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SAVE 

Z ukazom SAVE zapis shranimo. 

Ukaz lahko uporabimo samo v direktoriju. V ukazno vrstico vpišemo ukaz 
SAVE ali pa uporabimo ukazni tipki Y I. 
 

 SAVE 
Y I 

Ukaz 
Ukazni tipki 

 

Z ukazom SAVE zapis shranimo v lokalno bazo podatkov. Zapis se hkrati 
shrani tudi v vzajemno bazo podatkov, če imamo pooblastilo za kreiranje 
zapisov in so izpolnjeni naslednji pogoji:  

• Če je zapis kreirala ali iz mreže COBISS.Net prevzela naša knjižnica in v 
vzajemni bazi ni zaklenjen, se shrani v lokalno in vzajemno bazo podatkov 
(sporočilo Zapis je shranjen v lokalni in vzajemni 
bazi podatkov). Pred tem program preveri, ali podoben zapis že 
obstaja v vzajemni bazi podatkov. Če podobni zapisi obstajajo, se izpiše 
sporočilo Pozor, zapis je mogoče duplikat. Pritisnite 
RETURN za izpis podobnih zapisov in po pritisku na tipko 
L se izpišejo potencialni duplikati. Če je zapis res duplikat, moramo 
ukrepati v skladu s postopkom za reševanje duplikatov (gl. ukaz DELETE). 

Izjema so lokalni zapisi (zapisi, ki so samo v lokalni bazi podatkov). Te 
lahko v vzajemno bazo podatkov shranimo z ukazom SAVE/HOST, 
medtem ko jih z ukazom SAVE shranimo le v lokalno bazo podatkov.  
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• Če pogoji iz prejšnje alineje niso izpolnjeni, se zapis shrani samo v lokalno 
bazo podatkov. Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo 
Zapis je shranjen samo v lokalni bazi podatkov, 
ker niste kreator zapisa (ali Zapis je shranjen samo 
v lokalni bazi, ker je v vzajemni zaklenjen). 

 

V vzajemno bazo podatkov se shranijo bibliografski podatki in zbirni podatki o 
zalogi. Podrobni podatki o zalogi se shranijo le v lokalno bazo podatkov. 

Če smo zapis samo pregledali in nismo nič popravljali, pritisnemo tipko F ali 
vpišemo ukaz QUIT.  

Če vzajemna baza podatkov ni dostopna, program javi komunikacijsko napako. 
Zapis se shrani v posebno datoteko "recovery" in samo v lokalno bazo 
podatkov (gl. poglavje 4 Obnovitveni način dela – recovery). 

Če dva katalogizatorja hkrati obdelujeta isti zapis (to je možno samo, kadar  
zaklepanje zapisov zaradi komunikacijske napake ne deluje), se tistemu, ki želi 
zapis shraniti po tem, ko ga je prvi katalogizator že shranil, izpiše sporočilo 
Nekdo je pravkar spremenil vsebino zapisa. Želite 
zapis shraniti (D/N)?. Če ne želimo prekriti prejšnjih popravkov, 
zapustimo zapis brez shranjevanja, pred tem pa lahko naše popravke shranimo 
v vmesni pomnilnik (ukaza STORE RECORD, STORE HOLDINGS). Nato 
zapis ponovno odpremo, prenesemo vanj svoje popravke in ga shranimo. 

Podobno se izpiše tudi sporočilo Nekdo je pravkar zbrisal ta 
zapis. Želite zapis shraniti (D/N)?. 
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