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COBISS3/Katalogizacija

VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO
Postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v urejevalniku in odložišču
vmesnika za katalogizacijo, tj. v oknu Normativni zapis (CONOR).

Postopek

Izhajamo iz brskalnika.
1. Označimo razred Normativni zapis (CONOR) in nato izberemo metodo
Razred / Vmesnik za katalogizacijo.
Odpre se okno Normativni zapis (CONOR).
Nasvet:
Okno Normativni zapis (CONOR) najhitreje odpremo, če kliknemo ikono
v orodni vrstici, potem ko smo izbrali razred.
Meniji v menijski vrstici imajo enak pomen kot v oknu Bibliografski zapis.
Posamezne metode v menijih so prilagojene za normativno bazo podatkov,
nekatere so dodane, druge, ki pri normativnih zapisih ne pridejo v poštev, pa so
izključene.
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Zapis

Uredi zapis
Kreiraj zapis
Prevzemi zapis
Priredi v nov zapis
Zbriši zapis
Preveri zapis
Začasno shrani zapis
Shrani kot predlogo
Shrani zapis
────────────────────
Spremeni masko vnosa
Zapusti zapis brez
shranjevanja

Iskanje

<akronim lokalne baze
podatkov>/COBIB
CONOR
SGC
LC/NAF
CORES
────────────────────
Začasno shranjeni zapisi
Prikaži izhodiščni zapis
────────────────────
Izhod

Razširjen prikaz
Strnjen prikaz
Osveži urejevalnik
────────────────
ZNAČKA
PREKAT
Pomoč COMARC

Uredi
Potrdi vnos
Prekliči
─────────────────────
Dodaj polje
Dodaj podpolje
Zbriši polje
Zbriši podpolje
─────────────────────
Kopiraj besedilo
Kopiraj polje
Kopiraj podpolje
Kopiraj vsebino podpolja
Izreži besedilo
Prilepi besedilo
Prilepi polje
Prilepi podpolje
Posebno lepljenje
─────────────────────
Pomakni navzgor
Pomakni navzdol
─────────────────────
Vstavi znak COBISS
Vstavi znak za razvrščanje
Vstavi oznako LaTeX
Dodaj definirano vrednost
─────────────────────
Pretvori v male črke
Pretvori v velike črke
Pretvori v
srbsko/makedonsko
cirilico
Pretvori v latinico
Aktiviraj števec <ime števca>
Prenesi podatke iz zapisa
v urejanju
─────────────────────
Ponovi
Razveljavi
Razveljavi vse

Prenesi podatke(COBISS.SI-ID)

Pogled

Urejanje
Zamenjaj vsebino podoken
──────────────────────────────
□ Izpiši pomen kod
□ Izpiši imena polj in podpolj
□ Izpiši pomen indikatorjev
□ Razširi le izbrano polje
□ Odpri zapis v razširjeni obliki
□ Urejaj v ločenem vnosnem polju
□ Prikaži izbrano polje/podpolje
□ Pokaži spremembe
□ Črkovalnik
──────────────────────────────
□ Pokaži zalogo
──────────────────────────────
Določi lastnosti polja
Določi lastnosti podpolja

Nastavitve

Normativni zapis (CONOR)

Preveri zapis
Primerjaj zapis
Prevzemi odgovornost za zapis
Prekliči odgovornost za zapis
Poveži z značnicami v
bibliografskih zapisih
Pripravi zapise za izpis
Izpis iz arhiva
Prikaži v standardnem formatu
Prikaži v formatu COMARC
Prikaži v izvornem formatu
───────────────────────────
Osveži zapis
Natisni zapis
───────────────────────────
Odstrani zavihek
Odstrani vse zavihke
Odstrani druge zavihke

Odložišče
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Slika 9.1-1: Normativni zapis (CONOR) – seznam metod
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