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 Datum:   14. 1. 2014 

 Št.: 11/02-dso 

  (priloga) 

 

 

 

 

Programska oprema COBISS3, V5.3-02 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 

 

 

V segment COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 5.3-02 vključili naslednje spremembe in 

dopolnitve: 

 

 

1. Prevzemanje zapisov iz baze podatkov ISSN 

 

Prevzemanje zapisov iz baze podatkov ISSN poteka odslej po protokolu OAI-PMH, kar 

omogoča, da se baza podatkov ISSN ažurira pogosteje, in sicer enkrat dnevno (prej enkrat 

mesečno), izvorni zapisi pa so v formatu MARC 21 (prej ISSN MARC). Zaradi 

spremembe formata je spremenjen tudi nabor iskalnih polj v iskalniku, v pregledovalniku 

pa seznam atributov v osnovnem prikazu. V pregledovalniku je odslej aktiven tudi 

zavihek, ki omogoča prikaz zapisa v izvornem formatu MARC 21.  

 

2. Prirejanje zapisa v nov zapis 

 

V nabor podpolj, ki se pri prirejanju obstoječega zapisa ne prenesejo v nov zapis, je 

dodano polje 017.  

 

3. Pregledovalnik 

 

V pregledovalnik je tudi pri zavihkih MARC in Standardni prikaz dodan del okna, v 

katerem so vidne povezave z izbranim zapisom.  
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4. Priprava parametrskih datotek 

 

Pri skupinah bibliografij BIB2XX – osebne bibliografije in BIB5XX – bibliografije 

skupin imamo odslej možnost vnašati, dopolnjevati in popravljati parametrske datoteke. 

Uporabimo metodo Izpisovanje / Pripravi parametrske datoteke. 

  

 

Pripravila: 

Simona Tušek 
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Programska oprema COBISS3, V5.3-02 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 5.3-02 vključili naslednjo 

dopolnitev in spremembo: 

 

 

1. Vnos podatkov o gradivu v zahtevek za MI 

  

Pri prenosu podatkov o publikaciji iz vzajemne ali lokalne baze podatkov se bodo odslej 

vneseni podatki o članku (naslov in avtor članka ter številke strani, na katerih je članek) 

ohranili, če bo pri "Medij gradiva" izbrana ne le vrednost Kopija, ampak tudi vrednost, ki 

je v nastavitveni datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov. Drugi pogoji za 

prenos podatkov iz vzajemne ali lokalne baze podatkov ostajajo nespremenjeni (pred 

prenosom moramo označiti potrditveno polje "Ohrani podatke o članku", pri "Vrsta 

storitve" moramo izbrati vrednost nakup in pri "Vrsta gradiva" vrednost članek, del mon. 

publ., standard ali patent). 

 

2. Vnos podatkov o prejetem računu 

 

Datum računa je lahko starejši od datuma prejema gradiva (kontrola je ukinjena). 

  

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 

 

 


