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11.3 НАСТРОЙКА НА БРОЯЧИ 

Документите по набавянето се номерират автоматично. Форматът за 

изход на броячи се определя автоматично. Първите два знака, които 

означават годината са последвани от "-", а крайните пет знака, които 

следват, означават пореден номер на документ.  

 

Забележка: 

Форматът за изход на броячите не може да се променя. 

 

При инсталирането на софтуера COBISS3 всички стойности на броячите 

са нула и затова трябва да се настроят начални стойности. След това, с 

всяко избиране на обекта Броячи, под атрибути се показват последните 

заети стойности. В началото на годината стойностите на броячите 

обикновено се настройват на нула.  

 

Пример: 

В началото на 2008 г. се въвежда начална стойност на отделен брояч 

както следва: 08-00000.  

 

В категория Броячи се съдържат броячи за следните документи:  

 Модул COBISS3/Набавяне: Поръчка, Отмяна на поръчка, 

Документ за доставка, Аванс, Фактура, Фактура за непреки 

разходи, Списък на материали, получени по обмен, Депозитен 

списък, Списък на дарение, Списък на материали, получени по 

друг път, Рекламация за получени материали, Рекламация за 

недоставени материали, Рекламация за фактура, Получена 

поръчка за обмен, Пратка с материали за обмен и Пратка от 

депозирани материали 

 Модул COBISS3/Периодични издания: Поръчка, Списък на 

непоръчани материали, Аванс, Фактура, Фактура за непреки 

разходи, Рекламация за недоставени броеве, Рекламация за 

фактура, Запитване за мострен екземпляр, Отмяна  

 

Забележка:  

За фактури и фактури за непреки разходи се използва един и същ брояч. 

В модулите COBISS3/Набавяне и COBISS3/Периодични издания обаче е 

възможно за фактури и фактури за непреки разходи да се използва един 

и същ брояч или два различни брояча, в зависимост от параметрите на 

настройката на конфигурационния файл на библиотеката. 

И в двата модула за рекламации за фактури се използва един брояч. 
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11.3.1 Ползване на свободни номера 

Ако не запазвате данните когато въвеждате документи по набавяне, това 

ще предизвика пропуски в последователността на номерата. Тези 

пропуснати номера може да се запълнят като броячът се настрои със 

стойността на последния зает номер, който предхожда първия свободен 

номер. Форматът за изход не трябва да се променя!  

 

1. Намерете и изберете броячите в категорията Броячи. 

2. Изберете метода Обект / Редактиране. 

3. Въведете началната стойност на брояча.  

 

Пример: 

Последният зает номер на поръчка е 07-00045. В базата данни има 

няколко свободни номера, които предхождат последния номер на 

поръчка и най-малкият от тях е 07-00012. Ако желаете да използвате 

свободните номера, които предхождат последния номер на поръчка, 

въведете под „Поръчка” номера 07-00011.  
 

4. Съхранете данните.  

 

 

 Процедура 
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