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Веб апликација „Инвентар“
у Архиву Југославије
АПСТРАКТУМ: Предмет рада је веб апликација „Инвентар“
која је на локалној мрежи Архива Југославије доступна како архивистима у Архиву, тако и корисницима архивске грађе у читаоници Архива. Овом апликацијом направљен је квалитативан
скок у односу на до тада коришћену Access апликацију.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: веб апликација, база података, коришћење
фондова, инвентари, архивска грађа

Увод
После осам година колико се у Архиву Југославије користила Access
апликација „Инвентар“, 2011. године је покренут пројекат израде веб апликације са сврхом да, путем савремених информационих технологија, омогући свим корисницима квалитетнији и напреднији приступ бази података информативних средстава – инвентара фондова Архива Југославије. Резултат
двогодишњег рада на пројектовању нове базе података, миграцији постојећих података у нову базу, као и програмирању нове апликације јесте веб
апликација „Инвентар“, која је постала доступна архивистима у Одељењу за
сређивање и обраду архивске грађе, а већ следеће године и корисницима архивске грађе у читаоници Архива. Направљен је квалитативни скок у односу на до тада коришћену Access апликацију, која је била класична десктоп
апликација. Квалитативни скок се огледа у следећем:
– За разлику од Access апликације коју је програмер преузимао од сваког појединачног запосленог, инсертовао унете податке за одређени фонд у
једну централну Access базу података и потом ту централну базу дистрибуирао до запослених – веб апликација, која се налази на локалној рачунарској
мрежи Архива, доступна је у сваком тренутку свим запосленима и више не
постоји потреба за интервенцијом програмера.
– У веб апликацији је посебна пажња посвећена претраживању података, јер је омогућено свеобухватније претраживање свих целина инвентара.
Осим запосленима, којима је ово квалитетније претраживање података знатно помогло приликом припреме изложби у Архиву и писања разних чланака, највише је помогло корисницима у читаоници Архива.
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– И најзад, највећа предност веб апликације је та што је претраживање података и презентовање резултата претраге повезано са приказом дигиталних докумената на екрану оних јединица описа које су добијене као резултат претраживања.

Карактеристике, структура и функционалност веб апликације
Архитектура веб апликације је трослојна. Развојно окружење веб
апликације чини језик PHP, за складиштење података се користи MySQL
сервер база података, док је за веб сервер инсталиран Apache сервер верзија
2.2.22. Подаци су из Access базе података мигрирани у MySQL базу података. Тренутно MySQL база података садржи око 334.000 записа који су ускладиштени у 40 табела. Унети су подаци за инвентаре 125 обрађених фондова
и збирки. Сама веб апликација садржи 260 php скриптова, од којих се 210
користе као алати за рад у апликацији.
Корисници апликације који желе само да претражују и прегледају податке унете у базу података инвентара не морају да се региструју и пријављују за рад у апликацији, док је за запослене у Архиву који желе да врше
унос, измену, брисање или штампање података неопходно да се пријаве у
апликацију са својим корисничким именом и лозинком. Запосленима је омогућено да промене своју лозинку и да им се додели нова лозинка уколико су
је заборавили.
Веб апликација „Инвентар“ има хоризонтални и вертикални мени. Почетна страна апликације приказана је на слици 1.

Хоризонтални мени
Састоји се од следећих ставки: О веб апликацији..., унос, преглед, измена, брисање, претраживање, листа фондова и одјавите се.
Ставка „О веб апликацији...“ означава почетну страну апликације.
Свака од ставки хоризонталног менија: унос, измена и брисање отвара по једну страну на којој се налази више ставки тј. опција за избор. Опције се односе на следеће целине инвентара: опште податке о фонду, јединице
описа фонда, класификациону шему фонда, класификационе групе за јединицу описа, индексе фонда, индексе јединице описа, књиге евиденције у
фонду, картотеке у фонду, персонална документа и фотографије у фонду.
Свака од ових опција даље отвара нове странице.
Код уноса и измене података уколико запослени унесе недозвољене
карактере, прескочи неко поље за које је унос обавезан или пак унесе неисправне податке, даје му се обавештење у ком текст пољу мора да исправи
податке. Испод обавештење налази се линк за повратак на страну за унос
или измену. Враћањем на страну на којој је запослени уносио/мењао податке сви подаци које је већ раније унео у текст поља су сачувани.
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Слика 1

Приликом измене података, када запослени изабере свој фонд из падајуће листе1 за који жели да врши измену података, у табели се приказују
редови са подацима за одређену целину инвентара.2 Код јединица описа подаци у колонама за број јединице описа и назив јединице описа су линкови.
Избором линка који је број или назив изабране јединице описа, запосленом
се на новој страни приказују у текст пољима сви подаци које је раније унео
за ту јединицу описа и који се могу изменити. Код измене класификационе
шеме за неки фонд подаци у колонама за ознаку класификационе групе и назив класификационе групе су линкови; код измене књига евиденције за неки
1

2

Падајућа листа садржи називе и бројеве фондова у Архиву Југославије и сортирана је
по називу фонда.
Сем за опште податке о фонду, за све остале целине инвентара за које је запослени
унео податке, они се приказују у табели са по 10 редова на страни.
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фонд, подаци у колонама за број књиге и назив књиге су линкови; подаци у
колонама за број картона и назив картона су линкови у табели која приказује
податке за картотеку неког фонда; подаци у колони за врсту персоналија су
линкови код измене персоналних докумената неког фонда; подаци у колони
за опис фотографије су линкови код измене фотографија у неком фонду.
Избором неког линка запосленом се на новој страни приказују сви подаци
за изабрану вредност, које он може да измени.
Одступање од поменуте логике постоји код измене индекса архивске
грађе. Страна за измену индекса архивске грађе фонда садржи 2 ставке: појединачну измену индекса фонда и групну измену индекса фонда. Код појединачне измене индекса фонда, у колони „акција“ се налазе подаци „измена“
који су линкови. Сваки линк отвара нову страну са приказом свих података
за изабрани индекс неке јединице описа. На страни за групну измену индекса фонда налазе се 2 текст поља, једно за унос индекса који запослени треба
да измени, а друго за унос новог индекса. При томе је запосленом омогућено да измени цео или део индекса који је већ раније унео (више узастопних
речи, реч, део речи). Измена индекса за неку јединицу описа идентична је појединачној измени индекса фонда.
Разлог због кога се одступило од логике која је истоветна за све целине инвентара јесте то што у табели која приказује податке за индексе архивске грађе постоји још једна колона у којој су подаци линкови, а то је колона
за број јединице описа. Кликом на изабрану јединицу описа, запослени може прочитати опис јединице описа на коју се односи индекс архивске грађе.
Три ствари које олакшавају запосленом унос и измену података јесу:
1) после успешне измене података, запослени се, након што изабере
линк за повратак на страну са табелом која приказује податке, враћа на број
стране на којој је био пре него што је изабрао одређену ставку у табели; ово
је корисно када се табела са подацима приказује на више страна;
2) приликом уноса индекса, било да је изабрао унос индекса фонда,
било унос индекса неке јединице описа, запосленом се у горњем делу стране у табели приказују сви претходно унети подаци за индексе, док се у доњем делу стране приказује ред табеле са текст пољима за унос података;
овим је запосленом омогућено да док уноси податке може видети све индексе које је већ унео;
3) приказани индекси у горњој табели на страни за унос индекса сортирани су по редоследу уноса истих, како би запослени видео који су последњи индекси који је унео, док су код измене индекса – индекси приказани у табели која је сортирана по: типу индекса, индексу, а потом по броју
фасцикле и јединице описа у коме се индекс налази.
Када је у питању брисање података, запосленом је омогућено брисање података свог фонда. Уколико је унео само опште податке о фонду и жели да обрише цео фонд, то му је омогућено. У случају да је унео податке за
било коју целину инвентара, а жели да обрише цео фонд, приказује му се
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обавештење за које целине инвентара је унео податке и није му дозвољено
брисање. Дозвољено му је брисање ред по ред у табели која приказује податке за ту целину инвентара.3
Страна „Преглед података“ садржи 14 ставки:
1) Преглед општих података неког фонда
2) Преглед општих података свих фондова
3) Преглед података неке јединице описа фонда
4) Преглед података свих јединица описа фонда
5) Преглед података класификационе шеме фонда
6) Преглед података за све индексе неког фонда
7) Преглед архиве индекса
8) Преглед података за све књиге евиденције фонда
9) Преглед података картотеке фонда
11) Преглед података картотеке фонда АЈ-14 „Министарство унутрашњих послова КЈ“
12) Преглед података за сва персонална документа фонда
13) Преглед података за све фотографије у фонду
14) Преглед досијеа фонда АЈ-65 „Министарство трговине и индустрије КЈ“
15) Преглед досијеа фонда АЈ-17 „Министарство индустрије Владе
ФНРЈ“.
Скоро све опције на овој страни имају образац са текст пољем за унос
броја фонда, сем опција:
– Преглед општих података свих фондова
– Преглед података картотеке фонда АЈ-14
– Преглед досијеа фонда АЈ-65 и
– Преглед досијеа фонда АЈ-17.
Код опције „Преглед података неке јединице описа фонда“ корисник
треба да унесе и вредности за број фасцикле и број јединице описа.
Након што корисник унесе број фонда или изабере фонд из падајуће
листе4 (опција „Преглед архиве индекса“), подаци се приказују у табели и то
по десет редова на страни. Уколико табела има више од десет редова испод
табеле се налазе линкови са бројевима страна који кориснику омогућавају
кретање по странама и прегледање података на свакој страни.
3

4

Као и код измене података, табела која приказује податке има колону под називом „акција“ са подацима „брисање“ који су линкови. Кликом на линк „брисање“ запослени
брише изабрани ред у табели тј. изабрану ставку неке целине инвентара.
Видети фусноту 1.
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Када су у питању општи подаци о фонду, опција 2 приказује опште
податке свих фондова који су унети у базу података. Подаци у колонама
„број фонда“ и „назив фонда“ у табели су линкови. Избором неког броја или
назива фонда у табели отвара се страна са општим подацима за изабрани
фонд.
Опције 3 и 4 приказују у табели податке за јединице описа (слика 2).
Подаци у колонама „oзнака јединице описа“ и „назив јединице описа“ су
линкови. Избором неке ознаке или назива јединице описа отвара се страна
са свим подацима за изабрану јединицу описа.
Свака од табела за преглед података има колону (једну или више) са
подацима који су линкови. Када се изабере неки податак-линк отвара се нова страна која приказује податке за изабрану вредност.5

Слика 2

Опција Преглед досијеа фонда АЈ-65 „Министарство трговине и
индустрије КЈ“ отвара нову страну на којој се налазе две опције:
а) Преглед досијеа индустријских и занатских предузећа у фонду АЈ5

Више о колонама са подацима који су линкови, као и о томе по којој колони је могуће
сортирање табеле може се видети у делу који се односи на претраживање података.

Татјана Вукелић, Веб апликација „Инвентар“у Архиву Југославије

37

65 ’Министарство трговине и индустрије КЈ’. Подаци у колони „назив
фирме/власника“ су линкови. Кликом на неку вредност у овој колони отвара
се нова страна са свим подацима за изабрану фирму (власника фирме).
б) Преглед досијеа банака и акционарских друштава у фонду АЈ-65
’Министарство трговине и индустрије КЈ’. Подаци у колони „назив ад“ су
линкови који у новој страни приказују податке за изабрано акционарско
друштво.
Код опције „Преглед досијеа фонда АЈ-17 ’Министарство индустрије Владе ФНРЈ’“ подаци у колони „назив фирме (власник фирме)“ су
линкови који приказују податке за изабрану фирму (власника фирме).
Претраживање података
Принцип претраживања код свих 10 опција на страни за претраживање података јесте да се као резултат претраживања приказују они записи који садрже све појмове унете у текст поља за претраживање. Претраживање
се врши и када се унесе део речи, а не само цела реч.
Код свих врста претраживања кориснику је омогућено да бира да ли ће
вршити претрагу само по једном пољу, по више поља или по свим пољима.
На свакој страни за претраживање података било које целине инвентара налази се падајућа листа са називом и бројем фонда. Она садржи само
оне фондове за које су унети подаци за одређену целину инвентара. На пример, падајућа листа са називом и бројем фонда која се налази на страни за
претраживање фотографија садржи само оне фондове за које су унети подаци о фотографијама фонда.
Подаци који се добијају као резултат претраживања приказују се у табели.6 Испод сваке табеле налазе се два линка:
„Претраживање“ (за повратак на страну за унос појмова за претрагу)
и „Повратак на изборни мени“ (за посету виртуалној читаоници Архива).7
а) претраживање општих података за фондове
Претраживање општих података за фондове врши се по:
– називу (броју) фонда
– ствараоцима архивске грађе
– граничним годинама грађе
6

7

Као и код прегледа података, подаци се приказују у табели и то по десет редова на
страни. Испод сваке табеле налазе се линкови са бројевима страна који служе за кретање по страницама.
У виртуалној читаоници Архива, која је корисницима у читаоници Архива доступна
на локалној мрежи Архива, осим претраживања базе „Инвентар“, корисник може на
екрану прегледати и каталоге изложби Архива у PDF формату, информативна средства (водиче и инвентаре) такође у PDF формату, а у целини „дигитални архив“ сва
дигитална документа збирке АЈ-37 „Стојадиновић Милан“.
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– граничним годинама фонда и
– историјату ствараоца фонда.
Табела са подацима се може сортирати на два начина: по ознаци
фонда или по називу фонда. Вредности у ове две колоне су линкови. Кликом
на било који линк отвара се нова страна са свим општим подацима за изабрани фонд. На дну стране приказана је PDF иконица која служи за преглед
историјске белешке изабраног фонда.
б) претраживање података о јединицама описа фонда/фондова
Ова опција за претраживање отвара нову страну са две опције:
• претраживање јединица описа по називу (броју фонда), годинама
грађе, називу и садржају јединице описа
• претраживање јединица описа по називу (броју фонда), годинама
грађе, врсти документа и језику.
У садржају јединице описа означени су зеленом бојом појмови за претраживање који се налазе у њој (слика 3).8
Само за збирке АЈ-37 „Стојадиновић Милан“ и АЈ-80 „Јовановић Јован – Пижон“ приказана је PDF иконица која се односи на скенирана документа која припадају јединици описа, а која корисник може прегледати и
прочитати на екрану (слика 4).

8

На слици 3 приказани су подаци за јединицу описа АЈ-37–31–231 која је добијена
претраживањем унетих појмова: Стојадиновић Конференција мира.
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Слика 3

в) претраживање података о класификационој шеми фонда/фондова
Претраживање се врши по:
– називу (броју) фонда и
– називу класификационе групе.
Вредности у колонама „ознака класификационе групе“ и „назив класификационе групе“ су линкови. Избором одређене групе отвара се нова
страна са табелом која садржи податке за све јединице описа које припадају
тој класификационој групи. Избором линка у колони „број јединице описа“
или линка у колони „назив јединице описа“ отвара се страна за преглед свих
података везаних за изабрану јединицу описа, укључујући и њене класификационе групе.
На овај начин су повезани подаци за класификационе групе са јединицама описа које им припадају.

40

Архив, часопис Архива Југославије, 1–2, 2014

Слика 4

г) претраживање података о индексима архивске грађе фонда/фондова
Постоје две опције претраживања везано за индексе архивске грађе:
• претраживање архиве индекса и
• претраживање нових индекса

Татјана Вукелић, Веб апликација „Инвентар“у Архиву Југославије
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Архиву индекса чине индекси архивске грађе који су унети у стару
апликацију „Инвентар“ рађену у програму за базе података Access, док нове
индексе архивске грађе чине индекси унети у веб апликацију „Инвентар“.
Разлику између ових индекса чини различит скуп података за њих.9
Обе опције претраживања индекса врше претраживање по:
– називу (броју) фонда и
– индексу архивске грађе.
Поред падајуће листе са називом и бројем фонда и текст поља за унос
појмова по којима ће се претраживати индекси, на страни се налазе и 3 опције за избор начина на који корисник жели да се претраже индекси:
1. да се пронађе јединица описа која има све унете индексе
2. да се пронађе јединица описа која има било који од унетих индекса
3. да се пронађе јединица описа која у једном запису има све унете индексе.
Резултати претраживања индекса приказани су у табели која се може
сортирати или по колони „број јединице описа“ или по колони „индекс“.
Избором линка у колони „број јединице описа“ отвара се нова страна
са табелом која садржи податке за изабрану јединицу описа у којој се налази
дати индекс.10 Кликом на линк у колони „број јединице описа“ или на линк
у колони „назив јединице описа“ отвара се страна за преглед свих података
везаних за изабрану јединицу описа, укључујући и њене класификационе
групе.
На овај начин су повезани подаци за индексе архивске грађе са јединицама описа.
д) претраживање података о књигама евиденције фонда/фондова
Претраживање се врши по:
– називу (броју) фонда
– годинама
– називу организационе целине и
– називу књиге.
Избором линка у колони „број књиге“ или линка у колони „назив административне књиге“ отвара се страна за преглед свих података везаних за
изабрану књигу евиденције.

9

10

Скуп података код архиве индекса чине: број фонда, број јединице описа, тип индекса
и индекс, док код нових индекса овом скупу података припада још и број фасцикле.
Само код архиве индекса може се приказати више записа за једну јединицу описа, а
која се налази у више фасцикли грађе.
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ђ) претраживање података картотеке фонда/фондова
Постоје две опције претраживања везано за картотеке:
• Претраживање картотека свих фондова и
• Претраживање картотеке у фонду АЈ-14 „Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије“.
Одабиром прве опције отвара се страна на којој се подаци за картотеку фонда/фондова могу претражити по:
– називу (броју) фонда
– називу картотеке
– називу картона и
– опису картона.
Избором линка у колони „назив картона“ омогућен је преглед свих података везаних за изабрани картон.
Одабиром опције Претраживање картотеке у фонду АЈ-14 „Министарство унутрашњих послова Краљевине Југославије“ отвара се страна на којој
се подаци могу претражити по:
– територији (Хрватска, Србија, Војводина, Словенија, БиХ)
– седишту друштва/удружења и
– називу друштва/удружења.
Вредност у колони „назив друштва/удружења“ је линк чијим избором
се омогућује преглед свих података везаних за изабрано друштво/удружење/клуб.
Табела се може сортирати на два начина:
1) по броју: фонда, фасцикле, јединице описа и картона у оквиру картотеке (иницијално је овако сортирана) и
2) по називу друштва/удружења.
Испод табеле приказана су два линка помоћу којих се табела може
сортирати на неки од ова два начина: „сортирај резултате по називу друштва/удружења“ и „врати на почетни сорт“.
е) претраживање персоналних докумената фонда/фондова
Претраживање се врши по:
– називу (броју) фонда
– годинама
– врсти персоналија и
– садржају персоналија.
Вредност у колони „врста персоналног документа“ је линк.
ж) претраживање фотографија фонда/фондова
Претраживање се врши по:
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– називу (броју) фонда и
– опису фотографије.
з) претраживање досијеа фонда АЈ-65 „Министарство трговине и
индустрије КЈ“
Претраживање досијеа фонда АЈ-65 обухвата:
• претраживање досијеа индустријских и занатских предузећа у фонду
АЈ-65
• претраживање досијеа банака и акционарских друштава у фонду
АЈ-65
За претраживање досијеа индустријских и занатских предузећа у
фонду АЈ-65 постоје 4 опције претраге:
1) по називу фирме, односно имену и презимену власника фирме
2) по месту/седишту фирме
3) по називу фирме, односно имену и презимену власника фирме и по
месту/седишту фирме
4) по називу делатности којом се фирма бави.
За претраживање досијеа банака и акционарских друштава у фонду
АЈ-65 такође постоје 4 опције претраге:
1) по називу АД и седишту АД
2) по филијалама
3) по АД која су учествовала у фузији и/или припајању
4) по врсти акционарског друштва.
Код претраживања досијеа индустријских и занатских предузећа подаци у колонама „шифра досијеа“ и „назив фирме/власника“ су линкови.
Код претраживања досијеа банака и акционарских друштава подаци
у колонама „шифра ад“ и „назив ад“ су линкови.
и) претраживање досијеа фонда АЈ-17 „Министарство индустрије Владе ФНРЈ“
За претраживање досијеа индустријских и занатских предузећа у
фонду АЈ-17 постоје 4 опције претраге:
1) по називу фирме, односно имену и презимену власника фирме
2) по месту/седишту фирме
3) по називу фирме, односно имену и презимену власника фирме и по
месту/седишту фирме
4) по називу делатности којом се фирма бави.
Колона „назив фирме“ садржи податке који су линкови.
Избором ставке хоризонталног менија „листа фондова“ отвара се
страница са листом свих фондова у Архиву Југославије. Овај списак фондо
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ва приказан је у табели, са могућношћу сортирања по ознаци фонда и по називу фонда. Поред ове две колоне, трећа колона у табели приказује да ли је
фонд обрађен или не.
Кликом на ставку „одјави се“ у хоризонталном менију запослени на
регуларан начин завршава са радом.
Корисник у сваком тренутку има увид у то где се тренутно налази. Путања до странице на којој се тренутно налази приказује се одмах испод хоризонталног менија.
Вертикални мени
Састоји се од следећих ставки: почетна, овлашћења, изабери фонд,
извештаји и штампање.
Ставка менија „овлашћења“ је нека врста корисничког администраторског панела где поједини запослени (они који су главни на сређивању и
обради неког фонда) имају могућност давања овлашћења једној или више
особа да уносе и ажурирају податке за одређени фонд. На овом панелу налазе се два текст поља, за унос корисничког имена и лозинке запосленог који
додељује овлашћења, и две падајуће листе: „назив фонда“, за избор фонда и
„овлашћујем“, за избор једне или више особа које жели да овласти.
Ставка „изабери фонд“ намењена је запосленима који желе да врше
унос, измену, брисање или штампање података неког фонда. Да би изабрали
свој фонд неопходна је пријава на систем. Уколико се запослени већ пријавио и уносио податке за један фонд и жели да измени податке за неки други
фонд, није потребно да се одјави, већ може кликом на линк „изабери фонд“
у вертикалном менију и доласком на истоимену страну – да изабере други
фонд из листе.
За кориснике који желе да се на најбржи начин упознају са сређеним и
обрађеним фондовима у Архиву урађени су „извештаји“ у оквиру вертикалног менија. Ова ставка отвара страницу „Преглед извештаја“ која садржи 11 врста извештаја и то:
– Извештај о сређеним и обрађеним фондовима
– Извештај са општим подацима свих фондова
– Извештај о фондовима који имају индексе архивске грађе (архива
индекса)
– Извештај о фондовима који имају индексе архивске грађе (нови индекси)
– Извештај о фондовима који имају административне књиге
– Извештај о фондовима који имају картотеку
– Извештај о фондовима који имају персонална документа
– Извештај о фондовима који имају фотографије
– Извештај о микрофилмованим фондовима
– Извештај о дигитализованим фондовима
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– Извештај о досијеима фонда АЈ-65 „Министарство трговине и индустрије КЈ“.
Извештаји се приказују у табелама које имају могућност сортирања:
по ознаци фонда и по називу фонда.
Када корисник одабере „Извештај о сређеним и обрађеним фондовима“ приказују се следећи подаци у табели: број фонда, назив фонда/збирке, индекси архивске грађе, административне књиге, персоналије.11 Кликом
на број фонда или назив фонда/збирке, на новој страни се приказују сви општи подаци за изабрани фонд, а на дну стране приказује се PDF иконица за
историјску белешку фонда. Кликом на PDF иконицу корисник може на
екрану прочитати историјску белешку фонда.
„Извештај са општим подацима свих фондова“ приказује следеће
податке у табели: број фонда, назив фонда/збирке, ствараоци архивске грађе, граничне године фонда, граничне године грађе, период грађе фонда. Као
и код прве врсте извештаја, кликом на број фонда или назив фонда/збирке
на новој страни се приказују сви општи подаци за изабрани фонд, а на дну
стране приказује се PDF иконица за историјску белешку фонда.
Следећих 8 врста извештаја приказују податке у табели са две колоне:
број фонда и назив фонда/збирке.
Извештај о фондовима који имају индексе архивске грађе (архива индекса) приказује у табели фондове који имају индексе архивске грађе који су
раније унети у Access апликацију, док ставка Извештај о фондовима који
имају индексе архивске грађе (нови индекси) приказује у табели фондове који имају индексе архивске грађе који су унети у веб апликацију „Инвентар“.12
Када корисник кликне на број или назив фонда/збирке који је изабрао у табели, на новој страни може прегледати све индексе за изабрани фонд.
Извештај о фондовима који имају административне књиге приказује све фондове који имају административне књиге, а одабиром неког фонда приказују се подаци за књиге изабраног фонда. Подаци се приказују у табели. Вредности у колони „назив административне књиге“ су линкови који
на новој страни приказују све податке за изабрану административну књигу
фонда.
Извештај о фондовима који имају картотеку приказује све фондове
који имају картотеку. Одабиром неког фонда (сем фонда АЈ-14 „Министарство унутрашњих послова КЈ“) у табели се приказују подаци. Вредности у
колонама „број картона“ и „назив картона“ су линкови који на новој страни
приказују све податке за изабрани картон.

11

12

Колоне: индекси архивске грађе, административне књиге и персоналије приказују да
ли има или не података за њих у изабраном фонду.
Видети фусноту 9.
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Картотека фонда АЈ-14 „Министарство унутрашњих послова КЈ“ се
односи на друштва, удружења и клубове у КЈ. Основни подаци дати су у табели са колонама: територија, седиште друштва/удружења и назив друштва/удружења. Кликом на податак у колони „назив друштва/удружења“
приказују се сви подаци за изабрано друштво/удружење.
Извештај о фондовима који имају персонална документа приказују
све фондове који имају персонална документа. За изабрани фонд у табели
се дају подаци о персоналним документима. Кликом на неки персонални документ на новој страни се приказују сви подаци за изабрани персонални документ.
Извештај о фондовима који имају фотографије садржи податке о
фондовима који имају фотографије у фонду. За изабрани фонд приказују се
сви подаци о фотографијама у фонду.
Извештаји о микрофилмованим и дигитализованим фондовима
приказују све фондове чија је грађа микрофилмована, односно дигитализована. Одабиром неког фонда приказују се сви општи подаци за тај фонд.
За разлику од свих претходних извештаја, извештај о досијеима фонда АЈ-65 „Министарство трговине и индустрије КЈ“ отвара нову страну
на којој се налази 7 ставки. Првих 6 ставки односе се на извештаје о банкама и акционарским друштвима: која су променила назив, седиште, која
имају филијале, која су учествовала у процесу фузије банака (акционарских друштава), припајања банака (акционарских друштава) некој банци
(или неком а. д.) и која имају податак за годину оснивања. Последњи извештај односи се на индустријска и занатска предузећа која имају везана досијеа.
Сваки од ових извештаја приказује податке у табели са 8 колона: шифра ад, назив ад, седиште ад, фузија, припајање, промена назива, промена
седишта и филијале. Колоне: фузија, припајање, промена назива, промена
седишта и филијале приказују да ли има или не података за дати тип промене. Подаци у колонама „шифра ад“ и „назив ад“ су линкови. Кликом на било који линк, на новој страни се приказују сви подаци за изабрано ад (видети слику 5).
Ставка „штампање“ вертикалног менија намењена је запосленима који желе да одштампају податке за свој фонд и она отвара страницу на којој
се налазе 2 ставке: „штампање података целог фонда“ и „штампање података дела фонда“.
На почетној страни апликације налази се и Анкета. Корисник може
да гласа и оцени веб апликацију, а ако не жели да гласа – може погледати резултате анкете.

Татјана Вукелић, Веб апликација „Инвентар“у Архиву Југославије

Слика 5
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