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EDIT STATUS 

Ukaz je namenjen spreminjanju podatkov o stanju zaloge v poljih 996/997, in 
sicer statusa v podpolju q, datuma statusa v podpolju t in inventarne opombe v 
podpolju r. 

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo 

 

 EDIT STATUS Ukaz  

 

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika z izpisano predpono IN/CN=. 
Za predpono vpišemo inventarno številko (IN) ali številko za izposojo (CN) in 
potrdimo s tipko L. Izpiše se naslov, signatura, status, datum statusa in 
inventarna opomba. Hkrati se izpiše predpona ST=, za katero vpišemo nov 
status (po šifrantu; gl. priročnik COMARC/H, podpolje 996/997q – Status) in 
potrdimo s tipko L. S tem se v zapisu prekrije stari status. Nato se izpiše 
predpona DS=, kjer vpišemo datum statusa v obliki LLLLMMDD. Tekoči 
datum vnesemo s pritiskom na tipko L. Nazadnje se izpiše predpona IR=, 
za katero vpišemo inventarno opombo in ponovno potrdimo s tipko L. 
Izhod omogočata tipki Jz. 
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Če želimo status brisati, samo pritisnemo tipko L  in pritrdilno odgovorimo 
na vprašanje Ali želite brisati status (D/N/V)?. Možnost V 
omogoča, da se vprašanje pri brisanju statusa ne pojavlja, dokler uporabljamo 
ta ukaz. 

Pri monografskih publikacijah se po vnosu podatkov ažurirajo tudi zbirni 
podatki o stanju zaloge (število izvodov – podpolje 998c), ki so vidni v 
COBISS/OPAC-u. Če polja 998 prej ni bilo, se sedaj avtomatsko tvori.  

Pri serijskih publikacijah velja sprememba statusa za celoten letnik in ne za 
posamezni zvezek, zato se v tem primeru izpiše opozorilo Spremenjen 
status bo veljal za celoten letnik izbrane 
publikacije. 

Če vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo, ki je ni v bazi 
podatkov, se izpiše sporočilo Zapis ne obstaja. Če vpišemo napačno 
kodo statusa, se izpiše sporočilo Kode ni v šifrantu. 

 

Opozorilo: 

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne 
morejo več uporabljati. 
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