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1. RAW entity. 

a. Konverzia existujúcich tieňových entít na RAW entity. 

b. Úprava importu záznamov, namiesto tieňových entít sa vytvárajú RAW entity. 

c. Pridaná funkcia pre nahradenie RAW entít plnohodnotnými entitami priamo 

v zázname. 

d. Pridaná funkcia Migrácia dát (migrácia osôb v zázname a migrácia inštitúcií v zázname) 

pre hromadné nahradenie RAW entít plnohodnotnými entitami. 

e. Pridané kritériá Obsahuje RAW osobu (rozšírené vyhľadávanie záznamov – združené 

kritérium Osoba) a Obsahuje RAW inštitúciu (rozšírené vyhľadávanie záznamov – 

združené kritérium Vydanie). 

2. Úprava importovania záznamov z CREPČ 1 

a. Zmena z dávkového importu záznamov po skupinách na postupný import počas bežnej 

prevádzky. 

b. Zmena priväzovania podujatí a projektov, namiesto priviazania univerzálneho 

podujatia (Podujatie pre záznamy importované z CREPČ 1 s ID 12511) a projektu 

(Projekt pre záznamy importované z CREPČ 1 s ID 10593) a použitia poznámky sa 

podujatia a projekty z CREPČ 1 importujú ako RAW entity. 

3. Úprava importovania záznamov z KIS a z externých databáz CCC, WOS CC a Scopus 

a. Zdrojové dokumenty sa párujú presnejšie na existujúce záznamy a nevytvárajú sa 

duplicitné zdrojové dokumenty. 

4. Zobrazenie kategórie podľa platnej legislatívy aj pre staršie záznamy. 

a. Pridanie poľa Kategória podľa platnej legislatívy do všetkých formulárov okrem 

formuláru Seriál. 

b. Aplikovanie automatického prepočtu kategórie podľa Smernice č. 13/2008-R a 

Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. na kategóriu podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. pre staršie 

záznamy. 

c. Aplikovanie duálneho zobrazovania kategorizácie. 

d. Úprava fazetového vyhľadávania. 

e. Úprava úplného výpisu. 

5. Úprava a import bibliometrie a kvartilov. 

a. Premenovanie JCR kvartilu na JIF kvartil. 

b. Pridanie bibliometrií AIS a JCI. 

c. Pridanie kvartilov AIS kvartil a JCI kvartil. 

d. Import bibliometrií JIF 2021, AIS 2021 a AIS 2020. 

e. Import kvartilov JIF 2021, AIS 2021 a AIS 2020. 

6. Optimalizácia výkonu a oprava drobných chýb. 


