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PREGLEDOVALNIK
Pregledovalnik je komponenta uporabniškega vmesnika, ki omogoča
pregledovanje bibliografskega zapisa oz. zapisov, ki so z njim povezani. V
pregledovalniku lahko pregledujemo en sam zapis ali več bibliografskih
zapisov hkrati.
Elementi pregledovalnika so:


naslovna vrstica



ikoni
aktivni



ikoni
Prejšnji in
Naslednji, ki sta prikazani le, če smo odprli
pregledovalnik za več bibliografskih zapisov hkrati
zavihki Osnovni prikaz, MARC in Standardni prikaz, ki omogočajo
prikaz izbranega bibliografskega zapisa v različnih formatih
del okna, v katerem je prikazan bibliografski zapis
del okna, v katerem so prikazane povezave z izbranim bibliografskim
zapisom
gumbi
 Odpri – prikaz povezanega zapisa v istem pregledovalniku
 Novo okno – prikaz povezanega zapisa v ločenem pregledovalniku
 Natisni – tiskanje bibliografskega zapisa
 Zapri – zapiranje posameznega pregledovalnika
 Zapri vse – zapiranje vseh pregledovalnikov
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Nazaj in

Naprej, ki ob vstopu v pregledovalnik nista
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ikoni za navigacijo
med zapisi

zavihek

ikoni za navigacijo
med pregledovalniki

gumb za prikaz
povezanega zapisa v
istem pregledovalniku

gumb za prikaz
povezanega zapisa v
ločenem pregledovalniku

gumb za
tiskanje

gumba za zapiranje
pregledovalnikov

Slika 5-1: Pregledovalnik
Pregledovalnik lahko odpremo v brskalniku ali iskalniku.
Postopek

Izhajamo iz iskalnika.
1. Pregledovalnik odpremo tako, da med rezultati iskanja označimo
bibliografski zapis in kliknemo gumb Pokaži.
Odpre se okno Pregledovanje – Bibliografski zapis: tekoča št. nn, v
katerem se izbrani bibliografski zapis izpiše v obliki, v kateri smo nazadnje
pregledovali bibliografski zapis (osnovni prikaz, MARC, standardni
prikaz).
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Če kliknemo zavihek Osnovni prikaz (gl. pogl. 5.1), lahko pogledamo
bibliografski zapis v obliki seznama atributov. V zavihku MARC se izpiše
zapis v formatu COMARC/B (gl. pogl. 5.2). Če želimo pogledati prikaz
ISBD, kliknemo zavihek Standardni prikaz (gl. pogl. 5.3).
Če so z izbranim zapisom povezani tudi drugi zapisi ali objekti, si jih lahko
ogledamo v delu okna Povezave.
2. Če želimo pogledati zapis ali drug objekt, ki je povezan z zapisom, ki ga
pregledujemo, ga moramo najprej v seznamu povezav označiti in nato
klikniti gumb Novo okno. Označeni zapis se prikaže v ločenem
pregledovalniku. Če želimo prikazati označeni zapis v istem
pregledovalniku (in s tem prekriti zapis, ki ga pregledujemo), kliknemo
gumb Odpri.
Nasvet:
Povezani bibliografski zapis lahko pogledamo tudi tako, da ga dvakrat
kliknemo. Izbrani zapis se prikaže v obstoječem oknu.
3. Med povezanimi bibliografskimi zapisi, odprtimi v istem pregledovalniku,
se nazaj pomikamo z ikono

, naprej pa z ikono

.

4. Če smo v iskalniku označili več bibliografskih zapisov in odprli
pregledovalnik, se lahko na prejšnji zapis pomaknemo z ikono
naslednji zapis pa z ikono

, na

.

5. Če želimo bibliografski zapis natisniti na tiskalnik, kliknemo gumb
Natisni.
Opozorilo:
Za ustrezni izpis moramo imeti na računalniku nameščeno javo, verzijo 1.6
ali novejšo.
6. Za zapiranje posameznega pregledovalnika kliknemo gumb Zapri. Če smo
odprli povezan zapis v ločenem pregledovalniku, lahko vse pregledovalnike
hkrati zapremo s klikom na gumb Zapri vse.
Če spremenimo velikost okna pregledovalnika, se nova velikost po zapiranju
pregledovalnika shrani in velja, dokler velikosti ponovno ne spremenimo.
Podpoglavja:
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Osnovni prikaz
Prikaz v formatu MARC
Standardni prikaz
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