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AMČR-PAS

Informační web

AMČR-PAS
Základní složky systému z pohledu spolupracovníka

Digitální archiv AMČR

- Informace jsou poskytovány skrze web
Archeologické mapy ČR (AMČR)

- Spolupráce a nálezy jsou spravovány
skrze klienta AMČR-PAS
- Digitální archiv slouží k zobrazování
archivovaných nálezů

http://www.archeologickamapa.cz/pas/

https://amcr.aiscr.cz/
https://digiarchiv.aiscr.cz/
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AMČR-PAS
Informační web
http://www.archeologickamapa.cz/pas/
- Vstupní brána do systému = místo kde hledat informace
- Materiály pro spolupracovníky
- Uživatelská příručka
- Často kladené dotazy
- Informační leták
- Metodický výklad ve vztahu k památkovému zákonu

- Návody pro dobrou praxi (např. fotografování)
- Nástroj pro převod souřadnic
- Seznam oprávněných organizací

- Veřejně dostupné i materiály pro archeology
- Kontakty pro dotazy a technickou podporu

Základem je vždy oslovit archeologa ve Vašem regionu
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AMČR-PAS
Webová aplikace
https://amcr.aiscr.cz/
https://backend.aiscr.cz/registrace/0/
- Webová aplikace s responzivním designem (funguje
na mobilu = v terénu, pokud jsem online)
- Místo pro správu spolupráce a samostatných nálezů
- Obsahuje též modul Knihovna 3D
- Pro vstup je nutná registrace

- V nastavení účtu doporučujeme zapnout emailové
notifikace z AMČR-PAS
- Mobilní aplikace není k dispozici a prozatím její
implementace není možná

Registrovaný uživatel je v AMČR-PAS označován jako „badatel“
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AMČR-PAS
Správa spolupráce
- Badatel by vždy měl nejdříve
kontaktovat archeologické
pracoviště

- Na základě dohody a po registraci v
AMČR může požádat o spolupráci s
archeologem (nutno znát email)
- Archeolog je informován emailem a
může spolupráci potvrdit
- Spolupráci je možné kdykoli
deaktivovat
- Spolupráce je vztahována k
organizaci jako celku
- V tabulce badatel vidí všechny své
spolupráce (může jich být více)

Každý spolupracovník je označen identifikátorem, např: U-000322
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AMČR-PAS
Zadávání nálezů
- Nálezy se musí vždy vázat ke konkrétnímu
projektu (výzkumu) – číslo sdělí archeolog
- Formulář lze kdykoli uložit rozepsaný
(minimum je číslo projektu)
- Sbíráme údaje o okolnostech, lokalizaci,
druhu a dataci nálezu
- Zadávejte údaje správně a v úplnosti,
záznamy po sobě kontrolujte
- Pořizujte kvalitní fotografie
- Každý nález je nutno fyzicky předat
archeologovi – ten rozhoduje o jeho
dalším osudu (může selektovat)
- Nálezce může být označen jako „anonym“

Udržujte vazbu mezi nálezem a záznamem pomocí identifikátoru: např.: C-202009779-N00001
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AMČR-PAS
Správa nálezů
- Badatel vidí pouze vlastní nálezy
- Proces zpracování
- 1 - Zápis badatelem
- 2- Potvrzení archeologem
- 3 - Archivace na ARÚ/B
- 4 - Zveřejnění

- Nálezy jsou přehledně viditelné v
nabídce „Moje nálezy“
- Nálezy lze podrobně filtrovat v
nabídce „Vybrat“
- Každý nález má evidovanou historii
- Archeolog může data o nálezu upravit
či nález vrátit
- Archeolog může zadat i nálezy
badatele

Do doby archivace své nálezy vidíte pouze Vy, Váš archeolog a archiváři
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AMČR-PAS
Zveřejnění údajů v Digitálním archivu AMČR
https://digiarchiv.aiscr.cz/
- Po formální kontrole na ARÚ/B je
nález zveřejněn v Digitálním
archivu AMČR
- Každý nález je viditelný, vč. foto
- Nálezy se sníženou přístupností
nemají uvedenou lokalizaci a
nejsou viditelné v mapě
- Nálezy jsou provázané skrze projekt
- Lze je prohledávat a zobrazovat
běžnými funkcemi Digitálního
archivu

Každý nález má svůj trvalý odkaz: https://digiarchiv.aiscr.cz/id/C-202009779-N00010
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AMČR-PAS – Prezentace pro odbornou veřejnost

DĚKUJI ZA POZORNOST

