arl:Manuály:Výstupy EPCA
Výstupy EPCA z klienta aRL
EPCA výstupy je možné spustit v menu „Funkce -> Výstupy“.

Zobrazí se obrazovka, ve které zadáváme požadavky na výstup. V našem případě vybereme v poli „Databáze“
možnost „Exporty EPCA“.

V poli „Výstup“ vybereme typ výstupu.

Jednotlivé políčka představují selekční kritéria a volby pro výstup.

Akce/konference - (multi-výběr z databáze autorit – akce, konference)
selekční kriterium omezuje výstup jen na záznamy mající v autorských údajích (7XX3) zvolené(ou) akce(i) (jejich
kódy).
Další zpracování - (multi-výběr z číselníku)
možno omezit výstup jen na záznamy s uvedením určitého dalšího zpracování. Další zpracování je v záznamu
uvedena v 969f.
Datum vytvoření záznamu – (datový interval nebo konkrétní datum)
Selekční kritérium na omezení výstupu jen na záznamy vytvořené v požadovaných datech. Pzn. – interval se
stejnou hranicí např. 1.1.2008 – 1.1.2008 znamená výběr jen pro den 1.1.2008.
Druh dokumentu – (skratka druhu dokumentu)
Selekční kritérium na omezení výstupu jen na požadovaný druh dokumentu. Druh dokumentu je v tágu 970b.
Funkcia autora - (single-výběr z číselníku)
Selekční kriterium na omezení výstupu pouze na záznamy, v nichž se autor vybraný pomocí selekčního kriteria
Kód záznamu autora (autority) vyskytuje v požadované roli.
Generovaný druh dokumentu – (skratka generovaného druhu dokumentu)
Selekční kritérium na omezení výstupu jen na požadovaný generovaný druh dokumentu
Impact factor – (číselná hodnota)
možno omezit výstup jen na záznamy, jejichž zdrojový dokument vykazuje danou hodnotu Impact factoru. Impact
factor je uveden u zdrojového časopisu v 978c
Jazyk dokumentu – (single-výběr z číselníku)
Selekční kritérium na omezení výstupu jen na požadovaný jazyk

Kategorie ohlasů - (multi-výběr z číselníku)
možno omezit výstup jen na záznamy s určitou kategorií ohlasu. Kategorie ohlasu je v záznamu uvedena v 9714.
Kategorie publikační činnosti - (multi-výběr z číselníku)
možno omezit výstup jen na záznamy s určitou kategorií publikační činnosti. Kategorie publikační činnosti je v
záznamu uvedena v 970a.
Kategorie účasti na akci - (multi-výběr z číselníku)
možno omezit výstup jen na záznamy s určitým kódem účasti na akci. Kód účasti je v záznamu uveden v 970k.
Kód záznamu autora (autority) – (multi-výběr z databáze autorit – osobní autority)
selekční kriterium omezuje výstup jen na záznamy mající v autorských údajích (7XX3) zvolené(ho) autory(a) (jejich
kódy)
Krajina vydání – (single-výběr z číselníku)
selekční kriterium omezuje výstup jen na záznamy mající v údajích o krajině vydání zvolenou krajinu
Název dávky Název výstupu Poznámka k dávke Pracoviště – (multi-výběr z databáze autorit - pracovišť)
selekční kriterium, kterým můžeme omezit výstup jen na záznamy, jejichž autoři jsou zařazeni na určité pracoviště
(70Xp).
Registry - (multi-výběr z číselníku)
Vyberou se registry, které mají být ve výstupu obsaženy.
Rok ohlasu – (interval – rozpětí let)
možno omezit výstup jen na záznamy s rokem ohlasu v určitém časovém intervalu. Rok ohlasu je v záznamu
prohledáván v poli 971d.
Rok vydání – (interval – rozpětí let)
možno omezit výstup jen na záznamy publikované (vydané) v určitém časovém intervalu. Resp. mající daný rok
uveden v 210d,h záznamu, nebo v 210d či 200v zdrojového dokumentu (461/463) Pzn. – interval se stejnou hranicí
např. 2008 – 2008 znamená výběr jen pro rok 2008
Rok vydání zdrojového dokumentu – (interval – rozpětí let)
možno omezit výstup jen na záznamy, které mají zdrojový dokument publikovaný (vydaný) v určitém časovém
intervalu - mající daný rok uveden v 200v zdrojového dokumentu (461/463) Pzn. – interval se stejnou hranicí např.
2008 – 2008 znamená výběr jen pro rok 2008.
Rok vykazování – (rok)
možno omezit výstup jen na záznamy s určitým rokem vykazování. Rok vykazování je v záznamu prohledáván v
poli 985r, příp.v C62d.
Statistiky - (multi-výběr z číselníku)
Vyberou se statistické přehledy, které mají být ve výstupu obsaženy.
Úroveň výpisu Vydavatel – (multi-výběr z databáze autorit – vydavatelů)
Omezení výstupu podle zvolených vydavatelů.

Zdrojový dokument Zobrazovací formát – (singl-výběr z číselníku)
Je napojen číselník předdefinovaných zobrazovacích formátů pro jednotlivé výstupy (v souladu s požadavky Pro
Scientia)
Volby – (multi-výber z číselníka)
Selekčné kritérium s různými všeobecnými volbami omezujími výstup. Možnost individuálního nastavení výstupu.
Výběr nabízí:
- Číslování ohlasů pořadovými čísly – jednotlivé ohlasy v záznamu se očíslují pořadovými čísly (samozřejmě pokud
je zvolen typ výstupu s ohlasy)
Analýza mikroklímy porastu / František Matejka, Jozef Huzulák. - 1. vyd.. - Bratislava :
[MATEJKA, František (50%) - HUZULÁK, Jozef (50%)]

Veda, 1987. - 228 s. - Aktualizované nákla

Ohlasy:
1. [3] ROŽNOVSKÝ, Jaroslav: Proměnlivost intenzity fotosynteticky aktívního záření. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostře
2. [4] ROŽNOVSKÝ, Jaroslav et al.: Global and photosynthetically active radiation in the upper part of the Beskids. In Contribution

- Nezobrazovat číslo archívnej kópie
- Podtrhnout domácí autory
- Neuvádět ve výstupu kategorie ohlasů – ohlasy ve výstupu nebudou uvedeny s kategorií (běžně uváděnou v
hranatých závorkách)

Bez volby:
[3] ROŽNOVSKÝ, Jaroslav: Proměnlivost intenzity fotosynteticky aktívního záření. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí :

S volbou:
ROŽNOVSKÝ, Jaroslav: Proměnlivost intenzity fotosynteticky aktívního záření. In Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí : sbo

- Skrýt červené chybové správy
- Zobrazení systémového čísla záznamu - Každý záznam výstupu bude uveden svým kódem - ID (tag 001)
Např.:
ADF01

Európske trendy a slovenský prístup k tvorbe učiteľských kompetencií a spôsobilostí ako východisko k profesijným štandardom
6397

- Se zobrazením identifikačního čísla článku
- Odsazení ohlasů doprava
- Odsazení celého záznamu doprava
- Číslování kategórií publ. činnosti - Záznamy budou nadepsány kódy a popisy kategorií publikační činnosti.
Např.:
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

ADF01 Európske trendy a slovenský prístup k tvorbe učiteľských kompetencií a spôsobilostí ako východisko k
profesijným štandardom / Bronislava Kasáčová, Beata Kosová. In: Pedagogické rozhľady : odborno-metodický
časopis. - Banská Bystrica : Metodické centrum, 1992-. - ISSN 1335-0404. - Roč. 16, č. 3(2007), s. 1-6
- Zobrazit jen ohlasy daného roku
- Zobrazit součty záznamů za KPČ
- Vynechat výpis součtu statistik – je-li ve výstupu požadována i některá ze statistik, je možno nechat vysoučtovat
její hodnoty

Štatistika: kategória
ACB
Vysokoškolské
ADE
Vedecké práce
ADF
Vedecké práce
Súčet

publikačnej činnosti
učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
v zahraničných nekarentovaných časopisoch
v domácich nekarentovaných časopisoch

1
1
3
5

- Seřazení do skupin KPČ – záznamy bodou seřazeni do skupin podle kategorií publikační činnosti
- Statistiky bez tabulky
- Neuvádět ISSN při článku z časopisu – u daného záznamu se nebude vypisovat ISSN zdrojového dokumentu
(časopisu)
- Nezobrazovat dokumenty s neznámým druhem formátu – vypíše jen ty záznamy, které mají určen druh
dokumentu (970b). V opačném případě vypíše záznam nemající 970b následovně:

Zobrazovací formát pre typ dokumentuYYY nedefinovaný!Účtovníctvo bánk : Praktikum / Oľga Cilíková, Jana Stašová. - 1. vyd.. - Banská

Po vyplnění všech příslušných požadavků na výstup klikneme na tlačítko „OK“ a proběhne vytvoření výstupu do rtf
formátu.
V případě že chceme některý ze zadaných požadavků nezobrazit, zaklikneme políčko na začátku řádku selekčního
kritéria.
Pokud chceme nově zadat všechny požadavky na výstup (vyčistit celou obrazovku definice výstupů), klikneme na
tlačítko „Vymazat vše“.
K zavření obrazovky a návratu do hlavního (vyhledávacího) okna klienta slouží tlačítko „Zavřít“.
Záznamy ve výstupu máme možnost setřídit. Podle čeho chceme setřídit definujeme v poli „Setřídit podle“, kde
můžeme vybrat více třídících polí po kliknutí na ikonu na konci tohto pole.
Definice výstupního formátu provedeme v poli „Výstupní formát“.

Výstupy EPCA z IPACu

V IPACu jsou výstupy zapojeny na úvodní stránce (tlačítko „EPCA výstupy“).

Následná obrazovka obsahuje stejné omezující kriteria jako v klientovi. K obsahu jednotlivých polí se tedy již
nebudu vyjadřovat (popsáno v kapitole výše), pouze ke způsobu vyplnění jednotlivých typů výběru.
Políčka typu číselníku
Při výběru typu zobrazovacího formátu rozklikneme číselník a vybereme příslušný výstup.

U ostatních číselníků (Kat.publikační činnosti, Kat.ohlasů...) je možný single i multi výběr. Singl výběr provedeme
jednoduchým kliknutím na příslušnou hodnotu (u vybrané hodnoty se zvýrazní tmavé pozadí)

V případě chybné volby odznačíme příslušnou hodnotu stiskem klávesy „Ctrl“ a současným kliknutím na danou
hodnotu.
Chceme-li označit více hodnot současně, opět použijeme klávesu „Ctrl“ a klikáme na příslušné hodnoty.

Políčka typu rok
Můžeme zadat jeden rok

i rozpětí (interval) let – v tom případě jsou roky oddělíme čárkou

Poznámka: Tlačítko s otazníkem nám vyvolá nápovědu jak pole vyplnit.
Políčka pro výběr hodnot z databáze
Klikneme na tlačítko pro vyhledání v databázi (tlačítko „...“)

V doplňkové obrazovce vybereme index a zadáme vyhledávací termín. Vyhledávání spustíme tlačítkem se třemi
tečkami.

Vyhledají se příslušné záznamy, z nichž označíme jeden či více požadovaných (kliknutím na přidat)

Vybrané záznamy se zobrazí ve spodním okně

Chceme-li vyhledat a přidat další autory, znovu zadáme termín vyhledávání a označíme příslušného autora. Ten se
přidá k stávajícímu seznamu. Máme-li vybrány všechny příslušné záznamy, klikneme na tlačítko „Další“ („Ďalej“)
Tím se vrátíme do původního okna výstupů.
Máme-li postupně zadány všechny požadavky na výstup, tlačítkem „Další“ („Ďalej“) spustíme tvorbu výstupů.

