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OKNO METADAT
Za potrebe izbire in predogleda zapisov iz baze podatkov METADAT služi
okno METADAT. Okno se odpre, če v meniju Iskanje v oknu Bibliografski
zapis izberemo metodo METADAT.

Slika H.1-1: Okno METADAT
Elementi okna so:


naslovna vrstica



zgornji del okna s seznamom zapisov
 pri "ID" se izpiše zaporedna številka zapisa v bazi podatkov
METADAT
 pri "Ponudnik" se izpiše izvor zapisa
 pri "Status v COBISS" se izpiše status, ki ga ima zapis ob prenosu v
lokalno in vzajemno bazo podatkov
 pri "Status pri ponudniku" se izpiše status, ki ga ima zapis pri
ponudniku
 pri "Zapis" se izpiše kreator zapisa, COBISS.SI-ID in
najpomembnejša polja iz bibliografskega zapisa



spodnji del okna s podatki o izbranem zapisu
 na desni strani je predogled bibliografskega zapisa
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 na levi strani so dodatni podatki o zapisih v bazi METADAT
gumbi
 Dostop – dostop do bibliografskega vira (e-knjige) na spletni strani
ponudnika
 Zapis knjižnice / Zapis ponudnika – preklapljanje med
predogledom že urejene in nato začasno shranjene verzije zapisa v
bazo METADAT ter predogledom izvornega zapisa. Pri novih
zapisih preklop na zapis knjižnice ni možen, ker zapis knjižnice še
ne obstaja. V desnem delu okna je privzet prikaz zapisa knjižnice,
razen pri novih zapisih.
 Izberi – nalaganje bibliografskega zapisa v odložišče zapisov
vmesnika za katalogizacijo, in to tiste verzije zapisa, ki je vidna v
desnem delu okna
 Briši – brisanje zapisa iz baze METADAT
 Osveži – osvežitev zapisov v oknu
 Zapri – zaprtje okna

V levem delu so vidni dodatni podatki o zapisu v bazi podatkov METADAT:


METADAT-ID
Zaporedna številka se določi takoj, ko se zapis prvič vpiše v bazo
podatkov METADAT.



COBISS.SI-ID
COBISS.SI-ID se določi takrat, ko katalogizator bibliografski zapis
odpre v urejevalniku vmesnika za katalogizacijo.



Ponudnik zapisa
Naveden je vir, iz katerega se je zapis prenesel v bazo METADAT, in
datum, ko je bil zapis vpisan v bazo METADAT.



Status v COBISS
Zapis ima ob prenosu v lokalno in vzajemno bazo podatkov različne
statuse.
Možne vrednosti so:
 novo
Zapis je nov in še ni bil naložen v urejevalnik.
 v obdelavi
Zapis je nekdo urejal in ga samo začasno shranil. Pri tem se zapis
shrani v METADAT, ne pa tudi v lokalno in vzajemno bazo.
 v urejanju
Zapis pravkar nekdo ureja.
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Datum statusa v COBISS
Naveden je datum zadnje spremembe statusa.



Status pri ponudniku
Podatek se spreminja pri ponudniku zapisa. Možne vrednosti so
odvisne od ponudnika.



Datum statusa pri ponudniku
Naveden je datum zadnje spremembe statusa.
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Kontaktni podatki
Naveden je e-naslov kontaktne osebe, vendar podatek ni obvezen.



Zapis prevzela knjižnica
Vpiše se akronim knjižnice, ki zapis ureja.
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