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COBISS3/Serijske publikacije

POVEZAVA MED GRADIVOM IN BIBLIOGRAFSKIM
ZAPISOM
Gradivo predstavlja izsek bibliografskega zapisa iz lokalne baze podatkov, kjer
so shranjeni vsi bibliografski podatki. Če obstaja zapis v lokalni bazi podatkov,
je gradivo že programsko pripravljeno v razredu Gradivo. Pri atributu
"COBISS.SI-ID" je vpisan COBISS.SI-ID zapisa v lokalni bazi podatkov.
Če zapis še ne obstaja v lokalni bazi podatkov, ga lahko v nabavnem postopku
prevzamemo iz vzajemne baze podatkov.

2.1.1

Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov
v lokalno

Pri dodajanju postavke v nabavno listino lahko zapis, če še ne obstaja v lokalni
bazi podatkov, prevzamemo iz vzajemne baze podatkov.
Postopek

1. V iskalniku Iskanje – Bibliografski zapis, ki se odpre pri dodajanju
postavke v nabavno listino, vpišemo iskalno zahtevo in za iskanje zapisov v
vzajemni bazi kliknemo gumb COBIB.SI.
Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis (COBIB.SI) z izpisanim
seznamom najdenih bibliografskih zapisov.
2. Izberemo bibliografski zapis.
Odpre se okno z vprašanjem, ali želimo prevzeti zapis v lokalno bazo
podatkov.
3. Za prevzem zapisa kliknemo gumb Da.
Zapis se prevzame iz vzajemne baze podatkov v lokalno. Pri prevzemu
lahko uredimo še lokalne podatke v zapisu. Urejanje lokalnih podatkov je
opisano v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 2.2.

Možnosti ...

Zapis lahko iz vzajemne baze podatkov v lokalno prevzamemo tudi tako, da
označimo razred Gradivo in izberemo metodo Razred / Prevzemi v lokalno
bazo podatkov zapis iz vzajemne baze. Prevzemanje zapisov je opisano v
priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 2.1.

Kako naprej ...

V urejevalniku Gradivo vnesemo postavko v nabavno listino.
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Prikaz v formatu COMARC

Podatke o gradivu lahko pogledamo v obliki, kot so zapisani v bibliografski
bazi podatkov. Prikaz je lahko odprt, medtem ko izvajamo druge postopke. Iz
prikaza lahko podatke po potrebi kopiramo.
Postopek

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo Objekt / Pokaži zapis v formatu COMARC.
Odpre se okno Pregledovanje – Bibliografski zapis, kjer so prikazani
bibliografski podatki in podatki o zalogi za izbrano gradivo.
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