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7.10 NASTAVITVE UREJEVALNIKA ZAPISA 

Delovno področje v vmesniku za katalogizacijo je mogoče prilagoditi. 

Privzeta nastavitev delovnega področja deli okno vmesnika na urejevalnik v 

levem podoknu in odložišče zapisov v desnem podoknu. Če želimo spremeniti 

delovno področje, tako da je urejevalnik zapisa v desnem podoknu, odložišče 

zapisov pa v levem podoknu, izberemo metodo Nastavitve / Zamenjaj 

vsebino podoken.  

Če želimo imeti le levo podokno, na premičnem robu, ki razmejuje podokni, 

kliknemo ikono  (puščica je obrnjena v desno). Če kliknemo ikono  

(puščica je obrnjena v levo), ostane odprto le desno podokno. 

V prvi vrstici urejevalnika je izpisana identifikacijska številka zapisa, pod njo 

pa so nanizana polja v strnjenem prikazu in naraščajočem vrstnem redu. V 

strnjenem prikazu so prikazane le številke polj s številčnimi vrednostmi 

indikatorjev, če obstajajo. 

Če želimo v urejevalniku izpisati poleg oznak polj, podpolj, indikatorjev in kod 

tudi njihove pomene oz. imena, označimo v meniju Nastavitve naslednja 

potrditvena polja: 

 "Izpiši imena polj in podpolj" 

 "Izpiši pomen indikatorjev" 

 "Izpiši pomen kod" (nastavitev velja tudi za odložišče zapisov in 

pregledovalnik) 
 

Nasvet: 

Če v meniju Nastavitve ne označimo potrditvenega polja "Izpiši imena polj in 

podpolj", se v urejevalniku zapisa izpišejo imena polj in podpolj v zaslonskem 

namigu, potem ko s kazalcem miške pokažemo na določeno polje oz. podpolje. 

 

Če želimo, da je v urejevalniku vedno razširjeno le posamezno polje, označimo 

v meniju Nastavitve potrditveno polje "Razširi le izbrano polje". 

Če želimo, da se zapis v urejevalniku vedno odpre v razširjeni obliki, označimo 

v meniju Nastavitve potrditveno polje "Odpri zapis v razširjeni obliki". 

V podpolja lahko vnašamo podatke tudi v posebnem oknu. Če označimo v 

meniju Nastavitve potrditveno polje "Urejaj v ločenem vnosnem polju", se pod 

urejevalnikom in odložiščem zapisov odpre okno z ločenim vnosnim poljem. 

Če želimo, da so v urejevalniku poudarjene spremembe, ki smo jih naredili v 

zapisu, v meniju Nastavitve označimo potrditveno polje "Pokaži spremembe". 

Spremenjena polja, podpolja in indikatorji so nato obarvani rumeno. 

Če želimo, da se programsko preveri, ali je besedilo, ki ga vnašamo v vnosno 

polje, pravilno napisano, označimo v meniju Nastavitve potrditveno polje 

"Črkovalnik" (gl. pogl. 7.3.1.2). 
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Če se pokvari slika polj in podpolj v urejevalniku, jo lahko v urejevalniku 

osvežimo tako, da izberemo metodo Pogled / Osveži urejevalnik. 
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