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Kratica

Ukaz omogoča prevzemanje bibliografskih zapisov iz drugih vzajemnih baz
podatkov v mreži COBISS.Net.
Najprej preverimo, ali je zapis za določeno gradivo že v naši lokalni ali
vzajemni bazi podatkov. Če zapisa ne najdemo, v vrstico za vnos ukazov po
iskanju napišemo
NEW/NET

Ukaz

NEW/NET <oznaka baze podatkov>
Po potrditvi ukaza se preselimo v COBISS/OPAC.
Če smo vpisali samo ukaz NEW/NET, se najprej izpiše seznam baz podatkov,
po katerih lahko iščemo. Po izbiri baze podatkov se samodejno izvede iskanje
glede na vpisano iskalno zahtevo.
Če smo poleg ukaza NEW/NET vpisali še oznako baze podatkov (SI, SR, BH,
CG ali MK), se takoj izvede iskanje po izbrani bazi podatkov.
•

Če je rezultat iskanja 0 zadetkov, se odpre okno, ki ponuja možnost
izbire med Vrnitev na iskanje in Vrnitev.
Z izbiro možnosti Vrnitev na iskanje se vrnemo v iskalno okno, kjer lahko
ponovimo iskanje (izberemo lahko poljuben način iskanja in poljubne
iskalne predpone). Izberemo lahko tudi drugo bazo podatkov (meni Baza
podatkov).
Z izbiro možnosti Vrnitev se vrnemo v segment COBISS2/Katalogizacija.

•

Če je rezultat iskanja en ali več zadetkov, se odpre okno, ki ponuja
možnost izbire med Izpis, Vrnitev na iskanje in Vrnitev. Izberemo možnost
Izpis.
Zadetke izpišemo in med njimi poiščemo ustreznega.
V seznamu najdenih zapisov ali potem, ko zapis že izpišemo, pritisnemo
tipko U. Zapis se prenese v segment COBISS2/Katalogizacija, v
direktorij zapisa. Pri tem se uskladi s pravili, ki veljajo v našem sistemu,
kolikor je to programsko možno. Nekateri izrazi, ki se v zapisih pogosto
pojavljajo (npr. splošne oznake gradiva), se prevedejo. Brišejo se nekateri
podatki lokalnega pomena. V polja za predmetne oznake in za povzetek se
doda koda oz. jezik sistema, iz katerega smo zapis prenesli.
V direktoriju zapisa preverimo podatke in jih ustrezno dopolnimo. Nato z
ukazom SAVE ali z ukaznima tipkama Y I zapis shranimo v lokalno
in vzajemno bazo podatkov.
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Pred shranjevanjem zapisa je treba vse značnice v poljih 7XX povezati z
ustreznimi normativnimi zapisi (velja samo za sisteme, v katerih je
vzpostavljena normativna kontrola osebnih imen avtorjev).
Ko zapis shranimo, se v sistemsko polje (podatke o zapisu iz sistemskega
polja izpišemo s tipkama Y Z) vpiše datum prevzema zapisa iz mreže
COBISS.Net in oseba, ki je zapis prevzela. Pri kreatorju zapisa se doda
oznaka vzajemne baze podatkov, iz katere je zapis prevzet. Verzija zapisa
se postavi na 1. Zapis obdrži identifikacijsko številko iz sistema, iz
katerega je bil prevzet.
Opozorilo:
Iz mreže COBISS.Net ni možno prevzemati zapisov, označenih za brisanje, ter
zapisov, prevzetih iz baze podatkov WorldCat ali iz mednarodne baze podatkov
ISSN. Prav tako ni možno prevzeti zapisa, če je zapis z enakim ID-jem že v
vzajemni bazi podatkov.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo za kreiranje zapisov.

NEW/NET - 2

© IZUM, november 2004

