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POSTOPKI PRI DELU Z ZAPISI IZ BAZE PODATKOV
METADAT
V poglavju so opisani tipični postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov
METADAT.

H.4.1

Prevzemanje zapisov

Ko je zapis shranjen v bazi podatkov METADAT, ga lahko od tam
prevzamemo.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / METADAT.
Odpre se okno METADAT.
2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je
"novo") in kliknemo gumb Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov, okno
METADAT pa se zapre.
3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Prevzemi zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Prevzemi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že
naložen drug zapis.
4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
5. Zapis shranimo. Če uporabimo:


metodo Zapis / Začasno shrani zapis, se zapis shrani le v bazo
podatkov METADAT



metodo Zapis / Shrani zapis, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo
podatkov in ni več viden v oknu METADAT
Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas
program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIBu, ki bi lahko bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl.
7.1.10).
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Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.

H.4.2

Popravljanje in dopolnjevanje zapisov

Zapis, ki smo ga že prevzeli iz baze podatkov METADAT, lahko ponovno
uredimo. Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali
spreminjamo. Če je bil zapis iz baze METADAT že shranjen v COBIB in
lokalno bazo podatkov, ga lahko, kot vse druge zapise iz
COBISS3/Katalogizacije, nadalje urejamo po postopku, opisanem v pogl.
8.4.1.
Če je bil zapis shranjen le v METADAT, ga lahko od tam prikličemo za
nadaljnje urejanje.
Postopek

Izhajamo iz okna Bibliografski zapis.
1. Izberemo metodo Iskanje / METADAT.
Odpre se okno METADAT.
2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je
"v obdelavi") in kliknemo gumb Izberi.
Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče, okno
METADAT pa se zapre.
3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Opozorilo:
Metoda Zapis / Uredi zapis ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen
drug zapis.
Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje
zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno
zapremo s klikom na gumb V redu.
4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v
urejevalniku so opisane v pogl. 7.
5. Zapis shranimo. Če uporabimo:


metodo Zapis / Začasno shrani zapis, se zapis shrani le v bazo
podatkov METADAT



metodo Zapis / Shrani zapis, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo
podatkov in ni več viden v oknu METADAT

Opozorilo:
Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti
popraviti.
Dodatek H.4-2
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