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1. SPLOŠNO O SISTEMU CatSi

Spletni vmesnik za katalogizacijo e-gradiva CatSi je 
namenjen poenostavitvi postopka in hkrati obogatitvi nabora 
metapodatkov v sistemu COBISS. Zasnovan je kot interaktivni 
vmesnik, ki digitalizira postopek katalogizacije oz. urejanja 
CIP zapisa. Založniku omogoča preglednejšo upravljanje z 
gradivom in metapodatki.
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2. POSTOPEK ODDAJE GRADIVA V KATALOGIZACIJO

Zahtevani materiali
Založnik mora za oddajo gradiva v katalogizacijo pripraviti naslednje:
• zahtevane metapodatke (avtor, naslov, jezik, ključne besede, kratek opis, cena, žanr, ...)
• datoteko gradiva (knjige) formatu, ki je enak končnemu formatu knjige (epub, pdf, mobi, ...)
• datoteko z naslovnico gradiva. Le ta je lahko oddana v kasnejši fazi ko je CIP zapis že 

pripravljen ( jpg)

Postopek

1. kliknemo na meni
Dodajanje gradiva
v levem meniju, da 
odpremo stran s 
seznamom osnutkov 
gradiv

2. kliknemo na meni
Dodaj gradivo

3. vnesemo metapodatke in 
pritisnemo gumb Shrani.
S tem preide gradivo v fazo oz. 
status osnutek.



CATsi manual : ver. 1.1 : str: 4

osnutek - spletni vmesnik je pripravljen za vnos začetnega zahtevanega nabora 
metapodatkov in datoteke gradiva. Založnik vnese v vnosna polja zahtevane 
metapodatke (polja, ki so obvezna so označena z rdečo zvezdico) in naloži 
datoteko gradiva (knjige) v formatu, ki je enak končnemu formatu knjige (epub, 
pdf, mobi, ...). Ob pritisku na gumb shrani/osveži vmesnik preveri, če so izpolnjena 
vsa zahtevana polja in opozori na morebitne manjkajoče vnose. Ko so izpolnjeni 
vsi pogoji, je za oddajo gradiva v katalogizacijo potrebno pritisniti na gumb 
Oddaj novo gradivo. S tem se gradivo preide v status oddano.

oddano - založnik je vnesel zahtevani nabor metapodatkov in datoteke gradiva 
in oddal gradivo v postopek katalogizacije. Katalogizator pregleda vnešene 
metapodatke in preveril njihovo ujemanje z podatki v datoteki gradiva. V kolikor 
je ugotovljeno neujemanje katalogizator pozove založnika k korekciji in povrne 
gradivo nazaj v fazo osnutek.

CIP pripravljen - katalogizacijska služba je pregledala metapodatke, potrdila 
ustreznost in na podlagi podanega nabora metapodatkov in priložene datoteke 
gradiva pripravila CIP zapis. Ob tem se v založniškem vmesniku na strani gradiva 
prikaže samodejno generiran CIP zapis, ki ga je potrebno vstaviti v gradivo in 
naložiti novo verzijo datoteke z vstavljenim CIP zapisom. V tej fazi je potrebno, v 
kolikor to še ni bilo storjeno predhodno, naložiti še datoteko z naslovnico gradiva 
(format jpg, RGB, dimenzija vsaj 1000 px po krajši stranici). Za prehod v naslednje 
stanje je potrebno pritisniti na gumb CIP vstavljen.

CIP vstavljen - založnik je vstavil predloženi CIP zapis v gradivo in naložil novo 
verzijo datoteke, ter naložil datoteko z naslovnico gradiva. Katalogizator bo v 
naslednji fazi preveril, če je v gradivo vstavljen CIP zapis in ugotovil ustreznost 
ujemanja metapodatkov v gradivu, naslovnici in v katalogizacijski bazi. V kolikor 
je ugotovljeno neujemanje katalogizator pozove založnika k korekciji in povrne 
gradivo nazaj v fazo CIP pripravljen.

zaključeno - katalogizator je preveril, če je v gradivo vstavljen CIP zapis in 
ugotovil ustreznost ujemanja metapodatkov v gradivu in v katalogizacijski bazi. 
Zapis se iz začasne baze prenese v produkcijsko bazo in postane viden v vzajemno 
bibliografski-kataložni bazi COBISS/OPAC.

4. Izpolnjevanje metapodatkov in prehodi med statusi (fazami) gradiva v postopku katalogizacije

Status ima naslednja stanja, ki prikazujejo trenutno fazo gradiva. Pomik med stanji proži založnik ročno preko 
gumba za prehod med stanji. Statusi so naslednji:

!!! POMEMBNO !!!
Katalogizacijski postopek je potrebno izpeljati do konca faze zaključeno. V kolikor založnik 
postopek prekine po prejemu CIP zapisa se pojavi težava, da gradivo ne bo vpisano v Vzajemno 
bibliografsko kataložno bazo COBISS/OPAC.

osnutek

oddano

CIP pripravljen

CIP vstavljen

zaključeno
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3.1 Osnovni elementi vstopne strani

3. OSNOVNI ELEMENTI SPLETNIH STRANI VMESNIKA

3.2 Osnovni elementi spletnega vmesnika za pripravo gradiva za katalogizacijo

status gradiva

avtor in naslov 
gradiva

levi meni za 
navigacijo

levi meni podrobneje
(številke prikazujejo število 
enot gradiva v posameznih 
fazah)

bližnjica do 
navodil za 
uporabo 
sistema CatSi

gumbi za 
prehode med 
stanji

polje za 
komunikacijo z 
katalogizatorjem

polja z 
metapodatki
gradiva

gumb za odjavo

pregled zgodovine 
nalaganja datotek 

gradiva

Dodajanje gradiva: dodajanje novega gradiva, osnutki, ki 
še niso poslani v katalogizacijo

V procesiranju: gradivo, ki je v postopku katalogizacije

Dopolnitve: gradivo, ki je bilo poslano v katalogizacijo, 
kjer so bile ugotovljene nejasnosti / napake / 
potrebne dopolnitve, ki jih mora založnik odpraviti

Končano: gradivo, ki je zaključilo postopek katalogizacije
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3.3 Osnovni elementi strani z metapodatki - podrobnejša razlaga

STATUS GRADIVA
Status ima naslednja stanja, ki prikazujejo 
trenutno fazo (stanje) gradiva. Pomik med stanji 
proži založnik ročno preko gumba za prehod med 
stanji. Statusi so naslednji:

osnutek - spletni vmesnik je pripravljen za vnos 
začetnega zahtevanega nabor metapodatkov in 
datoteke gradiva

oddano - založnik je vnesel zahtevani nabor 
metapodatkov in datoteke gradiva in oddal 
gradivo v postopek katalogizacije

CIP pripravljen - katalogizacijska služba je 
pregledala metapodatke, potrdila ustreznost in 
na podlagi podanega nabora metapodatkov in 
priložene datoteke gradiva pripravila CIP zapis
Ob tem se v založniškem vmesniku na strani 
gradiva prikaže samodejno generiran CIP zapis, 
ki ga mora vstaviti v gradivo in naložiti novo 
verzijo datoteke z vstavljenim CIP zapisom. V tej 
fazi je potrebno, v kolikor to še ni bilo storjeno 
predhodno, naložiti še datoteko z naslovnico 
gradiva (format jpg, RGB, dimenzija vsaj 1000 px 
po krajši stranici)
 
CIP vstavljen - založnik je vstavil predloženi CIP 
zapis v gradivo in naložil novo verzijo datoteke, 
ter naložil datoteko z naslovnico gradiva

zaključeno - katalogizator je preveril, če 
je v gradivo vstavljen CIP zapis in ugotovil 
ustreznost ujemanja metapodatkov v gradivu in v 
katalogizacijski bazi

GUMBI ZA PREHODE MED STANJI
S pomočjo gumbov za prehode med stanji 
založnik naloži gradivo v naslednjo fazo 
(stanje). V kolikor je potrebna komunikacija 
s katalogizatorjem, mu lahko (npr. v primeru 
dodatnih vprašanj) pošlje sporočilo preko okenca 
Korespondenca.

KORESPONDENCA
Okence je namenjeno komunikaciji s 
kazalogizatorjem. Založnik vpiše sporočilo v 
za to predvideno polje in pritisne gumb Pošlji 
sporočilo za pošiljanje sporočila.
Za lažjo komunikacijo so vsa sporočila 
komunikacije med katalogizatorjem in 
založnikom vidna spodnjem delu okenca 
Korespondenca.
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UPRAVLJANJE Z DATOTEKAMI

Založnik mora ob oddaji gradiva zraven 
metapodatkov predložiti še datoteko v formatu 
v katerem bo gradivo izdal. Prva različica 
dokumenta naj bi bila končna verzija gradiva 
brez CIP zapisa. V kolikor katalogizator ugotovi 
neskladje med metapodatki navedenimi v 
vnosnih poljih in metapodatki v datoteki gradiva, 
zavrne gradivo in pozove založnika, da odpravi 
neskladje in ponovno naloži popravljeno različico 
dokumenta.

Ko založnik vstavi CIP zapis v gradivo mora 
naložiti novo verzijo datoteke. V tej fazi mora 
naložiti še datoteko z naslovnico gradiva.

Zadnje različice datotek, ki jih je naložil založnik, 
so vidne v okencu Zadnje različice datotek. Vsaka 
datoteka ima naveden čas nalaganja, različico 
(stanje) kateri pripada datoteka in gumb Prenesi, 
s klikom na katerega lahko prenesemo datoteko 
na svoj računalnik.
Vse datoteke so hranjene na začasnem strežniku 
in se samodejno izbrišejo 30 dni po končanem 
postopku. Dostop do njih je, zaradi varovanja, 
mogoč samo skozi CatSi vmesnik.
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4. Shema relacij v postopku katalogizacije


