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9.5 ПОДВЪРЗВАНЕ НА БРОЕВЕ  

Броевете в едно поле 997, които обикновено съставят един том, могат да 

бъдат подвързани в една или повече единици. Следователно, заемането на 

един отделен брой вече няма да бъде възможно. 

Ако откриете грешка при подвързването, поправете я като първо 

разподвържете броевете и после ги подвържете отново. 

Когато подвързвате броеве, в поле 997 се променя индикаторът за 

подвързване, а в подполе 997m се променя пунктуацията.  

 

9.5.1 Подвързване на броеве  

Всички броеве от един том могат да бъдат подвързани в една цяла единица 

или на части. Частичното подвързване може да бъде извършено 

постепенно, като методът се използва няколко пъти последователно. 

Всеки път се регистрира само една единица от подвързани броеве. 

Броевете се подвързват в последователност от най-малкия към най-

големия номер. 

 

1. В категорията Поле 996/997 или във взаимовръзките в категорията 

Материал, намерете и изберете поле 997. 

2. Изберете метода Обект / Подвържи броевете. 

Отваря се прозорецът Подвържи  броевете съдържащ два списъка: 

„Избран” и „Неизбран”. Всички броеве ще бъдат в списъка „Избран”.  

3. Отстранете от списъка „Избран” броевете, които не желаете да 

подвържете при първото подвързване (т.е. маркирайте всеки брой и го 

прехвърлете в списъка „Неизбран” чрез натискане на бутона 

Премахни).  

 

Забележка:  

При частично подвързване, може да подвързвате само 

последователни броеве, т.е. от най-малкия към най-големия номер.  

 

4. Кликнете върху бутона OK.  

 

В поле 997 се променя  индикаторът за подвързване, а в подполе 997m 

пунктуацията.  

 

  

Процедура 
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Когато подвързвате всички броеве в обща единица, индикаторът за 

подвързване ще получи стойността подвързани броеве, а при частично 

подвързване, стойността на индикатора ще бъде подвързани и 

неподвързани броеве. 

 

Поле 997  

 подвързани броеве: ако всички броеве са подвързани в обща 

единица  

 подвързани и неподвързани броеве: ако броевете не са подвързани 

само в една единица  

 

Ако искате да подвържете броевете в повече единици, изберете отново 

метода Обект / Подвържи броевете. 

 

9.5.2 Разподвързване на броеве  

Броеве, които са подвързани в една или повече единици, могат да бъдат 

отново разподвързвани, което позволява заемането на отделни броеве. 

 

Индикаторът за подвързване е подвързани и неподвързани броеве или 

подвързани броеве.  

 

1. В категорията Поле 996/997 или във взаимовръзките на категорията 

Материал, намерете и изберете полето 997. 

2. Изберете метода Обект / Разподвържи броевете. 

3. Съхранете данните. 

 

Стойността на индикатора за подвързване ще се промени на неподвързани 

броеве и в подполе 997m ще се промени пунктуацията.  

 

Поле 997 

 неподвързани броеве 

 

Ако, поради неправилно подвързване, броевете е трябвало да се 

разподвържат, сега можете да ги подвържете отново, като използвате 

метода Обект / Подвържи броевете. 

 

Предварително 

условие 

Процедура 

Следващи 

действия... 

Индикатор за 

подвързване  

 

Индикатор за 

подвързване 

Следващи 

действия 


	9.5 Подвързване на броеве
	9.5.1 Подвързване на броеве

	Забележка:
	9.5.2 Разподвързване на броеве


