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LASTNE NASTAVITVE
Med lastne nastavitve sodijo:







velikost črk
videz vmesnika za katalogizacijo
prikaz zapisa v urejevalniku
prikaz zapisa v odložišču zapisov
prikaz zapisov v rezultatih iskanja
definiranje prikazov rezultatov iskanja

13.2.1 Velikost črk
Katalogizator lahko izbere velikost črk v uporabniškem vmesniku glede na
lastne potrebe. Postopek je opisan v priročniku Osnovna navodila COBISS3
(gl. pogl. 5.1). Nova nastavitev velikosti črk je vidna takoj, vendar je za
popolno prilagoditev programske opreme COBISS3 potrebna ponovna prijava.
Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe.

13.2.2 Videz vmesnika za katalogizacijo
Vmesnik za katalogizacijo lahko spremenimo tako, da zamenjamo strani
odložišča zapisov in urejevalnika. Za spremembo izberemo metodo
Nastavitve / Zamenjaj vsebino podoken.
Vmesnik za katalogizacijo je mogoče razdeliti na tri dele, tako da vnos v zapis
poteka v ločenem vnosnem polju, ki je pod urejevalnikom in odložiščem
zapisov. Za dodajanje ločenega vnosnega polja izberemo metodo
Nastavitve / Urejaj v ločenem vnosnem polju.
Velikost dela okna z ločenim vnosnim poljem spreminjamo s premičnim
robom. Nastavitev ostane privzeta do naslednje spremembe.

13.2.3 Prikaz zapisa v urejevalniku
Če želimo, da se v urejevalniku zapisa izpišejo le oznake polj, podpolj,
indikatorjev in kod (brez njihovih imen), morajo biti v meniju Nastavitve
prazna naslednja potrditvena polja:
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"Izpiši imena polj in podpolj"
"Izpiši pomen indikatorjev"
"Izpiši pomen kod"
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Če želimo, da ostanejo ob urejanju zapisa izbrana polja odprta, moramo v
meniju Nastavitve izprazniti potrditveno polje pri "Razširi le izbrano polje".
Če želimo, da se zapis ob nalaganju v urejevalnik vedno odpre z razširjenimi
polji, moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje pri "Odpri zapis
v razširjeni obliki".
Če želimo, da so podpolja, ki smo jih spremenili, označena z rumeno barvo,
moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje pri "Pokaži
spremembe".
Če želimo, da program ne preverja pravilnosti vnesenega besedila, moramo v
meniju Nastavitve izprazniti potrditveno polje pri "Črkovalnik".
Nastavitve ostanejo privzete do naslednje spremembe.

13.2.4 Prikaz zapisa v odložišču
Če želimo, da se v zapisu, ki je v odložišču zapisov, prikažejo tudi polja 996,
997 in 998, moramo v meniju Nastavitve označiti potrditveno polje "Pokaži
zalogo".
Opozorilo:
Polj 996, 997 in 998 v segmentu COBISS3/Katalogizacija ni mogoče urejati!
Če želimo, da se v delovnem zapisu, ki ga urejamo v urejevalniku, vsebina
izbranega polja oz. podpolja prikaže v modri barvi, moramo v meniju
Nastavitve označiti potrditveno polje "Prikaži izbrano polje/podpolje".
Opozorilo:
Spremembe, ki nastanejo pri urejanju zapisa, se v delovnem zapisu v odložišču
rumeno obarvajo.

13.2.5 Prikaz zapisov v rezultatih iskanja
Če želimo, da se besedilo v stolpcih rezultatov iskanja prikaže v celoti,
označimo potrditveno polje "Prelom vrstice". Če želimo, da se besedilo izpiše v
eni vrstici, pustimo potrditveno polje prazno.

13.2.6 Definiranje prikazov rezultatov iskanja
Po potrebi lahko sami definiramo različne prikaze, v katerih izpišemo rezultate
iskanja v iskalniku (gl. pogl. 4.6). Postopki urejanja, dodajanja in brisanja
prikazov rezultatov iskanja so opisani v pogl. 11.1.2. Dodani prikazi rezultatov
iskanja so vezani na uporabniško ime. Če isti prikaz rezultatov iskanja

13.2-2

© IZUM, marec 2016

COBISS

COBISS3/Katalogizacija
potrebuje več knjižničarjev, ga mora vsak knjižničar sam definirati in dodati
med prikaze rezultatov iskanja.
Rezultate iskanja lahko za nadaljnjo rabo kopiramo in prenesemo v delovno
okolje programa Excel (gl. korak 9 v pogl. 4).
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