Často kladené otázky k užívání AMČR
(poslední aktualizace 26. 10. 2017)

1. AMČR šla minule bez problémů spustit, nyní se po kliknutí na ikonu objevuje
chybové hlášení nebo ikona zmizela
Pravděpodobně došlo k automatické aktualizaci Javy a přejmenování adresáře, na který odkazuje
ikona AMČR. Řešení viz http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_reseni_potizi.pdf
(bod F).

2. Jak postupovat při nestabilitě AMČR?
Problémy jsou nejčastěji způsobeny instalací nevhodné verze platformy Java. Návod na kontrolu a
správnou instalaci prostředí Java viz:
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_reseni_potizi.pdf (body A a B).
V případě přetrvávajících problémů nás kontaktujte (amcr@arup.cas.cz).

3. Jak odebrat aplikaci z počítače?
Návod na odstranění AMČR je naleznete na:
http://www.archeologickamapa.cz/downloads/AMCR_reseni_potizi.pdf (body D a E).

4. Při zadávání PIAN potřebuji posunout mapu, aniž bych ukončil editaci.
Obsah mapového okna lze při zadávání prostorového vymezení posouvat pomocí šipek na klávesnici.

5. Při zaškrtnutí „Odeslat ZAA jako NZ“ po mně systém stále žádá doplnit soubor.
Pokud nemáte zájem přidávat k ZAA žádný dokument, pouze zaškrtněte checkbox a nic nevyplňujte do
formuláře níže pod ním. Tento formulář slouží k popisu přikládaného dokumentu a v případě zápisu
libovolných údajů očekává také přiložení souboru. Pokud odesíláte ZAA jako NZ, není přiložení
dokumentu povinné.

6. Jaký formát souřadnic používá soubor GPX?
Soubory GPX musí obsahovat souřadnice v decimálních stupních v souřadnicovém systému WGS-84.
Načítat lze pouze bodové prvky. Definice standardu odpovídá: http://www.topografix.com/GPX/1/1/

7. Lze nějak zobrazit konkrétní souřadnici na mapě?
V nástrojové liště u mapy je také nástroj „Jdi na souřadnici“, pomocí kterého lze v mapě zobrazit jeden
a více dočasných bodů. Souřadnice lze zadávat ve WGS-84 (v decimálních stupních) a v S-JTSK (v
metrech v záporných hodnotách). Po zobrazení bodů je třeba použít nástrojů vymezit PIAN pro zadání
platného prostorového vymezení. Dočasné body zmizí po uzavření mapového okna.

8. Nemohu najít konkrétní projekt.
Aplikace AMČR pracuje vždy ve dvou úrovních – běžící projekty a archivované. Fialová část
(Vyhledávání) slouží pro procházení pouze hotových a archivovaných dat a dostane se tam např. i
anonymní uživatel. Všechna data, včetně rozpracovaného, lze najít vždy přes žlutou část (Projekty) ->
Vybrat projekty. Tam lze hledat podle ID, krajů, okresů, vedoucích, dat atd. a aplikace podá všechny
dostupné výsledky.
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9. Projekt jsem zadal do IDAV v AMČR však není.
Do AMČR byly převedeny všechny projekty z IDAV, s výjimkou cca 2000 chybných záznamů (většinou
duplicity nebo stará testovací data). Číslo IDAV je obsaženo i v novém identifikátoru projektu, jen je
původní pětimístné číslo IDAV doplněno o prefix "C-" + rok zápisu. Výsledek je tedy např. C-2017xxxxx
- podle toho projekt bez problémů naleznete v sekci Projekty -> Vybrat projekty. Pokud neznáte rok
zápisu, projekt lze nalézt pomocí jiných popisných údajů (např. katastru, vedoucího atd.).

10. Jaké je nutné nastavení routeru a firewall pro užívání AMČR ve firemní síti se
specifickým zabezpečením (např. při aktivním proxy serveru)?
Primárně je třeba změnit nastavení Java v Configure Java -> Network settings -> přepnout na
„Direct connection“. S žádostí o zaslání dalších údajů o správném nastavení se obracejte na email
amcr@arup.cas.cz.
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