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13 НАСТРОЙВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

БРОЯЧИ   

В процеса на инвентиране може да определите три вида номера:  

 инвентарен номер   

 пореден номер (в зависимост от подреждането)  

 номер за заемане (ако при заемане използвате номера за заемане 

вместо инвентарните номера)  

 
Тези номера могат да се определят автоматично. За всеки вид номера 

може да настроите един или няколко брояча (напр. всеки отдел в 

библиотеката да има собствен брояч за инвентарните номера).   

В зависимост от това, какъв вид изброяване желаете да използвате, трябва 

да изберете подполетата и да въведете стойностите. Въз основа на това, 

което сте избрали, в процеса на инвентиране автоматично ще бъдат 

предлагани желаните броячи. Тогава броячите се използват, за да 

определят инвентарния номер, поредния номер и номера за заемане. И 

трите номера се определят едновременно.  

Процедурата за автоматично определяне на номера включва:  

 настройване на всички броячи, от които ще имате нужда, за да 

определяте инвентарните номера, номерата за заемане и поредните 

номера (определете техните имена, изберете подполетата и 

стойностите за подполетата, определяйки по този начин за кой 

материал те са валидни)  

 в процеса на инвентиране, програмата ще ви предложи съответните 

броячи; номерата ще бъдат определени след като кликнете върху 

бутона Определи номерата  

 възможно е също да настроите конфигурационния файл така, че 

софтуерът автоматично да избира брояча и да определя 

инвентарния номер или поредния номер в рамките на сигнатурата 

при кликване върху бутона Определи номерата, докато 

редактирате данните в редактора Поле 996/997  
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Може също да проверявате кои инвентарни номера са все още налични. 

Раздели: 

 13.1 Добавяне на брояч 

 13.2 Избиране на броячи 

 13.3 Показване на наличните номера 
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