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Umístění diskusní databáze
Pro předsedy, tajemníky a členy TNK je diskusní databáze přístupná prostřednictvím
internetových stránek Agentury
http://www.agentura-cas.cz/centra-technicke-normalizace
Dokumenty jsou na WWW serveru k dispozici do vypršení cílového data. Dokumenty, které cílové datum nemají,
jsou k dispozici jeden měsíc od data zveřejnění na WWW.

Přístupová práva
Přístup do databází podléhá autentizaci. Přihlašovací jméno a heslo získáte prostřednictvím Agentury.
Každý člen, předseda i tajemník TNK má přidělena přístupová práva sestávající z uživatelského jména a hesla.
Přístupová práva platí do všech TNK, jejichž je uživatel oprávněným členem.
V případě, že jste přístupové údaje zapomněli, kontaktujte Agenturu prostřednictvím e-mailové adresy
nemeckova@agentura-cas.cz nebo prostřednictvím odborného referenta Agentury, s kterým spolupracujete.
Každý člen, kterému byla přidělena přístupová práva a je oprávněným členem TNK má možnost v diskusní databázi:
1. číst pracovní dokumenty, hlavní diskusní témata, odpovědi a odpovědi na odpověď těch TNK, kterých
je oprávněným členem.
2. vytvářet hlavní diskusní témata, odpovědi a odpovědi na odpověď těch TNK, kterých je oprávněným
členem.
Předsedové a tajemníci TNK mají navíc možnost dokumenty svých TNK archivovat.
Mazání dokumentů není z prostředí Internetu dovoleno. Dokumenty mohou mazat pouze odborní referenti
Agentury z vnitřní sítě Agentury.

Obsah databáze
Databáze obsahuje pracovní a systémové dokumenty. Členové TNK mají z prostředí Internetu zpřístupněny
následující typy dokumentů:
1.
2.
3.
4.

pracovní dokumenty organizací CEN, CENELEC, ETSI, IEC, ISO,
odpovědi na pracovní dokumenty a odpovědi na odpovědi,
hlavní diskusní témata nezávislá na pracovních dokumentech,
odpovědi na hlavní diskusní témata a odpovědi na odpovědi.

Pracovní dokumenty mezinárodních organizací jsou do diskusní databáze nahrávány pravidelně.

Pohledy a třídění dokumentů
Pro snadnější orientaci byly v databázi vytvořeny pohledy rozdělené do dvou základních sekcí:
1. Mezinárodní dokumenty
2. Hlavní diskusní témata
V každé sekci jsou navrženy pohledy třídící dokumenty podle různých kritérií (TNK, číslo příspěvku, autor, atd.).
Při úspěšném přihlášení do diskusní databáze se standardně otevře pohled na pracovní dokumenty
z mezinárodních organizací kategorizovaný podle TNK a TC v rozbaleném tvaru (sekce Mezinárodní dokumenty). Kategorizované pohledy lze rozbalovat a sbalovat pomocí tlačítek v horní a dolní části obrazovky nebo pomocí malých trojúhelníčků.
Počet příloh, který dokument obsahuje je zobrazen číslicí vedle sponky. Počet odpovědí včetně odpovědí na
odpověď je zobrazeno červeně v kulatých závorkách.
Pokud nejsou v některé TC momentálně žádné dokumenty, v kategorizovaném pohledu se označení komise
neobjeví.

2

Vytváření odpovědí na mezinárodní dokumenty
Odpovědi na mezinárodní dokumenty se vytvářejí z otevřeného dokumentu stisknutím tlačítka „Nová odpověď“.

Vytváření samostatných diskusních příspěvků
Samostatné diskusní téma lze vytvořit z jakéhokoliv pohledu v sekci hlavní diskusní témata.

3

Diskusní téma je automaticky zařazeno do kategorie TNK, které je uživatel členem. Pokud je členem ve více
TNK může si uživatel vybrat ze seznamu, ke kterému TNK příspěvek náleží. Dále je příspěvek automaticky
zařazen do podkategorie TNK všeobecně, která slouží k výběru TC. Třetí podkategorie je defaultně prázdná,
ale je možné si vybrat z předem předdefinovaných kategorií.

Každému hlavnímu diskusnímu tématu je možné přidělit předmět a následně pořadové číslo. Každá TNK má
svoji nezávislou číselnou řadu. K diskusnímu tématu lze připojit jednu nebo více příloh.
Hlavní diskusní téma se může nacházet ve dvou stavech:
1. Koncept
2. Ukončený dokument
Koncept je dále editovatelný autorem. Nelze na něj vytvářet odpovědi. Není vidět v běžných pohledech, ale
pouze v pohledu Koncepty podle autora.
Z konceptu lze uzavřít pomocí tlačítka „Ukončit tvorbu“. Tím se zároveň přidělí pořadové číslo.

Odpovědi a odpovědi na odpovědi se tvoří stejným způsobem jako odpovědi na pracovní dokumenty
z mezinárodních organizací s tím rozdílem, že lze vytvářet odpovědi pouze na ukončená hlavní diskusní témata,
která se nenacházejí již ve stádiu Koncept.

Stahování příloh
Přílohy lze stahovat hromadně jak z pracovních dokumentů a odpovědí, tak z hlavních diskusních témat a odpovědí zaškrtnutím příslušného dokumentu v pohledu a stisknutím tlačítka „Download“.
Přílohy se zabalí do jednoho souboru typu ZIP.

Přílohy lze stáhnout i přímo z otevřeného dokumentu.
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Plnotextové vyhledávání
Diskusní databáze je pravidelně plnotextově indexována (kromě příloh) a lze v ní vyhledávat pomocí speciálně
navrženého formuláře, který se zobrazí po stisknutí tlačítka „Hledat“. Výsledek hledání obsahuje seznam dokumentů řazených podle relevance.
Archivace a archivní databáze
Do archivu mohou zařazovat dokumenty pouze předsedové a tajemníci příslušných TNK a to za pomocí speciálního formuláře, ve kterém se volí jaký typ dokumentu se bude archivovat, jak staré dokumenty se budou archivovat, případně, jaká TNK se bude archivovat, pokud je uživatel předsedou resp. tajemníkem ve více TNK.
Stáří dokumentu se určuje podle data vytvoření hlavního dokumentu. Odpovědi se archivují automaticky s hlavním dokumentem nehledě na jejich stáří. Pro archivaci dokumentů se musí používat Internet Explorer. Při použití Mozily Firefox archivace neproběhne.

Dokumenty se do archivní databáze nejprve zkopírují a poté vymažou ze zdrojové diskusní databáze. Po
úspěšném dokončení celé operace se zobrazí log s podrobnými údaji o průběhu archivace.
Archiv je dostupný pro všechny členy TNK.

5

Odkaz na formulář s parametry archivace a odkaz na samotný archiv je umístěn v sekci Nástroje.

Závěr
Jakékoliv připomínky a náměty k manuálu nebo funkčnosti diskusní databáze směřujte na adresu:
normalizace@agentura-cas.cz
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