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Okolje kataloga

VPOGLED V PODATKE O GRADIVU
Po iskanju v katalogu lahko pregledamo podatke o stanju gradiva (dostopnost
za izposojo) in izpišemo bibliografske zapise v formatu COMARC.

5.2.1

Vpogled v stanje gradiva
Za vsak posamezen izvod v seznamu najdenega gradiva lahko izpišemo
podrobnejše podatke o dostopnosti za izposojo.
Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ukazni vrstici
izpiše besedilo glede na predhodno izbran postopek. Podatke o posameznem
izvodu lahko izpišemo s pritiskom na tipki Y D (ali tipko D). V ukazni
vrstici se izpiše besedilo Preglej izvod=, za katerim vpišemo zaporedno
številko izvoda. Po potrditvi s tipko L se na zaslon odpre okno s podatki o
izbranem gradivu.
Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se takoj po izpisu
seznama najdenega gradiva v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej
izvod=, za katerim vpišemo zaporedno številko izvoda in potrdimo s tipko
L.
Po pritisku na tipko L se v osrednjem delu zaslona ponovno izpiše seznam
zadetkov, kazalec pa se postavi k besedilu Preglej izvod= v ukazni
vrstici. Postopek vpogleda v stanje katerega koli izvoda gradiva lahko
ponovimo, če za tekstom vpišemo njegovo zaporedno številko iz seznama.
Če pa želimo ponoviti postopek iskanja gradiva v katalogu, se s tipko F
vrnemo v okno za iskanje.

5.2.2

Izpis v formatu COMARC
V seznamu najdenega gradiva lahko izberemo izvod in izpišemo zapis v
formatu COMARC.
Po pritisku na tipki V D se v ukazni vrstici izpiše besedilo Format
COMARC za zapis=, za katerim vpišemo zaporedno številko izvoda. Po
potrditvi s tipko L se v osrednjem delu zaslona izpiše zapis v formatu
COMARC. Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, se v spodnjem levem delu
zaslona poudarjeno izpiše beseda Dalje..., naslednjo stran pa izpišemo s
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z).
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Slika 5.2 - 1: Izpis v formatu COMARC
Če po izpisu zadnje strani podatkov v formatu COMARC pritisnemo katero
koli tipko, se na zaslonu ponovno izpiše seznam najdenih bibliografski zapisov,
kazalec pa se postavi za besedilo v ukazni vrstici. Nadaljujemo lahko z
izpisovanjem zapisov v formatu COMARC ali pa izberemo kak drug postopek.
S pritiskom na tipko F se vrnemo v okno za iskanje.

5.2 - 2

© IZUM, november 1995

