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7.2 ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТИ 

Можете да отпечатате етикети за полетата 996/997. Съдържанието на 

етикетите зависи от данните, които сте въвели и стойността на индикатора 

за подръчния фонд: 

 1 – подреждане по поредни номера   

 2– систематично подреждане   

 2 – систематично-поредно подреждане  

 

1. В редактора Поле 996/997 кликнете върху бутона Отпечатване на 

етикети.  

Отваря се прозорецът Отпечатване 996/997.  

Под „Отпечатване на етикет”, можете да изберете: 

 изпращане до принтера за незабавно разпечатване на етикети 

 изпращане към изхода от чакащи заявки, които ще бъдат изпратени 

до принтера по-късно   

 без разпечатване   

 

Стойността по подразбиране е настроена на отпечатване на етикети на 

принтера.  

Под „Формат на етикета" библиотеките, които разпечатват няколко 

различни видове етикети, могат да изберат желания формат на етикета. 

Форматът на етикета, отпечатван най-често, е настроен като стойност 

по подразбиране в конфигурационния файл. 

2. Кликнете върху  бутона OK. 

Етикетът ще бъде отпечатан.   

Ако сте избрали опцията да изпратите етикетите при изход от 

последователни  заявки, които ще бъдат отпечатани по-късно, 

етикетите ще бъдат добавени в избрания изход от последователни  

заявки. За отпечатване на  изход от последователни заявки, виж 

COBISS3 Основно ръководство, V4.0, Ръководство за ползвателя, 

глава 4 Основни процедури, 4.6 Управление на изхода от 

последователни заявки , 4.6.4 Изпращане на изход от последователни 

чакащи заявки. 

Процедура 
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Етикети може да разпечатвате и като намерите полето 996/997 в 

категорията Поле 996/997 или изберете методите Обект / Отпечатване на 

етикети, Обект / Отпечатване или Обект / Изпращане. За изпращане на 

изход, виж COBISS3 Основно ръководство, V4.0, Ръководство за 

ползвателя, глава 4 Основни процедури, 4.5 Приготвяне и изпращане на 

изходи.   

Разпечатването на етикети е последната стъпка от метода Обект / 

Набавяне за монографии и метода Категория / Регистрация на 

продължаващите издания за продължаващи издания (при регистриране 

на новополучени броеве в полетата 997). 
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