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Vejledning til registrering af sæt (klassesæt, læsekredssæt, romankasser etc.)

Fremsøg den titel, du ønsker at registrere som sæt

- og sikr dig, at der ikke er oprettet en post i forvejen

Åbn posten [Markér + Enter]

- og vælg knappen nederst på skærmbilledetKopier 

Der kommer følgende boks frem

- vælg skabelonen fra drop down-menuenbog 
- og klik på Hent skabelon
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Der er nu dannet en tro kopi af posten men med et nyt faustnummer, og hvor dit bibliotek står som ejer i felt 996.

- ret felt 009 delfelt *g  delfelt *h

- tilføj nyt delfelt *g med værdien xy :

- slet felt 032 med tilhørende delfelter: stå i feltet og klik på  nederst på skærmbilledetikonet Fjern felt

- klik til at bekræfte sletningJa 

- tilføj nyt delfelt *ø i felt 245 med værdien Sæt
Brug formuleringen Sæt, så posten både kan bruges til klassesæt, læsekredssæt, læseklubsæt etc. - vi ønsker ikke dubletter 
på den slags poster
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- tilføj nyt delfelt *n i felt 300 med værdien 1 sæt à 10 bøger
10 er blot et eksempel.

- slet felt 990 med tilhørende delfelter: stå i feltet og klik på  nederst på skærmbilledet - klik til at bekræfte ikonet Fjern felt Ja 
sletning
(som punkt c. + d.)
- slet felt 991 med tilhørende delfelter: stå i feltet og klik på  nederst på skærmbilledet - klik til at bekræfte ikonet Fjern felt Ja 
sletning
(som punkt c. + d.)
- klik på knappen nederst til højre Gem 
vælg  for at sende posten til Brønden Gem mod DBC

Nu fremkommer dialogboks om dubletter og evt. valideringsfejl

Klik til at Ja Se mulige dubletter
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Tjek at du ikke er ved at oprette en dublet til en eksisterende “Sæt-post”.
Vær opmærksom på at der tidligere kan være brugt formuleringer som “Klassesæt”, “Læsekredssæt”, “Læseklubsæt”, 
“Læsekredspose” - vi ønsker ikke dubletter på den slags poster
- klik nederst til højre, hvis du ikke er i gang med at oprette en dubletOK 
- hvis du opdager, at du er i gang med at lave en dublet: klik til Oversigten over mulige dubletter og Opret OK Annuller 
bibliografisk post

- ret evt. valideringsfejl fx 
tomme delfelter, som indsættes automatisk i skabelonen fx 652*m
delfelter som kommer med fra Brønden, men som ikke er valide fx 900*w
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- klik på knappen nederst til højre Gem 
vælg  for at sende posten til BrøndenGem mod DBC

Der fremkommer en meddelelse om Opdatering gennemført 
- og posten er nu opdateret og kan fremsøges
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