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7.1 ИНВЕНТИРАНЕ  

Първо, въведете данните в едно поле 996/997. С бутона Копирай, 

копирайте данните в другите полета, които са приготвени за инвентиране. 

Накрая, ако желаете, отпечатайте етикетите. 

 

Поне едно поле в записа трябва да има статуса обработва се или поръчан 

(продължаващи издания).  

 

1. В категорията Материал, намерете и изберете материала.  

2. Изберете метода Обект / Инвентиране.  

Отваря се редакторът Поле 996/997  за първото поле 996/997, което 

отговаря на критериите.  

В зависимост от библиографските и служебните данни, които сте 

избрали, софтуерът ще предложи брояч за сигнатурите, брояч за 

номерата за заемане и брояч за поредните номера. Може да изберете и 

други броячи от падащите менюта.  

Ако стойността на индикатора на подръчния фонд е 2 – систематично 

подреждане, данните от подполетата 700ab и 710a се прехвърлят в 

елемента на сигнатурата d\a, а данните от подполетата 200ahi се 

прехвърлят в елемента d\5. Ако и двете подполета – 700ab и 710a са 

празни, данните от подполетата 200ahi се прехвърлят в елемента d\a. 

 

Забележка:  

Конфигурационният файл може да бъде настроен така, че 

елементите d\a и d\5 да останат празни, въпреки стойността 2 на 

индикатора за подръчния фонд. 

 

3. Въведете и редактирайте данните (виж глава 5.3). 

Използвайте бутона Определи номера, за да определите инвентарния 

номер, поредния номер и номера за заемане (виж глава 13.2). 

Използвайте бутона Копирай, за да копирате данните за инвентиране в 

други полета (виж глава 6.1). 

Използвайте бутона Отпечатай етикети, за да отпечатате етикети за 

продължаващите издания, чието получаване не се регистрира.  

4. Съхранете данните.  

Полетата 996, за които са въведени инвентарен номер и дата на 

инвентиране се добавят в категорията Новополучен материал, за да 

бъдат отпечатани в списъка на новополучените материали (виж глава 

12).  

Процедура 

Предварително 

условие 
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При продължаващите издания, чието получаване се регистрира, се 

отваря редакторът Модел на периодичност на публикуване (виж 

глава 9.1).  

При монографии, се отваря прозорецът Списък на полетата 996/997, 

включващ полетата 996, които вече са били обработени.  

5. Маркирайте полетата 996, за които желаете да отпечатате етикети и 

кликнете върху бутона Избери.  

Отваря се прозорецът Отпечатване на етикети за материал (виж 

глава 7.21).  

 

Процесът на инвентиране може да се извърши и ако намерите и изберете 

материала в категорията Материал и от взаимовръзките изберете поле 

996/997 без определен инвентарен номер. Така, може да определите, за кое 

поле 996/997 ще се отвори редакторът. Накрая, изберете метода Обект / 

Инвентиране. 

 

Ако не сте променили в началото статуса в полетата 996/997, може да го 

направите по-късно (виж глави 6.4 и 6.6). 

 

Следващи 

действия… 

Опции… 
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