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EDIT ANNOUNCE
Ukaz EDIT ANNOUNCE omogoča kreiranje datotek z različnimi
informacijami, ki so vključene v posamezne programske segmente sistema
COBISS.
Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo
EDIT ANNOUNCE

Ukaz

Po potrditvi ukaza se izpiše meni:

EDIT ANNOUNCE - 1: Meni za kreiranje datotek z informacijami

Meni zapustimo s tipko F ali tipkama Jz.
•

Obvestila v katalogizaciji in izposoji
Vpišemo besedilo, ki se izpiše po priključitvi v segment
COBISS2/Katalogizacija ali COBISS2/Izposoja.
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•

Delovni čas knjižnice
Vpišemo besedilo, ki se izpiše v segmentu COBISS/OPAC, ko v
osnovnem meniju izberemo eno od lokalnih baz knjižnic ter v
podmeniju možnost Informacije o knjižnici in v okviru tega
Delovni čas knjižnice. Besedilo naj bo čim krajše (do 20
vrstic).

•

Obvestila in informacije za OPAC
Vpišemo tekoča obvestila in najnujnejše informacije, ki se izpišejo v
segmentu COBISS/OPAC, ko po izbiri baze podatkov izberemo
možnost Informacije o knjižnici in nato Obvestila in
informacije. Besedilo naj bo čim krajše (do 20 vrstic).

•

Podatki o knjižnici
Vpišemo splošne podatke o knjižnici in njeni organiziranosti, ki se
izpišejo v segmentu COBISS/OPAC. Po izbiri baze podatkov namreč
izberemo možnost Informacije o knjižnici in nato
Podatki o knjižnici. Besedilo je lahko daljše (do 100 vrstic).

•

Najpogostejša vprašanja uporabnikov v OPAC-u
Vpišemo najbolj tipična vprašanja, ki jih postavljajo uporabniki, in
odgovore nanje. Besedila se izpišejo v segmentu COBISS/OPAC, ko
po izbiri baze podatkov izberemo Informacije o knjižnici
in nato Najpogostejša vprašanja uporabnikov.

•

Obvestila in informacije za spletni OPAC
Vpišemo tekoča obvestila in najnujnejše informacije, ki se izpišejo v
spletnem COBISS/OPAC-u po izbiri posamezne knjižnice ali oddelka.
Pri knjižnicah z oddelki namreč lahko vnesemo obvestilo za celotno
knjižnico ali za posamezni oddelek, in sicer izberemo Skupni
podatki za vse oddelke ali Podatki za posamezne
oddelke. Zadnji izbiri sledi še izbira oddelka. Besedilo naj bo čim
krajše (priporočljivo je, da ni daljše od ene ekranske vrstice). Vnos
šumnikov je enak kot pri lokalnih šifrantih (gl. ukaz EDIT CODES).

Vpisano besedilo shranimo tako, da pritisnemo tipki Y I, za besedo
Command vpišemo ukaz EXIT ter potrdimo s tipko K. Če besedila ne
želimo shraniti, vpišemo ukaz QUIT.
Če želimo, lahko vsa besedila (razen Obvestila v katalogizaciji
in izposoji) vpišemo v slovenskem in angleškem jeziku – seveda vsako v
svojo datoteko.
Opozorilo:
Eno datoteko lahko istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi
do nje nimajo dostopa.
Ukaz lahko uporabljajo le uporabniki s pooblastilom "OPER".
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