Národní archivní
portál 2.0
POZVÁNKA KE ŠKOLENÍ
ARCHIVÁŘŮ
březen, duben 2021
https://portaltest.nacr.cz/
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
od 3. května 2021 přechází národní archivní portál na novou aplikaci (dále NArP 2.0).
V současné době je dostupná v testovací instanci na https://portaltest.nacr.cz.
Vzhledem k tomu, že NArP 2.0 disponuje zcela novým uživatelským rozhraním, je nutné
před jeho použitím absolvovat vstupní proškolení, které sestává ze
a) samostudia,
b) účasti na společné videokonzultaci uživatelů (achivářů) 25. nebo 30. března 2021 a
c) absolvování závěrečného testu.
Materiály a videonávody k samostudiu jsou nyní dostupné na adrese
https://podpora.nacr.cz/Skoleni, kam mají přístup všichni archiváři, kteří provádějí nebo
v blízké době budou provádět výběr archiválií. V rámci samostudia se přepokládá
nácvik činností v NArP 2.0, ke kterému je k dispozici testovací instance portálu na
https://portaltest.nacr.cz.

Ve dnech 25. nebo 30. března 2021
od 10.00 do 12.00
se uskuteční společné on-line setkání, kde budou zodpovězeny nejčastější dotazy a
proběhne krátké představení portálu.
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Na odkaze https://podpora.nacr.cz/Skoleni/mod/choice/view.php?id=27 se nyní
můžete hlásit na jeden ze dvou termínů. Registrace je otevřená do naplnění kapacity
100 účastníků pro každý termín.
Odkaz na setkání v Zoom obdržíte e-mailem před konáním akce

Poslední část školení, test uživatele, se uskuteční opět on-line, prostřednictvím Moodle a
testového portálu v průběhu dubna, termíny budou vypsány a zveřejněny v Moodle.

Potřebujete-li zřídit přístup do portálu nebo ke školení Národního archivu v Moodle,
obraťte se, prosím, na helpnda@nacr.cz nebo na svého lokálního správce (zástupce
Národního archivu a zástupci státních oblastních archivů).
Vaše dotazy a postřehy k NArP 2.0 a k možnostem výběru a předávání archiválií do
národního digitálního archivu očekáváme na helpnda@nacr.cz.
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Moodle – Školení Národního archivu
https://podpora.nacr.cz/Skoleni/

Zatím
dostupná
Moodle
pro
archivářevidea
- obsah

Materiál pro původce
 Příručka pro původce 2021
 Videonávod
pro
původce
přehled řízení

 Archivní portál pro archiváře I
 Zásady bezpečné práce s archivním
portálem I (přihlášení, technické
požadavky)

Dostupné na portále
původce – návody

v

části

 Výběr archiválií z datových balíčků SIP
(eVýběr, ePředání, nahrávání)

https://portaltest.nacr.cz/cro/propuvodce/navody/

 Výběr z volných souborů (eVýběr a
ePředání – dříve „mimoskartační řízení“)

Ůo

–

Pro

Materiál pro dodavatele eSSL
 Informační list Národního archivu
čá 8/2021
https://www.nacr.cz/verejnost/2predarchivni-pece/verejnopravnipuvodci/informacni-list
Ůo
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Videa – původci
Videonávod: Výběr archiválií ve skartačním řízení. Příručka pro původce (7:07 min)
Příprava skartačního návrhu (2.29 min)

Videa – archiváři
Skartační řízení pro archiváře 1: Výběr archiválií (přehled) (6.02 min)
Skartační řízení pro archiváře 2: Výběr entit (14.58 min)
Skartační řízení pro archiváře 3: Vyžádání komponent (2.23 min)
Skartační řízení pro archiváře 4: Přejímka z konečného seznamu (3.24 min)
Reset hesla (2.05 min)

Registrace ke společné schůzce
https://podpora.nacr.cz/Skoleni/mod/choice/view.php?id=27
(Pouze pro zapsané. Pokud nemáte přístup a potřebujete jej, kontaktujte nás na
helpnda@nacr.cz)
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