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COBISS3, V4.4-00 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programsko opremo COBISS3, V4.4-00, smo vključili naslednje dopolnitve in spremembe: 
 
 
 
Segment Zaloga 
 
 
1. Vezava zvezkov 
 
Metodo Objekt / Veži zvezke pri polju 996/997 smo pri delni vezavi zvezkov dopolnili, tako 
da se lahko odločimo in pustimo vse preostale neizbrane zvezke nevezane, če želimo 
izposojati posamezne številke. Med temi številkami zvezkov program v podpolje 997m vpiše 
ločila "+". 
 
 
2. Izpis nalepk 
 
Za vsako velikost nalepke smo pripravili svojo logično destinacijo. To so: 

• nalepka – gradivo, velikost 60 x 40 mm, 
• nalepka – gradivo, velikost 50 x 25 mm (mala nalepka) in 
• nalepka – gradivo, velikost 75 x 50 mm (velika nalepka). 

Uporabniki, ki izpisujejo nalepke velikosti 75 x 50 mm ali 50 x 25 mm, si morajo na novo 
nastaviti ustrezne logične destinacije. 
 
 
3. Ureditev vrstnega reda števcev v zalogi 
 
Ker je za programsko izbiro števcev pomemben vrstni red števcev, smo pri razredu Števci v 
zalogi pripravili metodo Razred / Uredi vrstni red števcev. Števci, ki imajo bolj natančno 
določene pogoje, morajo biti vneseni pred števci z manj natančnimi pogoji (npr. najprej števec 
za podlokacijo K in interno oznako CD, nato pa števec za podlokacijo K). 
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4. Iskalnik Polje 996/997 
 
V iskalnik in pregledovalnik Polje 996/997 smo vključili atribut 996i – obseg enote. 
 
 
5. Iskalnik v razredu Gradivo 
 
Iskalnik bibliografskih zapisov smo dopolnili: 

• pri iskalnem polju "Ukazno iskanje (Select)" je omogočen pregled pojmov,  
• iskanje je dopolnjeno z možnostjo skeniranja (ukaz SCAN) in možnostjo omejevanja s 

priponami (npr. /MON …). 
 
 
6. Iskalnik v razredu Bibliografski zapis  
 
Iskalnik bibliografskih zapisov smo dopolnili: 

• pri iskalnem polju "Ukazno iskanje (Select)" je omogočen pregled pojmov,  
• iskanje je dopolnjeno z možnostjo skeniranja (ukaz SCAN) in možnostjo omejevanja s 

priponami (npr. /MON …), 
• dodana sta gumba Omejitev za določitev zgornje meje oz. števila iskalnih pojmov 

(ukaz SET LIMIT v COBISS2), in Informacije, kjer je podrobnejši opis izbrane baze 
podatkov. 

 
 
7. Pregledovalniki Gradivo, Bibliografski zapis in Bibliografski zapis iz COBIB.SI 
 
V oknu Pregledovanje – Bibliografski zapis je mogoče videti bibliografske podatke v treh 
različnih formatih izpisa. V ta namen smo v okno vključili tri zavihke: 

• Osnovni, 
• MARC, 
• ISBD. 

 
 
Pripravila:   
 
Zdenka Matjašič 

 


	COBISS3, V4.4-00
	Dopolnitve in spremembe

