Přehled změn v Národním archivním portálu - PRODUKČNÍ instance
24. 8. 2022
Datum
nasazení
16. 24. 5.

Verze

15. 20. 5. eVýběr
23. 5 ePředání

modul, verze
balancer, 0.1.1
eSkartace, 0.1.6
ePrejimka, 1.0.1s
gateway, spring-0.1
upload, 1.7.10
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace: 0.1.4
ePrejimka: 1.0.1s
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0

14. 25. 2. 2022

13. 25. 1. 2022

Popis změn

Poznámka

eVýběr, ePředání
– zpracování extrémně dlouhých názvů entit, např. název dokumentu
(rozšíření počtu znaků sloupce v databázi na 2048);
- odstranění chyby vznikající při přesunu mezi věcnými skupinami
(generování průvodky);
- částečná optimalizace chybových reportů;
- výstup pro statistiku (puid z upl.csv)
eVýběr, ePředání – zobrazení čísla nahrávané dávky (pro lepší orientaci

V testu od 11. 8. 2022

v přehledu nahraných SIP; v historii (ikona
) se zobrazuje smazání
balíčku; nezpracovávají se mets.xml nevalidní podle schématu;
optimalizace vytváření editoru; balancer pro 3 větve v eVýběru;
nová Gateway
eVýběr: odstraněno chybné sčítání smazaných SIP ve skartačním návrhu;
úpravy pro zpřehlednění - 1
ePředání: úpravy pro zpřehlednění 1

eVýběr: mírně zvýrazněn rozdíl mezi aktivním a neaktivním tlačítkem;
odstraněn problém při nahrávání SIP s jednosměrným křížovým
odkazem; Přidána možnost znemožnit výběr dokumentů ze spisu.

V testu od 8. 4. 2022

12. 15. 12.
2021

11. 23. 11.
2021

9.

5. 10. 2021

CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace: 0.3.0
ePrejimka: 1.0.1r
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace: 0.1.0k
ePrejimka: 1.0.1p
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace, 0.1.0k
ePřejímka, 1.0.1l
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0

ePředání-při zakládání samostatného předání se vyplní identifikátor
skartačního řízení podle nahraného seznamu; odstraněn problém při
udělování výjimky celému balíčku.

ePředání: smazané balíčky v ePředání je možno znovu nahrát, opraven
supervizor v ePředání

eVýběr: zobrazení ikony analogového spisu/dokumentu ve Výběru entit;
historie řízení – uvedení uživatele; Vytváření editoru začne ihned po
ukončení nahrávání; automatická aktualizace stažitelných souborů;
úprava zobrazení věcných skupin (nerozlišuje analogový/digitální, z více
spisových plánů při shodné identifikaci);
ePředání: upraven postup při rozdílech v popisu entit při Výběru a při
Předání: nově je pouze reportována změna jako upozornění s kódem
V1221 „SIP s aktualizovanými komponentami obsahuje úpravy
archivního popisu {…bližší popis změny…}“, nebude příčinou odmítnutí
SIPu.
ePředání: upraven PDF/A výsledný seznam o předání ve výběru
z volných souborů (číslo AIP pouze ne úrovni datasetu); historie –
uvedení uživatele

Produkce od 15. 12. 2021 (v testu od
23. 11., resp. upraveno od 10. 12.
2021)

Produkce od 23. 11. 2021 (v testu od
5. 10. 2021)

Produkce od 5. 10. 2021 (v testu od
19. 8. 2021)

8.

18.8.2021

7.

9.7.2021

6.

21. 5. 2021

PEV, 1.7.0
eSkartace, 0.1.0j
ePřejímka, 1.0.1l
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace, 0.1.0j
ePřejímka, 1.0.1k
Upload, 1.7.3
modul, verze
ADM, 1.7.9
APE, 1.7.0
CRO, 1.7.0
LOG, 1.7.0
PAR, 1.7.0
PEV, 1.7.0
eSkartace, 0.1.0i
ePřejímka, 1.0.1j
Upload, 1.7.3

gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0h
ePrejimka 1.0.1i
upload 1.7.27
Příjem 1.0.6f

eVýběr: Vyhledávání v přehledu řízení; možnosti role supervizor
ePředání: možnosti role supervizor

Produkce od 18.8. (v testu od 30.7.)

eP+eV: Oprava formátu <datumVytvoreni> v xml seznamech; oprava
falešného hlášení kolize V 0801 „počáteční datum rozsahu je větší než
koncové“; vytváření editoru při velkém množství osob;
ePředání: možnost použití existujícího účtu zástupce původce při
zakládání samostatného předání; změna workflow při schvalování SIP
v ePředání (Komponenty nahrány -> Schválení archivářem); oprava
konečných seznamů tak, aby obsahovaly pouze základní entity;
odstraněno odmítnutí příjmem (chyba V0032 –prázdné atributy);
velikost SIP v ePředání včetně metadat;
eVýběr: odstraněna příčina zablokování řízení při nahrávání vyžádaných
komponent; oprava funkčnosti tlačítka u VzVS pro skrytí souborů;
v historii odstraněn odkaz do UPLOADU; rozhodnutí archiváře v typovém
spisu; změna workflow pro archiváře – zjednodušené přidělení;
ePředání (Příjem): velikost AIP; opravený PDF seznam z volných
souborů; uvádění časového rozsahu; doplněn sloupec uživatel v historii
(zatím se
nevyplňuje); po zpracování přejímky v dolní liště aktualizován text.
upload: ošetřeno, pokud je zrušeno nahrávání a eVýběr či ePředání
jsou v tu chvíli nedostupné či vypnuté.

Produkce od 9.7. (v testu od 27.6.)

Produkce od 21. 5., (v testu od 17. 5.)

5.

10. 5. 2021

4.

28.4.2021

3.

14.4.2021

2.

9.4.2021

1.

24.3.2021

gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0h
ePrejimka: 1.0.1h
upload: 0.1.26
Příjem: 1.0.6e
gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0g
ePrejimka: 1.0.1g
upload: 0.1.26

gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0f
ePrejimka: 1.0.1f
upload: 0.1.26
gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0f
ePrejimka: 1.0.1f

gateway: 1.1.4b
eAutentizace: 1.1.1
eSkartace: 0.1.0e
ePrejimka: 1.0.1e

ePředání: do seznamu v PDF/A přidán přehled archivních souborů
ePředání (Příjem): odstraněno odmítnutí příjmem (chyba V0032 související osoba)
eVýběr + ePředání: u souborů a zpráv místo ikony přípona souboru;
upraven identifikátor řízení – obsahuje kód archivu

Produkce od 10. 5., (v testu od 4. a 5.
5.21)

eVýběr: třídění podle znaku rozhodnutí ve Výběru entit; uložení
rozpracované pozice; oprava chybného nahrávání offline seznamu;
řazení věcných skupin; nově se vytváří seznamy po každé nahrané dávce
do Výběru z volných souborů;
ePředání: úprava seznamů v ePředání (PDF/A, excel) tak, aby obsahovaly
údaje pro evidenci NAD; odstranění seznamu Info o AIPech; řazení
věcných skupin
Zjednodušeno nahrávání.

Instance test + produkční (produkce
zpřístupněna 3. 5. 2021)

eVýběr: mezi řízení „K rozdělení“ je pouze „Doplnění informaci“;
zpracovaní spisů bez názvu; zrušen jednorázový účet pro Výběr ze SIPů;
Oprava chování při vyznačení dokumentu V ve spisu; zobrazení
spisového znaku v exportech;
ePředání: upraveny popisy stavů v liště; upraven postup zpracování
událostí; nově správa zařazení.
eVýběr: Zvýraznění nově vznikajících souborů; symbol pro křížový odkaz
přesunut na konec řádku ve Výběru entit; v přehledu SIPů uvedení data
nahrání SIPu, možnost řazení; odstraněna chyba při aktualizaci
nahraných souborů (přepis); ve volných souborech – stahování
komponent uprostřed, rozbalovací tlačítko vlevo
ePředání: odstraněn prázdný seznam Chyby importu; opraven PDF/A
výsledný seznam

Pouze instance test

Pouze instance test

Pouze instance test

Přihlášení: oprava chybného odhlášení při kliku na jinou komponentu
v liště

