
SPVV
Systém pre podporu vedeckého 

výskumu

Správa obsahu



SPVV - koncepcia
Centralizovaný systém pre ukladanie objektov

- zdieľaný repozitár
- popisné metadáta a binárny obsah
- spolupráca používateľov 
- centrálne zálohovanie

Pohodlný prístup cez web prehliadač
- bez nutnosti lokálnej inštalácie

Flexibilita 
- dopĺňanie a modifikácia typov objektov
- prispôsobenie procesov



SPVV - organizácia obsahu

Hierarchicky (stromovo) usporiadané objekty
- prehľadnosť, štruktúrovanosť
- intuitívne používanie
(podobne bežnému adresáru v PC)



Objekt v strome – popisné údaje

- v strome sú objekty 
rôznych typov

- typ objektu určuje jeho 
štruktúru (popisné údaje, 
obsah, podobjekty, ...)



Objekt v strome – obsah objektu

- objekt môže v sebe 
obsahovať súbor alebo 
aj niekoľko súborov 
nakonfigurovaných 
typov

Súbory možno nahrať do repozitára, následne Otvoriť, Stiahnuť alebo Prehrať 
(podľa typu obsahu).  Pre obrazové obsahy (napr. fotografie) je k dispozícii aj 
zmenšený náhľad obsahu. 



Objekt v strome - podobjekty

- objekt má konfigurovateľný zoznam 
typov podobjektov

- systém pri vytváraní nových 
podobjektov ponúka prípustné typy 
podobjektov



Objekt v strome - aspekty

- konkrétnemu objektu 
je možné dynamicky 
prideliť aspekt, čím 
získa ďalšiu množinu 
popisných údajov



SPVV – konfigurácia
Podporná administratívna aplikácia

- definícia typov        
objektov 

- definícia zobrazovania 
popisných údajov

- definícia možností 
vyhľadávania



SPVV – vyhľadávanie
Rozšírené pokročilé textové vyhľadávanie 
(fulltext) vo všetkých objektoch

- zvýraznenie 
nájdených výsledkov

- vyhľadávanie v 
popisných údajoch 

- vyhľadávanie  v 
textovom obsahu



SPVV – vyhľadávanie
Fazetová navigácia 

- filtrovanie vyhľadaných 
výsledkov podľa 
preddefinovaných kategórií

- pohodlné a intuitívne 
(podobne ako v e-shope)

- zobrazenie počtu objektov v 
jednotlivých kategóriách

- konfigurovateľné vo väzbe 
na typy objektov



SPVV – ďalšie vlastnosti

Prístupové práva

- pre skupiny používateľov 
(používateľské roly)

- rôzne úrovne prístupu 
(čítať, modifikovať, ...)

- dedenie v strome 
objektov (prístupové 
oprávnenie môže platiť 
pre celý podstrom)



SPVV – ďalšie vlastnosti

Uzamknutie objektu 
- zamedzenie súbežnej modifikácie 

iným používateľom

Vytváranie a uchovávanie verzií



SPVV – ďalšie vlastnosti

Rýchly náhľad na obrazový obsah



SPVV – ďalšie vlastnosti

Špeciálne akcie pre vybrané typy objektov 

- hromadné načítanie 
obrazového obsahu

- úvodné načítanie stromov 
klasifikácií

- export vybranej časti obsahu

- a iné (možnosť doplnenia 
podľa potrieb používateľov)



SPVV – ďalšie vlastnosti

Väzba na BPM  

- možnosť prepojenia na subsystém riadenia 
procesov (BPM engine)

- pre vybrané typy objektov je možné nakonfigurovať 
proces ich spracovania 

- upozorňovanie na pridelené úlohy

- jednotná aplikácia na vybavovanie úloh (tasklist)


