Desktopová aplikace Repro
a) Obecné informace
Aplikace Repro umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi textologickým pracovištěm, resp.
dalšími badateli, a digitalizačním pracovištěm LA PNP. Jejím prostřednictvím lze po
registraci a autorizaci přístupu (přístupové údaje budou poskytovány na základě uzavření
smlouvy s PNP) prohlížet, vybírat a objednávat ke stažení digitální kopie archiválií
z jednotlivých digitalizovaných fondů k dalšímu použití např. pro expoziční či publikační
účely.
b) Popis prvků
Obrazovka programu je po spuštění rozdělena do dvou oken, která lze dle potřeby zvětšovat či
zmenšovat tažením jejich okrajů v místech naznačených symbolem šipek jdoucích od sebe.
V horní části levé poloviny obrazovky jsou k dispozici tři záložky: Objednávky, Výběr
reprodukcí a Výpůjčky, umožňující vlastní objednávku digitálních kopií archiválií. Při volbě
Objednávky je možné ve vertikálním menu přepínat mezi dalšími dvěma záložkami. Pomocí
záložky Uložené objednávky lze založit novou objednávku (tlačítko Nová) a dále s ní
pracovat (uložit ji, smazat a odeslat). Spodní záložka Náhled reprodukcí, v níž se zobrazují
vybrané reprodukce, umožňuje po uložení objednávky kromě smazání jejího obsahu (tlačítko
Odebrat všechny reprodukce) a následného naplnění jiným obsahem (návratem zpět
do Výběru reprodukcí) rovněž její odeslání.
Po vytvoření nové objednávky a automatickém přesměrování do záložky Výběr
reprodukcí se obrazovka rozdělí do tří oken. V levém postranním panelu se zobrazuje seznam
uživateli přístupných zdigitalizovaných fondů. V pravém horním okně se po kliknutí na
vybraný fond objevuje jeho inventář se všemi pododdíly i jednotlivými položkami. Po
označení záznamu na nejnižší úrovni se v levém okně (záložka Náhledy reprodukcí) zobrazí
náhledy všech reprodukcí archiválií podřazených tomuto záznamu. Jsou označeny pořadovým
číslem a písmeny a/b označujícími avers a revers konkrétního dokumentu. Vybraná
reprodukce se ukáže v pravém dolním okně, kde je možné s ní dále pracovat. Při zobrazení
digitální kopie v dolním pravém okně se aktivují panely nástrojů s těmito funkcemi:
1. spodní panel (zleva): výběr reprodukce, otáčení reprodukce, posouvání se ve složce po
jednotlivých snímcích vpřed/vzad, na začátek/ konec, chycení a tažení reprodukce,
zhotovení výřezu, navrácení do výchozího zobrazení,
2. pravý postranní panel (shora): maximalizace/minimalizace okna, zvětšení/zmenšení
reprodukce.

Třetí záložka Výpůjčky, jež je aktivována až po odeslání uložené objednávky, umožňuje
sledovat, kdy byla objednávka odeslána, schválena a datum expirace možnosti stáhnout
příslušné reprodukce.
c) Výběr
Výběr reprodukcí lze provést dvěma způsoby:
1. pomocí příslušného tlačítka nad levým oknem s náhledy reprodukcí - dojde k označení
všech obrázků (vedlejším tlačítkem je možné z výběru vše vymazat),
2. pomocí ikony zobrazují složku a znaménko + na dolním pravém panelu nástrojů, kdy
dojde k výběru aktuálně zobrazené reprodukce. Na náhledu reprodukce je výběr
signalizován zeleným čtverečkem.
d) Objednávka
Po vytvoření nové objednávky v záložce Objednávky (zelené tlačítko Nová) je uživatel
přesměrován k výběru reprodukcí. Po provedení výběru (viz výše) je nutné jeho uložení, což
uživatel provede přesunem zpět do Objednávek, výběrem záložky Uložené objednávky na
postranním vertikálním menu a uložením objednávky pomocí tlačítka Uložit v horizontálním
menu. Jakmile je objednávka uložená, aktivuje se funkce Odeslat. V případě odeslání
objednávky zmizí objednávka ze seznamu uložených objednávek a ukáže se v záložce
Výpůjčky.

