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Z ukazom NOTE/MATERIAL lahko vpisujemo opombe o gradivu, ki so vezane
na sam fizični izvod gradiva, zato ostanejo shranjene, dokler jih sami ne
zbrišemo.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: NOTE/MATERIAL
ali
NOTE/MATERIAL <IN/CN>
VS


(v okolju izposoje gradiva)
(na osnovnem nivoju)

Izvajanje ukaza v okolju izposoje gradiva:
S tipkama Ï ali Õ najprej izberemo izvod, za katerega želimo vpisati
opombo, nato pa pritisnemo tipki V S (oz. pritisnemo tipko H in
v ukazno vrstico vpišemo ukaz). Po pritisku na tipki oz. po potrditvi
ukaza se izpiše besedilo Opomba o gradivu:, pod katero
vpisujemo besedilo opombe. Vpišemo lahko 12 vrstic. Po vrsticah se
pomikamo s tipkami L, Ï in Õ. Besedilo opombe shranimo s
tipko K.
Če vpisane opombe ne želimo shraniti ali če je nismo spreminjali,
pritisnemo tipko F.
Hkrati z opombo se zabeleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na
katerega je prijavljen (v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa (npr. IZUM::VIDA (Odd 1) 8SEP-1994 10:23). Ta podatek se ob naslednjem vpisu opombe
izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o gradivu omogoča izpis informacije o
vnašalcu le za zadnjo spremembo opombe.



Izvajanje ukaza na osnovnem nivoju:
Če za ukazom ne navedemo inventarne številke ali številke za
izposojo, se po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki v ukazni vrstici
izpiše besedilo Opomba za IN/CN=. Vpišemo inventarno številko
gradiva, za katerega želimo vpisati opombo, in jo potrdimo. Nadaljnji
postopek je enak predhodno opisanemu.
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NOTE/MATERIAL - 1: Stalna opomba o gradivu
Na osnovnem nivoju lahko vpišemo opombo o gradivu tudi za izvode,
ki so prosti za izposojo.
Informacija o tem, ali je za gradivo zabeležena opomba, je vidna pri članu, ki
ima ta izvod v seznamu evidentiranega gradiva. Status izvoda (v prvi vrstici
podatkov o gradivu na desni strani zaslona) se izpiše inverzno.
.
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