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UREJANJE OMEJENEGA NABORA BIBLIOGRAFSKIH
PODATKOV
Omogočeno je urejanje vsebine naslednjih podpolj:












100e – Koda za namembnost
330z – Jezik povzetka ali izvlečka
330a – Besedilo opombe
539a – Stvarni naslov z ukazi LaTeX
610a – Prosto oblikovana predmetna oznaka
610z – Jezik prosto oblikovane predmetne oznake
675b – Skupina
675s – Statistika
992b – Oznake zapisa
992y – Inventarna številka serijske publikacije
9930 do 9939 (podpolja z definirano vsebino na lokalnem nivoju)

Pogoj

Omejeni nabor bibliografskih podatkov lahko urejajo uporabniki, ki imajo
pooblastilo CAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov.

Postopek

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo Objekt / Uredi omejeni nabor bibliografskih
podatkov.
3. Odpre se okno za urejanje bibliografskih podatkov, ki omogoča:


Dodajanje polja ali podpolja

Po osvetlitvi vrstice se z miško postavimo na "Dodaj polje/podpolje" ali
"Vrini polje". Odpre se seznam z vsemi polji in podpolji, ki jih na
določenem mestu lahko dodamo. Z izbiro polja ali podpolja se odpre okno
Urejanje, kamor vnesemo ustrezne podatke. Pri polju 610 določimo
indikator. V podpolja, za katera so na voljo lokalni šifranti, vnašamo
podatke z izbiro iz šifrantov.


Spreminjanje polja ali podpolja

Podatke v polju in podpoljih spremenimo tako, da na označeni vrstici
dvakrat kliknemo levo tipko miške in s tem odpremo okno Urejanje.


Brisanje polja ali podpolja

Polje ali podpolje brišemo tako, da označeno vrstico kliknemo z desno
tipko miške.
4. Shranimo podatke.
Podatki se shranijo v zapisu, ki je shranjen v lokalni bazi podatkov.
Možnosti ...
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V oknu za urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov lahko
uporabljamo tudi tipkovnico:
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S tipkama za pomik <gor> in <dol> se premikamo med polji in
podpolji, med vrednostmi v lokalnem šifrantu in vrednostmi
indikatorjev.



S tipko <Tab> se premaknemo v okvirček za vnos polja ali podpolja in
naprej v okvirček za vrinjanje polja. Polje oziroma podpolje obvezno
izberemo z miško, ne s tipko na tipkovnici.



S preslednico potrdimo izbrano vrednost iz šifranta.



Tipka <Tab> nas pripelje do gumbov V redu in Prekliči, potrdimo ju s
tipko <Enter> na tipkovnici.



S tipko <Delete> lahko zbrišemo polje s podpolji ali posamezno
podpolje.

Ob ustrezni nastavitvi v inicializacijski datoteki knjižnice je v podpolje
610a, podpolje 992b in podpolja od 9930 do 9939 omogočen vnos z
uporabo lokalnega šifranta.
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