Ανταλλαγή δεδομένων μέσω Z39.50
Αναζητήσουμε το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας για να δούμε εάν είναι περασμένο στο σύστημα.
Αφού βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει το συγκεκριμένο βιβλίο τότε ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα:
1.
Αναζητάμε μέσω της μπάρας αναζήτησης και επιλεγμένο το Search the catalog είτε με ISBN είτε
με τίτλο. Πατάμε Submit.

Εάν δεν υπάρχει τίποτα σχετικό περασμένο στο σύστημα θα εμφανίζεται όπως θα δείτε πιο κάτω

2.
κάτω:

Πατάμε τότε το Z39.50/SRU search. Πατώντας το θα αναδυθεί ένα νέο παράθυρο όπως πιο

3.

Επιλέγουμε από τα δεξιά τις βιβλιοθήκες που μας ενδιαφέρουν για να αναζητήσουμε το υλικό
μας. Για κυπρολογικό υλικό επιλέγουμε Cyprus Bibliography. Από τα αριστερά δηλώνουμε στο
πεδίο ISBN τον αριθμό ISBN του βιβλίου. Αν δεν υπάρχει ISBN στο βιβλίο τότε δηλώνουμε στο
πεδίο Title τον τίτλο του βιβλίου μας. Επιλέγουμε Search.

4.

Εάν υπάρχει καταχωρημένο το βιβλίο τότε θα μας εμφανιστεί όπως πιο κάτω:

5.
Επιβεβαιώνουμε από τον τίτλο και το ISBN ότι το βιβλίο είναι το ίδιο. Αφού γίνει αυτό τότε
επιλέγουμε Actions και Import.
6.

Αμέσως μετά το Import μας εμφανίζει την εγγραφή του βιβλίου μέσα από την οποία ως
βιβλιοθήκη θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πεδία όπως:
a. Πεδίο 001: Διαγράφουμε τον αριθμό που αναγράφεται.
b. Πεδίο 003: Διαγράφουμε αυτό που μας εμφανίζεται και ξαναπατάμε πάνω στην μπάρα για να
εμφανιστεί αυτόματα το MOC της δική μας βιβλιοθήκης. Αν δεν εμφανίζεται αυτόματα τότε το
γράφουμε εμείς

c. Πεδίο 040: Διαγράφουμε από το Transcribing Agency αυτό που μας εμφανίζεται και δηλώνουμε
και πάλι το MOC της δικής μας βιβλιοθήκης.

d. Επιλέγουμε από τις αριθμητικές καρτέλες την καρτέλα με τα πεδία 9ΧΧ

Και ακολούθως διαγράφουμε το πεδίο 911 το οποίο αντιστοιχεί στα τοπικά στοιχεία και πεδία της
βάσης από την οποία «κατεβάσαμε» την εγγραφή.
Διαγράφουμε ολόκληρο το πεδίο επιλέγοντας το κουμπάκι που φαίνεται κυκλωμένο πάνω
αριστερά.

7. Αφού γίνουν οι διορθώσεις τότε στην μπάρα πάνω αριστερά επιλέγουμε Save – Save and
view record

*** Στην περίπτωση που υπάρχει καταχωρημένη ήδη η εγγραφή στο σύστημα τότε το

σύστημα, μας προειδοποιεί. Σε αυτή την περίπτωση μας ερωτά εάν χρησιμοποιήσεις την
υφιστάμενη και θα προσθέσεις item ή αν θα αποθηκεύσεις ως νέα εγγραφή (βλέπετε
παράδειγμα πιο κάτω). Σε αυτή την περίπτωση δεν αποθηκεύουμε την εγγραφή αλλά
επικοινωνούμε κατευθείαν με την ομάδα υποστήριξης.

8. Αφού επιλέξουμε Save και το σύστημα δεν βλέπει ίδια καταχωρημένη εγγραφή τότε μας
μεταφέρει στην φόρμα προσθήκης αντιτύπου.

9. Ακολούθως επιλέγουμε New – New item, για να προσθέσουμε

10. Στην φόρμα προσθήκης αντιτύπου συμπληρώνουμε τα στοιχεία του βιβλίου μας με βάση τις

σημειώσεις που σας δόθηκαν «Διαδικασία προσθήκης αντιτύπου (Σ.Κ.Σ.Β.)»
11. Κατά την επιλογή New item τότε στην μπάρα πάνω αριστερά φαίνεται ο κωδικός εγγραφής τον
οποίο σημειώνουμε στην σφραγίδα του βιβλίου μας.
Κωδικός εγγραφής( π.χ. Record #97053).

