Datum: 22. 5. 2017
Priloga k dopisu št.:
3-89-2017/ 02-dso

Navodila za ažuriranje podatkov ter pripravo izpisov
Z-SEZ-5, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28
1. Navodila za ažuriranje podatkov v lokalni bazi podatkov
Da bodo podatki v izpisu Z-SEZ-25 pravilni, je v lokalni bazi podatkov treba ažurirati spodaj
navedene podatke. Splošne podatke lahko uredite v urejevalniku Polje 998, podatke za
koordinacijo nabave pa v urejevalniku Polje 998 – koordinacija.


9984 – Financer
ARRS je obvezna koda za financerja v zapisih za tuje serijske publikacije in za tuje baze
podatkov, za katere želite pridobiti sredstva ARRS.
Pri serijskih publikacijah in bazah podatkov, tako tujih kot domačih, za katere v tekočem letu
ne želite pridobiti sredstev ARRS, morate kodo ARRS zbrisati iz podpolja, če je ostala
vpisana iz preteklega leta.
Če na razpis prijavljate samo serijske publikacije, morate v zapisih za baze podatkov iz
podpolja brisati kodo ARRS, v kolikor je vpisana. Če pa prijavljate samo baze podatkov,
morate v zapisih za serijske publikacije iz podpolja brisati kodo ARRS, v kolikor je vpisana.



998a – Datum poročanja
Datum poročanja mora biti med 22. 5. 2017 in 14. 6. 2017, saj se bo v izpis Z-SEZ-25
razvrstilo samo gradivo z datumom poročanja znotraj tega obdobja.



9983 – Cena
Vnos cene mora biti v skladu s formatom COMARC/H.
Če je cena publikacije v EUR, jo vnesete pri "Cena na enoto (3)" in se bo programsko
prepisala pri "Cena v domači valuti". Če je cena publikacije v tuji valuti, jo vnesete pri "Cena
na enoto v tuji valuti (3)" in se bo programsko preračunala na osnovi tečajne liste ter
prepisala pri "Cena v domači valuti".
V izpisih bo prikazana "Cena v domači valuti".



998v – Način nabave
 a – nakup
ali
 g – kotizacija
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998e – Indikator nabave
 o – trenutno naročena serijska publikacija
ali
 serijska publikacija je deziderat – če želite naročiti publikacije in zanje pridobiti
sredstva ARRS; v tem primeru je treba izbrati kodo 2018
Če načrtujete odpoved naročila serijske publikacije, je treba v zadnje podpolje 998k
vnesti zaključno leto naročila (npr. 998k 1993–2014), tako da se koda o v podpolju 998e
programsko zbriše.

Za pravilno določanje faktorja vpliva je treba pri obdelavi serijske publikacije s tiskano in
elektronsko izdajo izpolniti polje 452 – Druga izdaja na drugem mediju. V zapis za elektronsko
obliko se v podpolje 452x vnese številka ISSN tiskane serijske publikacije, pri obdelavi tiskane
serijske publikacije pa se v isto podpolje vnese številka ISSN serijske publikacije v elektronski
obliki (glejte priročnik COMARC/B Format za bibliografske podatke, polje 452 – Druga izdaja
na drugem mediju).
Kadar je faktor vpliva za ISSN iz podpolj 011efc enak 0, se kategorija revije določi po
naslednjem algoritmu:


če je faktor vpliva serijske publikacije, katere ISSN je vnesen v podpolju 452x, večji od
0, se upošteva kategorija serijske publikacije, ki ima ISSN v podpolju 452x;



če je faktor vpliva serijske publikacije, katere ISSN je vnesen v 452x, enak 0, se upošteva
najboljša kategorija med serijskimi publikacijami, katerih številke ISSN so vnesene v
podpoljih 011efc ali podpolju 452x (zaradi mednarodnih baz podatkov, ki se upoštevajo
pri kategorizaciji znanstvenih publikacij).

Če sta naročeni obe verziji serijske publikacije, elektronska in tiskana, se bo serijska publikacija
v seznamih pojavila dvakrat z enakim faktorjem vpliva (IF).

2. Navodila za pripravo izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28
Izpisi so shranjeni v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Seznami. Vsebujejo dva
obrazca: obrazec Tuje serijske publikacije in obrazec Tuje baze podatkov, ki se pripravita, če so
podatki ustrezno ažurirani.
Vhodni parametri za pripravo izpisov Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 so:


"Oznaka ustanove – sigla (b)": izberemo številčno oznako svoje knjižnice



"Financer (4)": FARRS*



"Način nabave (v)": a – nakup in g – kotizacija

Vhodni parametri za pripravo izpisa Z-SEZ-27 pa so:


"Oznaka ustanove – sigla (b)": izberemo številčno oznako svoje knjižnice



"Financer (4)": FARRS*
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"Datum poročanja (a)": z vpisom datuma poročanja določite obdobje, za katero naj se v
seznamu upoštevajo podatki



"Način nabave (v)": v oknu Način nabave s tipko ˂Shift˃ označimo a – nakup in g –
kotizacija.

Izpis Z-SEZ-25 vključuje seznam gradiva z datumom poročanja med 22. 5. 2017 in 14. 6. 2017,
ki ustrezajo pogojem za pripravo izpisa.
V izpisa Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28 pa se razvrsti vso gradivo, ki ustreza pogojem za pripravo
izpisov.
Posamezni izpisi so opisani v priročniku COBISS3/Zaloga, v dodatkih B.2 in B.3.
V programski opremi COBISS3 sta nameščeni funkcionalnosti, ki za posamezno publikacijo
omogočata prikaz seznama knjižnic,
 v katerih to publikacijo sofinancira ARRS in je datum poročanja od 22. 5. 2017 dalje,
 ki imajo to publikacijo naročeno.
Funkcionalnosti sta opisani v priročniku COBISS3/Zaloga, pogl. 18.1 in pogl. 18.2.
V segmentu COBISS3/Izpisi pa si v knjižnici lahko pripravite tudi izpisa, ekvivalentna tema
funkcionalnostma: Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28.
V omenjenih izpisih so pod naslovom posamezne publikacije navedene knjižnice, ki imajo v
zapisih za to publikacijo v svojih lokalnih bazah
 v podpolju 998e vrednost o – trenutno naročena serijska publikacija ali
 v podpolju 9984 vpisano kodo ARRS in je v podpolju 998a vpisan datum poročanja od
22. 5. 2017 dalje.
Ponovno poudarjamo, da prikazi s funkcionalnostmi in pripravljen izpis kažejo stanje podatkov v
lokalnih bazah knjižnic na dan, ko pripravite prikaz ali izpis.

Pripravil(a):
Renata Habjanič, l.r.
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