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1.4 POMOČ MED DELOM (HELP) 
 

Programska oprema COBISS2/Izposoja vključuje naslednje vrste pomoči:  

 Ukazni tipki Y P ali tipka M:  navodila za delo v segmentu  
COBISS2/Izposoja glede na  položaj v programu in glede na 
vrednosti posameznih parametrov. Pomoč med delom je dosegljiva 
v vseh okoljih segmenta COBISS2/Izposoja. Če v ukazno vrstico 
vpišemo kateri koli ukaz in pritisnemo tipko M ali tipki Y  P, 
se izpišejo navodila za izvedbo ukaza. 

 
Tipke, ki omogočajo pregledovanje besedila navodil, so. 

O (PREVSCR) - Pomik za eno stran nazaj 
B 

 
Z (NEXTSCR) - Pomik za eno stran naprej 
N                     
 
T           (DOWN) - Naslovi podrejenih poglavij 

S pomočjo tipke T se izpišejo naslovi podrejenih 
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ. 
Po  pritisku na tipko L se izpiš besedilo izbranega 
(pod)poglavja.    

 
 I (UP) - Naslovi nadrejenih poglavij 

S pomočjo tipke I se izpišejo naslovi nadrejenih 
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ. 
Po pritisku na tipko L se izpiše besedilo izbranega 
poglavja.  

 
R            (KAZALO) - Kazalo 

S pomočjo tipke R dobimo vse naslove v kazalu. 
Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ. Po 
pritisku na tipko L se izpiše besedilo izbranega 
poglavja.  

 
E  (REF) - Logično povezovanje poglavij 

Tipka E omogoča izpis  naslovov, ki so logično 
povezani s trenutno izbranim poglavjem.  

 
C  (FULLSCR) - Izpis besedila na celem zaslonu 

Navadno se besedilo izpisuje  pod ali nad oknom, v 
katerem se trenutno nahajamo. Po pritisku na tipko C 
se besedilo izpiše na celem zaslonu.  

 
F  (EXIT) - Izhod 

Tipka  F pomeni izhod iz dela programa za pomoč. 
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 Ukazna tipka P: slika pomožne tipkovnice s pomenom ukaznih 
tipk v posameznih okoljih programske opreme (osnovni nivo, okolje 
evidence članov, okolje izposoje gradiva, okolje kataloga). 

 Ukazna tipka X:  
 osnovni nivo: izpis dvočrkovnih oznak vseh polj za člane 

(Dodatek F)  
 okolje evidence članov: izpis šifrantov (tipka ima enak 

pomen kot ukazni tipki Y Q) 
 okolje kataloga: izpis dvočrkovnih oznak vseh polj za 

gradivo (Dodatek E). 
 Ukazni tipki V P: tabela z diakritičnimi znaki (Dodatek D). 
 Prva vrstica: vrstica s podatki o položaju v programu (izpis 

postopka, ki ga v določenem trenutku izvajamo). 
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