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 Datum: 19. 12. 2014 

 Št.: 449/02-dso 

  (priloga) 

 

 

Programska oprema COBISS3, V6.1-02 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 

 

 

V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 6.1-02 vključili naslednje spremembe in 

dopolnitve:  

 

 

1. Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov 

Uporabnikom, ki imajo pooblastilo CAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov, je 

omogočeno tudi urejanje vsebine podpolja 100e.  

 

2. Preverjanje in izbor izločenega knjižničnega gradiva 

Preverjanje podatkov o gradivu je možno samo ob posebni nastavitvi v inicializacijski 

datoteki. 

Z metodo Razred / Preveri podatke o gradivu v razredu COBIB.SI je omogočeno 

preverjanje in izbor iz seznama ponujenega gradiva, ki ga pošljejo knjižnice v NUK (ali 

drugim knjižnicam) kot priponko v besedilni datoteki (izpis Z-SEZ-12).  

 

3. Izpis Z-SEZ-12: Seznam odpisanega gradiva (ponudba) 

Pripravljen je novi izpis Z-SEZ-12 s seznamom odpisanega gradiva, ki ga moramo pred 

izločitvijo iz knjižnične zaloge ponuditi NUK oziroma drugim knjižnicam, če NUK 

ponujenega gradiva ne sprejme. 

 

4. Priprava izpisa Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format)    

Izpisa Z-SEZ-10 več ne pripravljamo z določanjem omejenega nabora parametrov za 

pripravo izpisa, ampak lahko podatke za pripravo izpisa poiščemo in izberemo v 

iskalniku razreda Polje 996/997. 
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5. Inventarna knjiga brez izpisanega naslova 

Pripravimo lahko izpis Z-SEZ-01: Inventarna knjiga (izpis brez naslova), kjer so podatki 

enaki kot v seznamu Z-SEZ-01: Inventarna knjiga, le da se že na prvi strani začne seznam 

gradiva, ker izpis nima naslova. 

 

6. Signaturna knjiga  

Pripravljena sta nova izpisa Z-SEZ-23: Signaturna knjiga in Z-SEZ-24: Signaturna knjiga 

(izpis vseh inventarnih številk). 

 

7. Seznam gradiva in pregled zaloge za evidentiranje in izbor  

V mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga / Poslovne listine je seznam izpisov dopolnjen z 

novim izpisom Z-PL-B13: Gradivo za evidentiranje in izbor ter izpisom Z-PL-B14: 

Zaloge za evidentiranje in izbor.  

Izpisa se pripravita programsko pri izvajanju metode Razred / Preveri podatke o 

gradivu v razredu COBIB.SI. 

 

8. Statistika razmerij v splošni knjižnici  

Pripravljen je novi izpis Z-STA-30: Razmerja v splošni knjižnici, v katerem se izpišejo 

podatki o knjižničnem gradivu glede na namembnost, glede na razmerje med leposlovjem 

in neleposlovjem ter glede na delitev na knjižno in neknjižno gradivo. 

 

 

Pripravila: 

Renata Habjanič 

 

 


