
Příloha 1: 
 
Vytvoření nového záznamu 

odeslání dotazu 
Dotaz je odeslán prostřednictvím WS (popis bude dodán 
prostřednictvím WSDL) do databáze INTERPI. INTERPI odpoví 
v podobě Ano/Ne (1/0) – tedy zda danému požadavku odpovídá 
nějaký záznam. 

odpověď INTERPI 
v případě nalezení 
záznamu(ů) 

Databáze INTERPI vrátí jeden nebo více záznamů (v XML souboru) 
odpovídajících dotazu od pozice x v rozsahu y záznamů (např. 
záznamy 1-10) – pouze základní údaje (zejména preferovaná forma 
jména včetně doplňku, datum a místo narození/úmrtí, vzniku/zániku, 
začátku/konce, stručná charakteristika – podrobnosti v příloze 10 
Základních pravidel pro zpracování archiválií). Pokud je v syntaxi 
dotazu definován parametr pro setřídění, bude výsledek setříděn 
podle tohoto parametru. 

vytvoření nového 
záznamu 

Volá se URL INTERPI a provede se přihlášení agregovaného 
uživatele „archiv“ s parametrem konkrétního uživatele Portálu. 

stažení nového 
záznamu 

Po dokončení editace záznamu v INTERPI jeho uložením dojde ke 
stažení části údajů do lokální databáze, ostatní údaje jsou vedeny 
pouze v databázi INTERPI, stejně jako vazby mezi entitami. Na 
základě identifikace uživatele „archiv“ bude INTERPI volat WS 
software pro zpracování pro uložení těchto vybraných dat na do jeho 
databáze. 

 

Oprava existujícího záznamu o původci (v INTERPI) 

odeslání dotazu 
pro vyhledání 
záznamu na editaci 

Software pro zpracování odešle dotaz s definovanými parametry 
(vyhledávací prvek plus hodnota) prostřednictvím WS do databáze 
INTERPI 

odpověď INTERPI 
Databáze INTERPI vrátí jeden nebo více záznamů odpovídajících 
dotazu – pouze základní údaje (záhlaví, datace...) 

zobrazení odpovědi 
Software pro zpracování zobrazí seznam zaslaných odpovědí na 
dotaz; možné zobrazit i celé záznamy dle postupu viz níže 

přihlášení 
k INTERPI 

Software pro zpracování ověří oprávnění uživatele a provede jeho 
přihlášení k INTERPI: Software pro zpracování volá URL INTERPI, 
kterému prostřednictvím WS zašle agregovaného uživatele „archiv“ 
s parametrem konkrétního uživatele Software pro zpracování. 

otevření vybraného 
záznamu 

Prostřednictvím tlačítka „editovat“ v Software pro zpracování se 
otevře rozhraní INTERPI 

stažení a 
aktualizace 
editovaného 
záznamu 

Po dokončení editace záznamu v INTERPI jeho uložením dojde ke 
stažení části údajů o původci do databáze Software pro zpracování, 
kde se nahradí dosavadní. Ostatní údaje jsou vedeny v databázi 
INTERPI, stejně jako vazby mezi entitami. 

 



Synchronizace lokálního záznamu o původci (celostátní archivní portál) a v INTERPI 
Pozn.: vychází z toho, že primární záznam je záznam v INTERPI. Děje se automatizovaně. 
 

přihlášení 
uživatele 

Oprávněný uživatel (samostatná uživatelská role) se přihlásí k Software 
pro zpracování 

získání seznamu 
změn – dotaz do 
INTERPI 

Na základě pokynu administrátora stáhne Software pro zpracování 
seznam změněných záznamů od poslední synchronizace (vystavuje 
INTERPI). 

porovnání 
s INTERPI a 
identifikace změn  

Software pro zpracování porovná na základě ID INTERPI seznam 
změněných záznamů s vlastní databází a vytvoří seznam změněných 
záznamů. 

zaslání seznamu 
změněných 
záznamů - dotaz 
do INTERPI 

Software pro zpracování odešle seznam změněných záznamů (jejich ID 
INTERPI) 

zaslání 
změněných 
záznamů – 
odpověď z 
INTERPI 

Databáze INTERPI vrátí na základě ID INTERPI úplné záznamy (u 
kterých došlo ke změnám) 

aktualizace údajů 
o původci na 
Portálu 

Software pro zpracování provede změny ve svých záznamech tím, že je 
přepíše získanými hodnotami z INTERPI. 
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