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Ukaz uporabimo, če želimo spreminjati obstoječi zapis v lokalni bazi podatkov
ali če želimo prevzeti zapis iz vzajemne baze podatkov.
V lokalni bazi podatkov poiščemo zapis, ki ga želimo spremeniti, nato pa v
vrstico za vnos ukazov po iskanju vnesemo ukaz EDIT in številko zadetka.
Vpišemo lahko tudi samo številko zadetka.
Ukaz

EDIT <št. zadetka>
<št. zadetka>

EDIT - 1: Spreminjanje zapisa v lokalni bazi podatkov

Po potrditvi ukaza se odpre direktorij. Popravimo ali dopolnimo podatke in
nato z ukazom SAVE, LOCK1 ali LOCK2 shranimo zapis.
Če ukaz uporabimo po iskanju v vzajemni bazi podatkov, prevzamemo zapis iz
vzajemne v lokalno bazo podatkov. Zapis lahko še dopolnimo, nato pa ga
shranimo.
Če zapis že obstaja v lokalni bazi podatkov, se po potrditvi ukaza v vrstici
sporočil izpiše opozorilo Zapis že obstaja v vaši lokalni bazi
podatkov! Želite zapis prekriti (D/N)?. Če zapisa ne želimo
prekriti, odgovorimo nikalno in se vrnemo v okno za iskanje.
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Če zapis čaka na indeksiranje in ga želimo popraviti, se izpiše sporočilo
Zapis čaka na indeksiranje. Ali ga želite kljub temu
ažurirati (D/N)?. Če odgovorimo pritrdilno, lahko zapis popravljamo.
V primeru, da je zapis v vzajemni bazi podatkov zaklenjen z ukazom LOCK1
ali LOCK2, se po potrditvi ukaza izpiše opozorilo Zapis je v vzajemni
bazi podatkov zaklenila knjižnica <ime>.
Če zapis v vzajemni bazi ni zaklenjen, se preverita verziji zapisov v lokalni in
vzajemni bazi podatkov. Če sta verziji različni, se po potrditvi ukaza izpiše
obvestilo Verziji zapisov v lokalni in vzajemni bazi
podatkov sta različni.
Zapisa, ki ga pravkar popravlja nekdo drug, ne moremo ažurirati. V takšnem
primeru se po potrditvi ukaza EDIT izpiše sporočilo <ime uporabnika>
pravkar popravlja vsebino zapisa!.
Če zaradi napake pri komunikaciji zaklepanje zapisov ne deluje, se po potrdivi
ukaza izpiše ustrezno opozorilo, z delom pa lahko kljub temu nadaljujemo
(enako velja za ukaze EDIT ACCESS, EDIT CN, EDIT STATUS in
MOVEHOLD).
Opozorilo:
Uporabniki, ki nimajo pooblastila za kreiranje zapisov, imajo pa pooblastilo
za ažuriranje omejenega nabora bibliografskih podatkov, lahko prevzemajo
zapise iz vzajemne baze podatkov ter spreminjajo samo vsebino polj 99X in
nekaterih polj/podpolj v bibliografskem delu zapisa.
Uporabniki, ki nimajo pooblastila za kreiranje zapisov, imajo pa pooblastilo
za ažuriranje podatkov o zalogi, lahko prevzemajo zapise iz vzajemne baze
podatkov in spreminjajo vsebino polj 99X.
Polja/podpolja, ki jih uporabnik lahko ažurira, so v direktoriju zapisa
podčrtana.
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