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EXPORT 

Z ukazom EXPORT pošiljamo uporabnikom po elektronski pošti zapise v 
poljubnem formatu. 

V bazi podatkov poiščemo zapise in nato v vrstico za vnos ukazov po iskanju 
ali v ukazno vrstico napišemo 

 

 
 

EXPORT <območje>,<ime formata> <poštni naslov> (nabor 
znakov) 

EXPORT/ATT <območje>,<ime formata> <poštni naslov> (nabor 
znakov) 

EXPORT/ATT=<ime priponke> <območje>,<ime formata> <poštni 
naslov> (nabor znakov) 

EXPORT/NOATT <območje>,<ime formata> <poštni naslov> 
(nabor znakov) 

EXPORT <ime formata>,<območje> <poštni naslov> (nabor 
znakov) 

EXPORT <območje> <poštni naslov> (nabor znakov) 

 

Tako pošljemo naslovniku zapise v poljubnem formatu. Če imena formata ne 
navedemo, pošljemo zapise v privzetem oz. trenutno izbranem formatu.  

Območje sestoji iz posameznih številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z 
vejico. Tako lahko vpišemo le en zadetek, več posameznih zadetkov ali pa 
interval (od–do). 

Zapise lahko pošljemo v naslednjih naborih znakov: 

• Unicode (UTF-8) (kot nabor znakov navedemo črko "u") 
• Windows (kot nabor znakov navedemo črko "w") 
• ISO Latin 2 (kot nabor znakov navedemo črko "i") 
• SLO 7 bit (kot nabor znakov navedemo številko "7") 
• brez šumnikov (kot nabor znakov navedemo črko "s") 

 

Izbrani nabor znakov ostane privzet, dokler se ne odjavimo. Ob prijavi je 
privzeta vrednost nabor znakov Unicode.  

Zaradi optimalnega prikaza znakov, ki se uporabljajo v okolju 
COBISS2/Katalogizacija, se zapisi prenesejo v priponki. 

Če ukazu ne dodamo določila ali določilu /ATT ne pripišemo imena priponke, 
se naslovniku pošljejo zapisi v priponki z imenom, ki se ujema z uporabniškim 
imenom pošiljatelja. 
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Primera: 

EXPORT 1-10,bib jan.novak@izum.si i 

EXPORT/ATT 1-10,bib jan.novak@izum.si i 

Katalogizator z uporabniškim imenom jan bo zapise v formatu BIB v naboru 
znakov ISO Latin 2 poslal v priponki z imenom jan.txt. 
 

Če ukazu dodamo določilo /ATT= z imenom priponke, se naslovniku pošljejo 
zapisi v priponki z imenom, ki smo ga določili. V imenu priponke lahko 
uporabimo črke angleške abecede, številke ter znake "_", "-", "$" in "&". Če v 
ime priponke vnesemo presledek oz. drug nedovoljeni znak, se po potrditvi 
ukaza v vrstici sporočil izpiše ustrezno opozorilo. 
 

Primer: 

EXPORT/ATT=mladinska_knjiga 1-10,full jan.novak@izum.si u 

Zapisi v formatu FULL bodo v naboru znakov Unicode poslani v priponki z 
imenom mladinska_knjiga.txt. 
 

Če ukazu dodamo določilo /NOATT, se naslovniku pošljejo zapisi v obliki 
besedila v glavnem oknu elektronskega sporočila (brez priponke). 
 

Primer: 

EXPORT/NOATT 1-10,fc jan.novak@izum.si 7 

Zapisi v formatu FC bodo v naboru znakov SLO 7 bit poslani v glavnem oknu 
elektronskega sporočila. 
 

 
EXPORT - 1: Pošiljanje zapisov po elektronski pošti 
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Nasvet: 

Knjižnicam, ki prenašajo zapise v cirilici, priporočamo nabor znakov Unicode 
in uporabo priponke. 

 

 


