COBISS2/Izposoja

EDIT CODES

EDIT CODES
Del programa

osnovni nivo
Ukaz EDIT CODES uporabimo za vnos in ažuriranje lokalnih šifrantov.
Opozorilo:
Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT
CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem
primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT CODES
Po potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti. Podatke vnašamo oz.
spreminjamo s pomočjo urejevalnika besedil po naslednjih pravilih:





kodo napišemo med dvema poševnima črtama (″/″)
če koda vsebuje znak poševno črto (″/″), napišemo ta znak kot dve
poševni črti
pomen kode napišemo v dvojnih narekovajih
diakritični znaki: v lomljenem oklepaju napišemo najprej diakritični
znak in nato osnovno črko

Primer:
CODE 300
/001/ ″Fizi<vc>ne osebe″
/002/ ″Tuje fizi<vc>ne osebe″
/003/ ″Fizi<vc>ne osebe – zaposlene na univerzi″
/004/ ″Institucije″
Nove oz. dopolnjene šifrante shranimo tako, da pritisnemo tipki Y I, nato
pa za besedo Command: vpišemo ukaz EXIT in ga potrdimo s tipko K. Pri
shranjevanju program preveri pravilnost vnosa in javi morebitne napake
(vrstico in vrsto napake).
Po končanem ažuriranju moramo izvesti še ukaz INIT, ki inicializira nove
šifrante in jih pripravi za uporabo. Če ukaza ne izvedemo, se popravljeni oz.
dopolnjeni šifranti upoštevajo šele po ponovni prijavi v segment
COBISS2/Izposoja.
Če šifrante samo pogledamo in nič ne dopolnjujemo in popravljamo, zapustimo
datoteko z ukazom QUIT ali EXIT.
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EDIT CODES - 1: Datoteka z lokalnimi šifranti
Lokalni šifranti omogočajo nadzorovan vnos podatkov v nekatera kodirana
polja. Za potrebe izposoje so rezervirani šifranti od CODE 300 (gl. Dodatek C,
str. C - 14) dalje:
št. šifranta

vsebina šifranta (kode in pomen kod)
1

polje
-

CODE 300

vnosne maske

CODE 301

oddelki (v splošnih knjižnicah, kjer je
izposoja organizirana po oddelkih) ali
organizacijske enote (v knjižnicah, ki
imajo v vnosne maske vključeno polje
Oddelek zaposlitve)

801, 507

CODE 302

interesna področja

601, 602, 603, 604

CODE 303

ustanove, podjetja

503

...
Kode v lokalnih šifrantih so običajno dvomestne, vsaka knjižnica pa jih lahko
poljubno določi. Izjema je šifrant vnosnih mask (CODE 300), v katerem lahko
spreminjamo samo pomen kod (imena vnosnih mask), kod pa ne smemo
spreminjati.
Dolžina kode v šifrantu CODE 316 Skrajšano ime knjižnice ali oddelkov
knjižnice je odvisna od dolžine akronima knjižnice ter številčne oznake
oddelka. Kot kodo vnesemo akronim knjižnice (npr. IZUM), v primeru
knjižnice z oddelki pa dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr.
1

Če so oznake vnosnih mask poenotene s kodami kategorij članov, šifranta ne vključimo v datoteko lokalnih
šifrantov.
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SIKMB01). V pomen kode vpišemo ime knjižnice ali oddelka knjižnice, kot se
bo izpisovalo v SMS-obvestilu. Zaradi omejitev pri pošiljanju SMS-obvestil
pomen kode v šifrantu CODE 316 ne sme presegati 30 znakov.
Primer:

1. Knjižnica brez oddelkov
CODE 316
/IZUM/ "Knji<vz>nica IZUM"
2. Knjižnica z oddelki
CODE 316
/SIKMB/
"Mariborska knji<vz>nica"
/SIKMB01/ "Mariborska knj., odd. Rotov<vz>"
/SIKMB03/ "Mariborska knj., odd. Tabor"
…

Lokalni šifrant ustanov in podjetij (CODE 303) lahko uporabljamo namesto
globalnega šifranta.
Globalni šifranti (npr. šifrant poštnih številk, držav, fakultet itd.) se vzdržujejo
samo na enem mestu in so enotni za vse ustanove v sistemu COBISS.SI.
Kode iz lokalnih šifrantov vnašamo v okolju evidence članov enako kot kode iz
globalnih šifrantov. Kodo vpišemo v ustrezno polje (ali jo izberemo iz šifranta)
ter potrdimo s tipko L. Šifrant za posamezno kodirano polje izpišemo s
tipkama Y Q ali tipko X.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza EDIT CODES potrebujemo pooblastilo za ažuriranje
lokalnih šifrantov.
Ukaz naj uporabljajo le osebe, ki poznajo delo z urejevalnikom besedil in
obliko vnosa v datoteko lokalnih šifrantov. Datoteko lokalnih šifrantov lahko
istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi do nje nimajo dostopa.
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