciu, používateľovi sa zneaktívni obrazovka so zobrazeným
symbolom:

Týmto je zabezpečené, že používateľ nezadá systému ďalšie akcie, pokiaľ sa nedokončí aktuálna.
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3.3

Práca s výskumnými projektmi

3.3.1 Prezeranie výskumných projektov
Interní pracovníci SZU majú prístup ku všetkým vytvoreným výskumným projektom v IS Enviro. Ich
prístupové práva umožňujú zobrazovať dáta výskumných projektov a založiť nový výskumný projekt.
Používateľovi sa po prihlásení do IS Enviro zobrazí dashboard projektov.

Obr. 4: Výskumné projekty - dashboard

Na dashboarde projektov sa nachádzajú prehľady: prehľad celkovo naposledy vytvorených projektov,
prehľad celkovo naposledy aktualizovaných projektov a prehľad nevybavených žiadostí k dátam
projektov na základe prihláseného používateľa.
Pre zobrazenie celkového zoznamu projektov používateľ aktivuje bočné ľavé menu a na ňom tlačidlo
.
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Obr. 5: Výskumné projekty

IS Enviro zobrazí zoznam výskumných projektov. Tento zoznam je možné triediť podľa stĺpcov,
filtrovať projekty a posúvať sa v záznamoch cez stránkovanie.
Obrazovky zoznam projektov a dashboard projektov je možné striedavo zobrazovať pomocou
jediného tlačidla, a to v hornom menu klikaním na záložku Projekty. Nepárne kliknutie aktivuje
dashboard, párne kliknutie aktivuje zoznam projektov.
Každý projekt zo zoznamu je možné zobraziť pomocou tlačidla

.

Systém zobrazí vyplnený formulár projektu, ktorý sa skladá z jednotlivých častí/záložiek. Medzi
jednotlivými záložkami je možné prechádzať, pre zobrazenie záložiek na obrazovke, ktoré nie sú
viditeľné - slúžia tlačidla
pre smer doprava resp. doľava. Aktuálna aktívna záložka je farebne
odlíšená od iných (bielou farbou).

Obr. 6 Záložky výskumného projektu

Na prvej záložke sa nachádzajú Základné údaje projektu. Nezobrazené údaje neboli vyplnené.
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Obr. 7 Náhľad výskumného projektu – Základné údaje

Na záložke Popis sa nachádzajú Anotácia, Kľúčové slová a ciele projektu. Zobrazia sa údaje, ktoré boli
vyplnené.

Obr. 8 Náhľad výskumného projektu – Popis
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Na záložke Sledované parametre sa nachádza zoznam meraných veličín (stĺpcov) dátových sád, ktoré
boli pridelené k projektu. Zoznam je možné prezerať cez stránkovanie. V spodnej časti sa nachádza
text Metodiky a dizajnu výskumného projektu.

Obr. 9 Náhľad výskumného projektu – Sledované parametre

Pri každej meranej veličine sa nachádzajú tlačidla pre zobrazenie príslušnej dátovej sady zobrazenie hodnôt príslušnej dátovej sady práv používateľa.

, a pre

. Tieto tlačidla sú aktívne v závislosti od prístupových

Zaškrtávacie políčko slúži na označenie meranej veličiny pre zaslanie žiadosti o jej dáta.
Záložka Riešiteľský tím obsahuje informácie o partneroch projektu a riešiteľskom tíme.
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Obr. 10 Náhľad výskumného projektu – Riešiteľský tím

Záložka Výsledky výskumu obsahuje polia Publikačné výstupy a Abstrakt výsledkov.

Obr. 11 Náhľad výskumného projektu – Výsledky výskumu

V záložke Doplňujúce atribúty sa nachádzajú, ak boli pridané, rôzne ďalšie poznámky k výskumnému
projektu.

Obr. 12 Náhľad výskumného projektu – Doplňujúce atribúty
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Záložka Prílohy obsahuje, ak boli vložené, rôzne prílohy k výskumnému projektu.

Obr. 13 Náhľad výskumného projektu – Prílohy

Prílohu je možné zobraziť kliknutím na tlačidlo
súbor otvoriť alebo uložiť.

. Následne sa otvorí okno, z ktorého je možné

V záložke Súvisiace projekty, ak boli pridelené, sa nachádza zoznam projektov, ktoré s daným
projektom majú nejaký súvis.

Obr. 14 Náhľad výskumného projektu – Súvisiace projekty

Záložka Licencia obsahuje všeobecné licenčné podmienky výskumných projektov a dodatočnú
licenciu, ak je vyplnená.
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Obr. 15 Náhľad výskumného projektu – Licencia

Záložka Nastavenia informuje o tom, ktoré údaje projektu a doplňujúce atribúty sú označené ako
verejné a ktoré ako neverejné.
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Obr. 16 Náhľad výskumného projektu – Nastavenia

3.3.2 Vytvorenie výskumného projektu a jeho aktualizácia

Pre vytvorenie nového výskumného projektu používateľ aktivuje tlačidlo
nad zoznamom
projektov. Systém zobrazí prázdny formulár projektu zložený z jednotlivých častí/záložiek. Používateľ
sa vytvorením projektu automaticky stáva jeho Zodpovedným riešiteľom a získava k nemu príslušné
prístupové práva.

3.3.2.1

Spôsob vypĺňania atribútov výskumného projektu

Položky označené symbolom „*“ sú povinné a bez ich vyplnenia projekt nebude môcť byť uložený.
V prípade, že používateľ bude chcieť projekt uložiť bez vyplnenej povinnej položky, systém na to
upozorní nasledovným spôsobom:

V evidencii projektu sa nachádza niekoľko typov atribútov projektu.
Textové pole – určené pre vyplnenie znakmi (podľa významu poľa), ak je aktívne na editáciu,
nachádza sa v ňom kurzor:
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Dátumové pole s kalendárom – je možné ho vyplniť ručne vo formáte xx.yy.zzzz, kde xx reprezentuje
deň, yy mesiac a zzzz rok. Vyplniť ho možno aj pomocou zobrazenia kalendára kliknutím na ikonu
a výberom dátumu:

Výber hodnoty z číselníka – číselníkový typ položky je možné vyplniť zobrazením obsahu číselníka
kliknutím na „- Vyberte hodnotu -„ a následne po zobrazení číselníka výberom jednej z jeho hodnôt
kliknutím na ňu. Pre odstránenie hodnoty slúži ikona :

Textové pole s formátovaním – je určené pre vyplnenie znakmi s možnosťami formátovania, na čo
slúžia ikony a tlačidla v hornom riadku. Pre aplikovanie formátu je potrebné označiť text, na ktorom
sa má formát prejaviť:

3.3.2.2

Vypĺňanie atribútov výskumného projektu

Na prvej záložke sa nachádzajú základné údaje projektu. Pre vytvorenie projektu je potrebné vyplniť
minimálne povinné položky. (Povinná položka sa nachádza aj na druhej záložke – Kľúčové slová.)
Textové polia je možné kopírovať z textového editora (napr. MS Word).
Na tejto záložke sa nachádza aj výber z číselníkov: mena a oblasti výskumu.
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Obr. 17 Editácia projektu – Základné údaje

V záložke Popis je možné editovať atribúty: Anotácia, Kľúčové slová a Ciele projektu. Pre text cieľov
projektu je možné použiť formátovanie.

Obr. 18 Editácia projektu – Popis

Používateľ po vyplnení hodnôt tieto uloží tlačidlom na pravom menu
uložiť vyplnené údaje.
V pravom menu sa nachádza tlačidlo
dátových sád).

. Odporúča sa priebežne

, ktoré zobrazí Dátové sady projektu (viac časť Správa
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Na nasledujúcej záložke sa nachádzajú sledované parametre projektu, ktoré boli importované zo
zdrojových dát, používateľ ich nevypĺňa manuálne.
Text metodiky a dizajnu po vyplnení je možné formátovať.

Obr. 19 Editácia projektu – Sledované parametre

Nasledujúca záložka je určená pre riešiteľský tím projektu, partnerov a ďalšie role, ktoré sa na
projekte nejakým spôsobom zúčastňujú. Hlavný zodpovedný riešiteľ je automaticky prednastavený
systémom ako používateľ, ktorý vytvoril projekt. Môže si ďalej zvoliť svojho zástupcu, ktorý
nadobudne rovnaké prístupové práva k projektu. Zodpovedný riešiteľ (alebo jeho zástupca) na tejto
záložke menuje riešiteľský tím projektu výberom zo zoznamu používateľov cez tlačidlo
Odstrániť z projektu riešiteľa (príp. Zástupcu zodpovedného riešiteľa) je možné tlačidlom

.
.

Obr. 20 Editácia projektu – Riešiteľský tím

Publikačné výstupy a a Abstrakt výsledkov je možné po vyplnení formátovať na záložke Výsledky
výskumu.
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Obr. 21 Editácia projektu – Výsledky výskumu

Záložka doplňujúce atribúty slúži pre ďalšie rôzne poznámky k projektu. Používateľ pri pridávaní
atribútu určí jeho viditeľnosť. Pridať nové atribúty je možné po prvom uložení projektu.

Obr. 22 Editácia projektu – Doplňujúce atribúty

Do záložky Prílohy je možné pridávať rôzne súbory súvisiace s výskumným projektom. Formulár pre
novú prílohu bude zobrazený po aktivovaní tlačidla
následne zobrazí v zozname.

. Po úspešnom vložení prílohy sa táto
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Obr. 23 Editácia projektu – Prílohy

V ďalšej záložke projektu používateľ určí súvisiace projekty k danému projektu, ak také sú.

Obr. 24 Editácia projektu – Súvisiace projekty

Pre odobratie súvisiaceho projektu slúži tlačidlo

.
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V časti Licencia je zobrazený text, ktorý určuje licenčné podmienky výskumných projektov. Ak daný
projekt má niečo špecifické, oprávnený používateľ môže v tejto sekcii upraviť text Dodatočnej
licencie.

Obr. 25 Editácia projektu – Licencia

V Nastaveniach projektu používateľ spravuje viditeľnosť atribútov projektu. V hornej časti presúva
základné atribúty projektu z verejných do neverejných, v dolnej časti presúva naopak doplňujúce
atribúty z neverejných do verejných. Vykonané zmeny uloží.
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Obr. 26 Editácia projektu – Nastavenia

3.3.3 Uzatvorenie projektu

Ak je projekt spracovaný, hlavný zodpovedný riešiteľ (alebo jeho zástupca) ho môže tlačidlom
na
pravom bočnom menu uzavrieť. Ďalej už nebude možné upravovať jeho atribúty, s výnimkou
dodatočnej licencie a nastavení projektu.

Obr. 27 Potvrdenie uzatvorenia projektu
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3.3.4 Žiadosti o prístup k dátam projektu
Zoznam žiadostí k výskumným projektom je používateľovi zobrazený po aktivovaní ľavého bočného
menu a tlačidla „Žiadosti“. V tomto zozname je možné filtrovať a triediť ho. V zozname je zobrazený
stav žiadostí, podľa ktorého je vidieť, ktoré žiadosti neboli schvaľované, ktoré sú schválené a ktoré
zamietnuté.

Obr. 28 Zoznam žiadostí

Zoznam žiadostí je zobrazený aj na dashboarde projektov v spodnej časti obrazovky.
Po kliknutí na žiadosť v zozname sa zobrazí jej obsah. Zodpovedný riešiteľ projektu (resp. jeho
zástupca), ku ktorému žiadosť bola podaná, ju môžu schváliť, čiastočne schváliť alebo zamietnuť.
Pracovníci, ktorí žiadosti zaslali, k nim stále majú prístup na prezeranie.
Pre zobrazenie karty žiadosti slúži tlačidlo

. Pre jej editáciu (a teda aj schvaľovanie) slúži tlačidlo

. Žiadosť je možné editovať pokiaľ nebola vybavená (indikuje zelený kruh pri zázname žiadosti).
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Obr. 29 Karta žiadosti

Pre vybavenie žiadosti schvaľovateľ zvolí merané veličiny, ktoré chce schváliť a presunie ich do
zoznamu napravo pomocou šípok. Tento výber uloží, čo znamená, že žiadateľ k nim bude mať
v systéme od tejto akcie prístup. Týmto spôsobom je možné v žiadosti schváliť prístup ku všetkým
žiadaným meraným veličinám, resp. len niektorým, alebo žiadnym. Schvaľovateľ uložením karty
žiadosti vyvolá akciu vybavenia tejto žiadosti a ďalej ju už nebude môcť editovať.
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Obr. 30 Vybavenie žiadosti

3.3.4.1

Vytvorenie novej žiadosti

Žiadosti o údaje k výskumným projektom môžu podávať používatelia, ktorí nemajú prístup
k hodnotám meraných veličín projektov, tzn. nenachádzajú sa v riešiteľskom tíme týchto projektov.
Pre podanie žiadosti o prístup k dátam projektu, používateľ v danom projekte v časti Sledované
parametre označí zaškrtávacím tlačidlom sledované parametre, o ktoré má záujem. Následne
aktivuje tlačidlo pre zaslanie žiadosti

nad zoznamom sledovaných parametrov.

Obr. 31 Výber meraných veličín pre žiadosť
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Nasledovne systém zobrazí okno, v ktorom používateľa upozorní na to, že dáta podliehajú licenčným
podmienkam, ktoré v časti projektu Licencia sú na nahliadnutie. Pre odoslanie žiadosti je nevyhnutné,
aby používateľ označil, že s týmito podmienkami súhlasí. K žiadosti môže doplniť aj ľubovoľnú
poznámku.

Obr. 32 Zaslanie žiadosti o prístup k dátam projektu

Systém odošle žiadosť a odoslanie potvrdí používateľovi.

Obr. 33 Potvrdenie zaslania žiadosti

3.4

Správa dátových sád

Nasledujúca kapitola obsahuje popis spôsobu práce s IS Enviro v časti Dátové sady. Táto časť je
oprávnenému používateľovi zobrazená po aktivovaní tlačidla „Dátové sady“ v hornom menu.

3.4.1 Dashboard dátových sád
Na hlavnej stránke Dátových sád – dashboarde sa nachádzajú prehľady vytvorené z dátových sád.
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Obr. 34 Dátové sady - dashboard

Z tohto zobrazenia je možné pracovať s konkrétnou dátovou sadou.
Obrazovky zoznam dátových sád a dashboard dátových sád je možné striedavo zobrazovať pomocou
jediného tlačidla, a to v hornom menu klikaním na záložku Dátové sady. Nepárne kliknutie aktivuje
dashboard dátových sád, párne kliknutie aktivuje zoznam dátových sád.

3.4.2 Práca s dátovou sadou
Pre zobrazenie zoznamu dátových sád používateľ aktivuje ľavé bočné menu a klikne na tlačidlo
.
Systém zobrazí obrazovku zoznamu dátových sád, kde každý riadok zoznamu reprezentuje dátovú
sadu. Po označení dátovej sady sa v zozname napravo zobrazia jej príslušné merané veličiny. Merané
veličiny majú definovanú viditeľnosť, t.j. projektovému tímu sa zobrazujú vždy všetky merané
veličiny, pričom iným používateľom len tie, ktoré nie sú nastavené ako „Interné“. Zoznam dátových
sád je možné filtrovať a triediť.
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Obr. 35 Dátové sady - zoznam

Priamo v zozname je vidieť, ktoré dátové sady sú aktívne; či sú rozpracované alebo sfinalizované.
Zobrazenie dátovej sady je aktivované kliknutím na ikonu

.

Obr. 36 Karta dátovej sady

Systém zobrazí kartu dátovej sady so základnými údajmi, zoznamom meraných veličín, ktoré sada
obsahuje, zoznamom zdrojových súborov, ktoré je možné zobraziť alebo uložiť v súlade
s prístupovými právami používateľa.
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Oprávnený používateľ môže dátovú sadu editovať aktivovaním tlačidla
. Editovať je možné len
niektoré údaje. Autora dátovej sady môže zmeniť len rola Správca dátových sád a Administrátor.
Projekt dátovej sady môže zmeniť aj autor dátovej sady, ale výber má k dispozícii len z tých projektov,
na ktorých je hlavným zodpovedným riešiteľom (alebo jeho zástupcom).

Obr. 37 Aktualizácia karty dátovej sady

Hodnoty dátových sád môžu zobrazovať len oprávnení používatelia. Pre zobrazenie hodnôt dátovej
sady slúži tlačidlo

. Hodnoty sú zobrazované po stránkach.
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Obr. 38 Hodnoty dátovej sady

Pokiaľ bola dátová sada vytvorená pre nejaký konkrétny výskumný projekt, cez tlačidlo
tento projekt zobrazí.

systém

Pre export údajov dátovej sady slúži tlačidlo
. Po jeho aktivovaní sa zobrazí obrazovka pre
nastavenie exportu, kde oprávnený používateľ označením a použitím šípok zvolí, ktoré stĺpce majú
byť v exporte zahrnuté.

Obr. 39 Nastavenie exportu dátovej sady

Po potvrdení tlačidlom
na pravej strane obrazovky sa vygeneruje súbor s vyexportovanými
údajmi a tento ponúkne na otvorenie alebo uloženie.
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Obr. 40 Výsledok exportu dátovej sady

Pre nastavenie prístupových práv používateľov k dátovej sade, oprávnený používateľ zvolí tlačidlo
. Systém zobrazí maticu oprávnení k meraným veličinám dátovej sady, ktorú je možné upravovať.
Matica obsahuje merané veličiny a zoznam používateľov, t.j. hovorí o tom, že daný používateľ má
prístup k daným meraným veličinám dátovej sady. Zoznam používateľov neobsahuje neaktívnych
používateľov, používateľov s inými používateľskými rolami ako pracovník SZU a tiež tých, ktorí sú
v riešiteľskom tíme projektu danej dátovej sady.
Pre rýchlejšie definovanie prístupu slúžia označenia nad každou meranou veličinou (označí sa celý
stĺpec, tzn. právo prístupu pre všetkých používateľov) a označenie pri každom používateľovi (označí
sa celý riadok, tzn. právo prístupu tohto používateľa ku všetkým meraným veličinám). Označenie
v ľavom hornom rohu vykoná označenie celej tabuľky prístupu.

Obr. 41 Matica oprávnení dátovej sady

Na obrazovke zoznamu dátových sád je možné použiť funkciu zaktívnenia resp. zneaktívnenia dátovej
sady, a to označením dátovej sady a aktivovaním tlačidla
nad zoznamom dátových sád.
Zneaktívnenie sa vykoná, ak dátová sada bola aktívna a zaktívnenie, ak dátová sada bola neaktívna.
Aktívnosť resp. neaktívnosť dátovej sady je zobrazená ikonou odomknutého resp. zamknutého zámku
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pri dátovej sade a farebným odlíšením. Zmenu aktívnosti je možné vykonať používateľom, ktorý má
prístupové práva k dátovej sade na úpravu a zároveň dátová sada už obsahuje importované hodnoty
zdrojového súboru.

3.4.3 Vytvorenie novej dátovej sady

Pre vytvorenie novej dátovej sady používateľ aktivuje tlačidlo
nad zoznamom dátových
sád. Systém zobrazí prázdnu kartu dátovej sady. Používateľ vyplní základné atribúty dátovej sady
a uloží ich. Zoznam meraných veličín je zatiaľ prázdny, bude naplnený po importe zdrojových dát
projektu.

Obr. 42 Nová dátová sada

Pre import zdrojových dát projektu oprávnený používateľ aktivuje tlačidlo
na pravom bočnom
menu. Systém zobrazí pomocníka importom. Na prvej obrazovke pomocníka používateľ zvolí zdrojový
súbor, ktorý sa má importovať, pričom systém rozpozná, že ide o novú konfiguráciu pre import.
Používateľ napíše číslo stĺpca, od ktorého sa má import vykonať a spustí import tlačidlom Importovať.
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Obr. 43 Výber zdrojového súboru

Následne systém zobrazí vytvorenú konfiguráciu dátovej sady, kde používateľ môže overiť správnosť
údajov. Každý riadok zodpovedá stĺpcu pôvodného zdrojového súboru. (Ak sa v zdrojovom súbore
vyskytujú špeciálne znaky, tieto môžu byť kvôli bezpečnosti nahradené za iný reťazec. Pri mapovaní
stĺpca zdrojového súboru na meranú veličinu sa uplatní požadovaný názov.)
Na obrazovke importovaných stĺpcov používateľ okrem názvu vidí aj ďalšie údaje ako viditeľnosť
a citlivosť stĺpca, typ jeho hodnoty, zodpovedajúcu meranú veličinu a príslušnú mernú jednotku.

Obr. 44 Konfigurácia novej dátovej sady

Následne používateľ môže použiť zobrazenie náhľadu
a jeho spracovania.

, aby si overil správnosť zdrojového súboru
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Obr. 45 Náhľad záznamov novej dátovej sady

Pokiaľ používateľ vidí, že zdrojový súbor nebol správne načítaný a že nemá zmysel importovať jeho
hodnoty, môže tento úplne vymazať a začať importovať odznova na opravenom súbore. Najprv zavrie
náhľad a následne aktivuje rekonfiguráciu zdrojového súboru
systém používateľa presmeruje na začiatok pomocníka importu.

. Po potvrdení tejto možnosti

Obr. 46 Spustenie rekonfigurácie dátovej sady

Pokiaľ je import stĺpcov zdrojového súboru a teda zoznam meraných veličín v poriadku, používateľ
zvolí možnosť „Zrušiť“, resp. vôbec neaktivuje tlačidlo Rekonfigurácie importu.
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Obr. 47 Nastavenie importovaného stĺpca

Používateľ skontroluje importované stĺpce zdrojového súboru a nastaví pre nich požadované údaje.
Vyberie zo zoznamu príslušnú meranú veličinu (ak stĺpec je meranou veličinou), typ hodnoty meranej
veličiny, a ďalšie údaje:





Interný – importovaný stĺpec bude viditeľný len pre členov projektového tímu v prípade, že
dátová sada je priradená k výskumnému projektu, ak bola dátová sada vytvorená samostatne
bez projektu, stĺpec bude viditeľný len pre autora
Citlivý – udáva, že stĺpec môže obsahovať citlivé hodnoty
Importovať – štandardne je možnosť zaškrtnutá, čiže stĺpec a jeho hodnoty sa budú
importovať, pokiaľ možnosť nie je zaškrtnutá, stĺpec a jeho hodnoty nebudú importované

Zvolené nastavenia následne používateľ uloží. Po výbere meranej veličiny pre daný stĺpec sa už
následne bude zobrazovať nie pôvodný názov stĺpca v zdrojovom súbore, ale názov vybranej meranej
veličiny.
Pod nastaveniami stĺpca sa zobrazujú tabuľky, ktoré zobrazujú hodnoty stĺpca a dávajú informáciu
o tom, či ich import prebehne v poriadku, alebo s chybami. Je odporúčané vykonať import hodnôt
vtedy, keď sa na tejto obrazovke nezobrazia žiadne identifikované chyby. Vplyv má na to typ
hodnoty stĺpca, teda používateľ ho môže zmeniť a overiť, či zvolený iný typ hodnôt nebude ten
správny pre import.
Po prejdení zoznamu importovaných stĺpcov a ich nastavení môže používateľ pristúpiť k importu
samotných hodnôt zo zdrojového súboru. To aktivuje tlačidlom
tlačidlom „Potvrdiť“.

v pravom menu, potvrdí
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Obr. 48 Import hodnôt novej dátovej sady

Systém vykoná import hodnôt a používateľovi zobrazí kartu dátovej sady. Zdrojový súbor je
automaticky uložený a zobrazuje sa v zozname zdrojových súborov. Je možné ho zobraziť.

Obr. 49 Výsledok importu hodnôt novej dátovej sady

Pre zobrazenie importovaných hodnôt dátovej sady používateľ aktivuje tlačidlo
. Pokiaľ
importovaný súbor obsahuje väčšie množstvo riadkov, import môže trvať dlhšiu dobu a tlačidlo pre
zobrazenie hodnôt bude dostupné po vykonaní importu. (Obnovenie stránky môže používateľ vyvolať
stlačením klávesy F5.)
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Obr. 50 Hodnoty novej dátovej sady

Ak by používateľ chcel doplniť zoznam meraných veličín, t.j. zdrojový súbor bol medzičasom
rozšírený, môže tak používateľ urobiť, a to spustením konfigurátora importu. Tentoraz však pri voľbe
spôsobu importu bude automaticky nastavená možnosť „Doplnenie konfigurácie o nové merané
veličiny“, používateľ vyberie súbor zdrojových dát pre doplnenie.
Ďalší postup je identický s vytváraním novej konfigurácie dátovej sady a importe jej hodnôt.
Pre úspešný import je potrebné, aby nový súbor mal identický počet riadkov s predchádzajúcim
súborom a identické hodnoty v nich (t.j. číslo záznamu sa zhoduje v oboch súboroch).

Obr. 51 Doplnenie konfigurácie dátovej sady

Systém spracuje súbor a zobrazí zoznam stĺpcov, pričom rovnaké stĺpce oproti prvotnému súboru
identifikuje a notifikuje používateľa o tom, že sa tieto nebudú importovať.
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Obr. 52 Stĺpce doplnenia konfigurácie

Následne môže používateľ upraviť nastavenia stĺpcov a importovať hodnoty. Všetky importované
zdrojové súbory sa zobrazujú v karte dátovej sady.

Obr. 53 Zdrojové súbory dátovej sady

V rámci konfigurácie dátovej sady existuje funkcia „Klon konfigurácie“, ktorá sa aktivuje tlačidlom
. Po jeho aktivovaní systém zobrazí zoznam dátových sád, ktorých konfiguráciu stĺpcov pre
dátovú sadu je možné použiť.
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Obr. 54 Výber dátovej sady pre klonovanie konfigurácie

Po vybraní dátovej sady systém zobrazí identifikované zhodné stĺpce a používateľ zvolí, buď
jednotlivo alebo hromadne, či sa má konfigurácia použiť alebo nie. Ak zvolí možnosť použitia
konfigurácie jedného alebo viacerých stĺpcov, tieto sa aplikujú na stĺpce novej dátovej sady.

Obr. 55 Zoznam zhodných stĺpcov pre klonovanie

3.4.4 Chybové hlásenia
Pri vytváraní dátových sád sa môžu vyskytnúť chyby, o čom bude používateľ informovaný príslušnými
chybovými hláseniami.
Pri importe stĺpcov zdrojového súboru sa môžu zobraziť nasledovné hlásenia:
"Názov {0}. stĺpca je prázdny, pričom stĺpec v XLS obsahuje platné dáta!" – znamená,
že názov stĺpca neobsahoval názov, napriek tomu, že má hodnoty
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"Obsah referenčného stĺpca sa nezhoduje s predchádzajúcim importom!" – pri doplnení už
existujúcej konfigurácie neboli splnené podmienky

"Zdroj dát neobsahuje žiadne údaje pre import!" – pokus o import prázdneho súboru,
resp. v súbore sú nevyplnené čísla riadkov (prvý stĺpec ID)

"{0}. stĺpec nemá uvedený názov alebo obsahuje nepovolené znaky!"
"Merná jednotka v {0}. stĺpci obsahuje nepovolené znaky!"
"Referenčná hodnota v {0}. stĺpci obsahuje nepovolené znaky!"
"Poznámka v {0}. stĺpci obsahuje nepovolené znaky!"
"Dáta v {0}. stĺpci obsahuje nepovolené znaky!"
-

Nepovolené znaky sú reťazce v úvodzovkách: „$#$“ a „|^|“, pretože tieto má
systém vyhradené

Pri importe ale náhľade hodnôt zdrojových dát sa môžu zobraziť nasledovné hlásenia:
"Chyba pri konverzii typu v stĺpci '{0}' pre hodnotu '{1}'!" – bol nesprávne nastavený
dátový typ stĺpca, t.j. existuje hodnota, ktorá nie je tohto dátového typu

Pri importe stĺpcov zdrojového súboru, hodnôt alebo náhľade sa môžu zobraziť nasledovné
hlásenia:
"Neexistuje dátový (iný ako identifikačný) stĺpec pre import!" – neexistuje stĺpec,
ktorý sa dá importovať, resp. neexistujú hodnoty v riadkoch, ktoré sa dajú importovať,
resp. pri náhľade systém nemá čo zobraziť

Ďalšie všeobecné hlásenia:
"Vyskytla sa neznáma chyba pri vytváraní konfigurácie stĺpcov v procese importu dát!"
"Kontext spracovania údajov nie je dostupný!"
"Neexistuje definícia pripojenia na databázu!"
"Vyskytla sa neznáma chyba pri práci s projektom!"
"Údaj sa nenašiel v databáze!"

Pri výskyte týchto chybových hlásení je potrebné upovedomiť Administrátora, prípadne
v ďalšom kroku Dodávateľa IS Enviro.
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3.4.5 Pohľady na dátovú sadu
Oprávnený používateľ môže pre dátovú sadu vytvoriť vlastné pohľady, t.j. vytvoriť výber meraných
veličín z dátovej sady pre samostatné zobrazenie. Pohľad uchováva nielen výber meraných veličín ale
aj aktuálne nastavený filter nad hodnotami meraných veličín. Vytvorené pohľady sa nachádzajú
v zozname pohľadov nad hodnotami dátovej sady. Používateľ vie medzi nimi vyberať a zobraziť tak
zvolený pohľad.

Obr. 56 Pohľady dátovej sady

Pre vytvorenie nového pohľadu z dátovej sady používateľ aktivuje tlačidlo
nad zoznamom. Zo
zoznamu zobrazených stĺpcov používateľ presunie zvolené stĺpce k zoznamu skrytým, čiže týmto
spôsobom určí, ktoré stĺpce sa majú v pohľade zobrazovať. Šípkou hore/dole používateľ určuje
poradie zobrazenia stĺpcov v pohľade.

Obr. 57 Vytvorenie pohľadu dátovej sady
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3.5

Externé údaje

Kapitola popisuje prácu s externými údajmi, ktoré sú reprezentované súbormi získanými od
externých subjektov. Táto časť je všetkým používateľom IS Enviro zobrazená po aktivovaní tlačidla
„Externé údaje“ v hlavnom menu.

3.5.1 Zobrazovanie externých údajov
Na obrazovke externých údajov sa nachádza zoznam externých súborov spolu s ďalším popisom.

Obr. 58: Zoznam externých súborov

V zozname súborov externých údajov je možné triediť stĺpce a filtrovať záznamy, taktiež v zozname
používať stránkovanie.
Pre zobrazenie súboru z externého zdroja slúži tlačidlo:
možnosť súbor otvoriť alebo uložiť.

. Po jeho aktivovaní systém ponúkne

Obr. 59: Zobrazenie externého súboru
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3.5.2 Pridanie, editácia, vymazanie externého súboru
Pre pridanie nového súboru externých údajov používateľ aktivuje tlačidlo
nad zoznamom
súborov. Systém zobrazí formulár pre pridanie nového súboru. Používateľ zvolí externý súbor, ktorý
vyberie z diskového priestoru, vyplní ďalšie údaje a potvrdí vloženie.

Obr. 60: Pridanie externého súboru

Po výbere súboru z diskového priestoru sa zobrazí jeho úspešné načítanie.
Po vložení externého súboru sa následne súbor zobrazí v zozname.
Pre editovanie vloženého súboru slúži tlačidlo
. Po jeho aktivovaní sa zobrazí obrazovka súboru
externého zdroja v editovateľnom zobrazení. Atribúty je možné zmeniť a následne zmeny uložiť.

Obr. 61: Editácia súboru

Pre vymazanie súboru slúži tlačidlo

3.6

.

Správy

Pre zobrazenie časti Správ, ku ktorej majú prístup všetci používatelia, je potrebné aktivovať záložku
Správy v hlavnom menu.
V zozname správ vidí každý používateľ správy, ktoré odoslal alebo tie, ktoré mu boli doručené.
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Obr. 62: Zoznam správ

Pre zobrazenie prijatej resp. odoslanej správy slúži tlačidlo

.

Obr. 63: Správa

Správu je možné vymazať tlačidlom

.

Pre vytvorenie novej správy používateľ aktivuje tlačidlo
zobrazí formulár pre pridanie novej správy.

nad zoznamom správ. Systém
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Obr. 64: Vytvorenie novej správy

Používateľ zvolí adresáta/adresátov zo zoznamu, vyplní predmet a obsah správy, prípadne označí, že
chce správu zaslať aj na email adresáta/adresátov. Správu odošle kliknutím na tlačidlo
strane obrazovky. Správa sa následne zobrazí v zozname správ odosielateľa a adresátom.

3.7

na pravej

Vyhľadávanie

Časť Vyhľadávanie je prístupná všetkým používateľom a slúži na vyhľadávanie dátových sád, v ktorých
sa nachádza daná meraná veličina alebo zadaný názov zdrojového stĺpca v importovanom zdrojovom
súbore.

Obr. 65 Výsledok vyhľadávania podľa meranej veličiny
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Pre vyhľadávanie je možné použiť viacero podmienok. Pre pridanie novej podmienky slúži tlačidlo
, pre odstránenie tlačidlo

. Systém zobrazí výsledky hľadania po aktivovaní tlačidla

.

Obr. 66 Výsledok vyhľadávania podľa meranej veličiny alebo názvu zdrojového stĺpca

V zozname výsledkov sa nachádzajú dátové sady, ktoré vyhovujú zadaným podmienkam hľadania.
Následne s nimi používateľ môže ďalej pracovať v súlade s jeho prístupovými právami.

3.8

Administrácia systému

Kapitola popisuje administráciu systému pre oprávnenú používateľskú rolu - Administrátor.
Funkcionalita je administrátorovi zobrazená po aktivovaní tlačidla „Administrácia“ v hornom menu.
Administrácia je rozdelená na časti: Používatelia, Role, Číselníky, Merané veličiny, Mena, Externé
inštitúcie, Oblasti výskumu, Licencia, Konfigurácia externých zdrojov - ktoré sú Administrátorovi
sprístupnené po aktivovaní príslušného tlačidla v ľavom bočnom menu:

Obr. 67: Časti administrácie

Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

3.8.1 Správa používateľov
V časti Používatelia Administrátor spravuje používateľov IS Enviro. V základnom zobrazení vidí
zoznam používateľov, po kliknutí na zvoleného používatelia sa napravo v tabuľke rolí zobrazia
pridelené role používateľa.

Obr. 68: Používatelia

Pre aktivovanie alebo deaktivovanie používateľa slúži tlačidlo
nad zoznamom
používateľov. Ak bol používateľ aktívny, uplatní sa deaktivovanie a naopak. Akciu je možne vykonať
jednotlivo alebo hromadne, označením používateľov.
Administrátor môže zobraziť kartu používateľa kliknutím na tlačidlo

pri vybranom používateľovi.
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Obr. 69: Karta používateľa

Pre editovanie karty používateľa slúži tlačidlo
v zozname používateľov alebo na obrazovke
náhľadu karty používateľa. Pre uloženie zmien je umiestnené tlačidlo na pravom bočnom menu.
Pokiaľ v karte používateľa nie je zaškrtnuté okno „Umožniť prihlásenie“ a položka Stav má hodnotu
„Neplatný“, používateľ sa nebude môcť prihlásiť a nebude aktívny v systéme.
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Obr. 70: Editovanie karty používateľa

Administrátor má právomoc používateľom systému prideľovať alebo odoberať používateľské role.
Slúži na to tlačidlo
v zozname používateľov resp. na karte používateľa. Po jeho aktivovaní sa
zobrazí obrazovka nastavenia práv k používateľom. Vykonané zmeny je potrebné uložiť.

Obr. 71: Správa rolí používateľa

3.8.2 Správa používateľských rolí
Pre zobrazenie používateľských rolí Administrátor aktivuje ľavé menu a zvolí tlačidlo „Role“.
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Obr. 72: Zoznam rolí používateľov

Systém zobrazí zoznam rolí a k nim pridelených používateľov. Zmeniť priradenie používateľov
k vybranej roli je možné tlačidlom
. Na novej obrazovke sa zobrazia zoznamy priradených
a nepriradených používateľov. Používateľov je možné presunúť do iného zoznamu a tým zmeniť ich
prístupové práva. Vykonané zmeny je potrebné uložiť pre ich aplikovanie.

Obr. 73: Priradenie používateľov k vybranej roli

3.8.3 Správa číselníkov
Pre prácu s číselníkmi Administrátor aktivuje ľavé menu a zvolí tlačidlo „Číselníky“.
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Obr. 74: Číselníky

Na hlavnej obrazovke je zoznam existujúcich číselníkov, po kliknutí na vybraný číselník sa zobrazia
jeho hodnoty.
Pre aktivovanie alebo deaktivovanie číselníka slúži tlačidlo
systéme. Ak bol číselník aktívny, uplatní sa deaktivovanie a naopak.

nad zoznamom číselníkov v

Hodnoty číselníka je možné upravovať pomocou tlačidla ikony
na obrazovke zoznamu číselníkov
nastavením sa na daný číselník a jeho zoznam hodnôt, alebo v obrazovke číselníka v zozname jeho
hodnôt. Zmenenú hodnotu používateľ potvrdí tlačidlom „Uložiť hodnotu“.

Obr. 75: Úprava hodnôt číselníka

Pre pridanie novej hodnoty do číselníka používateľ aktivuje tlačidlo
nad zoznamom
hodnôt číselníka, buď na obrazovke zoznamu číselníkov nastavením sa na daný číselník a jeho zoznam
hodnôt, alebo v obrazovke číselníka.
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Obr. 76: Pridanie novej hodnoty do číselníka

Hodnoty číselníka je možné tiež odstrániť, ich označením a aktivovaním tlačidla
potvrdením.
Pre zobrazenie atribútov a hodnôt číselníka slúži tlačidlo
zoznamu číselníkov.

, následne

pri danom číselníku na obrazovke

Obr. 77: Náhľad číselníka

Pre úpravu karty číselníka používateľ aktivuje tlačidlo ikony
v náhľade karty číselníka na pravom
bočnom menu alebo v zozname číselníkov pri danom číselníku. Vykonané zmeny po ich vyplnení
uloží.
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Obr. 78: Editácia číselníka

Obrazovka pre vytvorenie nového číselníka v systéme je vyvolaná z obrazovky zoznamu číselníkov
tlačidlom

. Systém zobrazí prázdny formulár číselníka a prázdny zoznam jeho hodnôt.

Administrátor vyplní názov a popis číselníka, vyberie zo zoznamu jeho typ a uloží ho. Následne môže
postupne pridať jeho hodnoty.

Obr. 79: Pridanie nového číselníka

3.8.4 Merané veličiny
Pre prácu s meranými veličinami Administrátor aktivuje ľavé menu a zvolí tlačidlo „Merané veličiny“.

Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obr. 80: Merané veličiny

Zobrazí sa zoznam meraných veličín, kde po kliknutí na vybranú meranú veličinu sa v zozname na
pravej strane zobrazia jej aliasy. Aliasy slúžia pre ukladanie historických názvov identickej meranej
veličiny, ak sa jej oficiálny názov zmenil.
Pre zobrazenie atribútov meranej veličiny slúži tlačidlo
zoznamu meraných veličín.

pri danej meranej veličine na obrazovke

Obr. 81: Náhľad meranej veličiny

Pre úpravu karty meranej veličiny používateľ aktivuje tlačidlo
v zozname meraných veličín pri
danej veličine alebo v jej náhľade. Vykonané zmeny po ich vyplnení uloží.
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Obr. 82: Aktualizácia meranej veličiny

Formulár pre vytvorenie novej meranej veličiny je možné vyvolať z obrazovky zoznamu meraných
veličín tlačidlom

. Systém zobrazí v okne prázdny formulár.

Obr. 83: Pridanie novej meranej veličiny

Pri vkladaní novej meranej veličiny Administrátor zvolí jej názov, dátum začiatku platnosti, prípadne
vyplní popis a anglický názov. Je odporúčané vyplniť tieto položky, napriek tomu, že systém uloží
meranú veličinu, pokiaľ je vyplnený len jej slovenský názov.

3.8.4.1

Aliasy meraných veličín

Ak sa zmenil oficiálny názov meranej veličiny, Administrátor vykoná nasledovný postup:



Vytvorí v systéme novú meranú veličinu s príslušným názvom a ďalšími informáciami o nej
Pre meranú veličinu priradí alias predchádzajúceho názvu meranej veličiny (vyberie zo
zoznamu meraných veličín) a uloží takto meranú veličinu
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Akcia bude mať dôsledok v časti Dátové sady, kde sa pri konfigurácii dátových sád bude zobrazovať
už aktuálny názov meranej veličiny. Taktiež pre už existujúce dátové sady v systéme sa bude
zobrazovať nový názov meranej veličiny, pričom pôvodné výskumné dáta (vo formáte excel) zostanú
nezmenené. História zmeny názvu meranej veličiny bude uchovaná v zozname aliasov.

3.8.5 Číselník mien
Číselník mien sa vyskytuje v časti Projekty, kde ho pri evidencii výskumných projektov používajú
výskumní pracovníci. V časti Administrácia ho Administrátor môže spravovať. Pre jeho zobrazenie je
potrebné zvoliť v pravom bočnom menu „Mena“. Systém zobrazí číselník ako zoznam jeho hodnôt.

Obr. 84: Číselník mien

Administrátor môže položky číselníka zneaktívniť alebo naopak znova zaktívniť pomocou označenia
položky a aktivovania tlačidla

.

Existujúcu položku číselníka môže upraviť pomocou tlačidla

.
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Obr. 85: Úprava meny

Pre pridanie novej meny do číselníka Administrátor aktivuje tlačidlo
nad zoznamom
položiek číselníka. Systém zobrazí formulár pre novú menu, Administrátor ho vyplní a hodnoty uloží.

Obr. 86: Pridanie novej meny

3.8.6 Externé inštitúcie
Správa číselníka je identická so správou číselníka Meny.

3.8.7 Oblasti výskumu
Správa číselníka je identická so správou číselníka Meny.
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3.8.8 Licencia
Výskumné projekty obsahujú licenciu, t.j. podmienky použitia po sprístupnení údajov projektu
žiadateľom. Všeobecné podmienky môže Administrátor zobraziť a editovať po aktivovaní bočného
ľavého menu a zvolení tlačidla „Licencia“. Systém zobrazí aktuálny text všeobecnej licencie.

Obr. 87: Licencia výskumných projektov

Administrátor zmenený text uloží príslušným tlačidlom na pravej strane obrazovky a tento text sa
následne bude zobrazovať vo všetkých výskumných projektoch.

3.8.9 Konfigurácia externých zdrojov
Pre konfiguráciu externých zdrojov Administrátor aktivuje ľavé menu a zvolí tlačidlo „Konfigurácia“.
Systém zobrazí zoznam už existujúcich konfigurácií externých zdrojov. Tieto konfigurácie je možné
zobraziť, editovať alebo vymazať. Taktiež vytvoriť novú konfiguráciu.

Obr. 88: Konfigurácie externých zdrojov

Pre zobrazenie konfigurácie externého zdroja slúži tlačidlo

pri zvolenej konfigurácii.

Copyright 2014 © LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Obr. 89: Náhľad konfigurácie externého zdroja

Pre editáciu konfigurácie je potrebné zobraziť konfiguráciu v editovateľnom móde pomocou tlačidla
a prípadné vykonané zmeny uložiť.
Pre vytvorenie novej konfigurácie externého zdroja Administrátor aktivuje tlačidlo
nad
zoznamom konfigurácií. Systém zobrazí obrazovku novej konfigurácie, po jej vyplnení Administrátor
uloží konfiguráciu a tá sa zobrazí v zozname konfigurácií.

Obr. 90: Vytvorenie novej konfigurácie externého zdroja

3.8.10

Export verejných častí projektov

Export verejných častí projektov pre účely publikovania môže Administrátor vykonať v obrazovke
zoznamu projektov pomocou tlačidla
. Následne systém vygeneruje súbor s obsahom verejných
položiek výskumných projektov a poskytne ho na prebratie Administrátorovi v súbore formátu zip.
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Obr. 91: Súbor s verejnými údajmi projektov
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