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785 - Länkfält - Efterföljande titel (R)
Används vid titeländring för att länka till närmast efterföljande titel (kronologiskt samband). Standardfras kan formuleras utgående från andra indikatorns
värde.
Indikatorer
Första indikator (Ind. 1) Presentation
0 Visa anmärkning
1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.
Andra indikator (Ind. 2) Typ av samband
0 Fortsättes av
1 Fortsättes delvis av
2 Ersättes av
3 Ersättes delvis av
4 Har uppgått i
5 Har delvis uppgått i
6 Uppdelad på
7 Fortsättes efter sammanslagning med... av...
Delfält
a Huvuduppslag (NR)
b Upplaga (NR)
c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.
d Utgivning (NR)
g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
h Fysisk beskrivning (NR)
i Relationsbeteckning/-fras (R)
k Serieuppgift (R)
m Mediespecifika uppgifter (NR)
n Anmärkning (R)
o Övrig objektidentifikation (R)
r Rapportnummer (R)
s Uniform titel (NR)
t Titel (NR)
u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)
w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID
x ISSN (NR)
y CODEN beteckning (NR)
z ISBN (R)
4 Relation (R)
Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X och resursen i fälten 1XX/245.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.
7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Typ av huvuduppslag
/1 - Namnform
/2 - Katalogposttyp
/3 - Katalogpostens bibliografiska nivå
8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.
Exempel
245 00 ‡a Fundamental and applied toxicology ‡h [Elektroninen aineisto]
785 00 ‡t Toxicological sciences ‡c Online
245 00 ‡a Kieliposti : ‡b kielen elämän ja tutkimuksen aikakauslehti / ‡c Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
785 07 ‡t Kotiseutu ‡x 0047-3677
785 07 ‡t Elias ‡c Helsinki. 1988 ‡x 0785-5249
785 07 ‡t Hiidenkivi ‡c Helsinki ‡x 1236-794X
'Kieliposti', 'Kotiseutu', ja 'Elias' yhdistyivät ja muodostivat julkaisun 'Hiidenkivi'.
245 00 ‡a Zeitschrift für Physik ‡h [Elektroninen aineisto]. ‡n D, ‡p Atoms, molecules and clusters.
785 07 ‡t Journal de physique II ‡c Online
785 07 ‡t European physical journal. D ‡c Online ‡x 1434-6079
'Zeitschrift für Physik' ja 'Journal de physique. II' yhdistyivät ja muodostivat julkaisun '[The] European physicaljournal. D'.
245 00 ‡a Rahti & huolinta : ‡b kuljetukset, rahdinkäsittely, huolinta, satamat, logistiikka.
785 04 ‡t Kone & kuljetus ‡x 1457-4179
245 00 ‡a Opinto-opas / ‡c Helsingin kauppakorkeakoulu.
785 06 ‡t Opinto-opas / Helsingin kauppakorkeakoulu. A ‡x 0782-971X
785 06 ‡t Opinto-opas / Helsingin kauppakorkeakoulu. B ‡x 0782-9728
245 04 ‡a The Southeastern college art review and newsletter.
785 01 ‡a Southeastern College Art Conference. ‡t SECAC newsletter ‡w (OCoLC)4973820
245 04 ‡a The Metal worker, plumber, and steam fitter.
785 00 ‡t Plumber and steamfitter ‡w (OCoLC)7933179 ‡w (DLC)sf 84008067
785 05 ‡t Sheet metal worker ‡x 0096-9249 ‡w (OCoLC)2054610

