O NAVODILIH
Dogovori pri pisanju navodil:
1. Imena oken ter zavihkov in gumbov so izpisana krepko.
Primeri:
Odpre se okno Povezovanje.
Kliknemo zavihek MARC.
Kliknemo gumb Izberi.
2. Krepko so izpisana imena menijev in metod v menijski vrstici. Vedno je
najprej navedeno ime menija, sledi mu ime metode. Krepko so izpisana tudi
imena razredov.
Primera:
Izberemo metodo Zapis / Uredi zapis.
Izberemo razred Bibliografski zapis.
3. Krepko in hkrati ležeče so izpisani deli besedila, ki jih želimo poudariti.
Primer:
Če želimo podatek, ki naj se ne izpisuje v rezultatih iskanja, odstraniti, ga
označimo pri "Atributi za prikaz rezultatov iskanja" in kliknemo gumb
Odstrani.
4. Ikone so podane grafično.
Primer:
Kliknemo ikono

.

5. Imena atributov, parametrov in spustnih seznamov so izpisana med
dvojnimi narekovaji.
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COBISS3/Katalogizacija

COBISS
Primer:
Pri "Prikaz rezultatov iskanja" izberemo prikaz, v katerem želimo izpisati
rezultate iskanja.
6. Vrednosti atributov so izpisane ležeče.
Primer:
Na ta način poiščemo zapise za publikacije, ki so bile izdane v zbirki Sto
romanov.
7. Tipke na tipkovnici so ponazorjene v lomljenem oklepaju.
Primeri:
<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>.
8. Znak plus (+) med imenoma tipk pomeni, da moramo hkrati pritisniti obe
tipki na tipkovnici.
Primer:
<Ctrl> + <P> zahteva, da hkrati pritisnemo tipki <Ctrl> in <P>. To storimo
tako, da pritisnemo tipko <Ctrl>, jo zadržimo in nato pritisnemo še tipko
<P>.
9. Oznake in imena polj, podpolj in kod, kot tudi vrednosti indikatorjev so
izpisani ležeče. Oznaka kode mora biti v narekovajih.
Primer:
Če podpolje 001a – Status zapisa v normativnem zapisu vsebuje kodo "d" –
izbrisan zapis, program poišče podpolje 001x – Številka originalnega
zapisa.
10. Predpone, pripone, operatorji (logični in kontekstni) so v priročniku zaradi
jasnosti zapisani z velikimi črkami, pri delu s programsko opremo pa lahko
uporabljamo tudi male črke.
Primer:
Pri "Iskalna zahteva" vpišemo npr. (organizacija AND znanj*)/SER ali
(organizacija and znanj*)/ser.
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