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10.1  OPIS PARAMETROV 

Pred izvajanjem programa moramo podati vrednosti parametrov, od katerih je 
odvisna vsebina in oblika izpisa. Katere parametre je treba določiti, je 
navedeno v poglavjih pri posameznih izpisih. 

 

Format izpisa (1/2/3/4) 

S tem parametrom določimo, kateri podatki bodo navedeni v izpisu. Izbiramo 
lahko med štirimi formati: 

• format 1: 
− ISSN 
− naslov 
 

• format 2: 
− podatki iz formata 1 
− faktor vpliva 
− način nabave 
− dobavitelj 
− cena v določeni valuti 

 

• format 3: 
− podatki iz formata 2 
− UDK iz podpolja 675c 
− seznam letnic s podatki o popolnosti 

 

• format 4: 
− način nabave 
− dobavitelj 
− cena v določeni valuti 

 

Faktor vpliva (D/N) 

Določimo, ali želimo imeti v formatu 2 ali 3 izpisan faktor vpliva (D) ali ne 
(N). Privzeta vrednost je N. 

 

Razvrščanje (A/S) 

Določimo urejanje podatkov o posamezni knjižnici po abecedi imen knjižnic 
(A) ali po sigli (S). Če podamo vrednost A, se izpiše ime knjižnice in sigla, sicer 
pa samo sigla knjižnice. Privzeta vrednost je A. 
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Sigle za izpis 

S tem parametrom lahko omejimo izpis samo na knjižnice, katerih sigle 
navedemo. Sigle med seboj ločimo z vejico. Če izpisa ne želimo omejiti, 
parametra ne izpolnimo. 

Če izpis omejimo, se zbirni podatki v seznamih nanašajo samo na knjižnice, na 
katere smo omejili izpis. 

 

Primer: 

sigle za izpis: 50001,50003 

 

Pogoj FIND 

S tem parametrom omogočimo izbiro zapisov, ki bodo upoštevani pri izdelavi 
izpisa. V parameter vpišemo ukaz FIND tako, kot je opisano v priročniku 
COBISS/Katalogizacija, ukaz FIND. Ukaz se izvaja po poljih 998.  

 

Nasvet: 

S parametrom pogoj FIND lahko omejimo izdelavo izpisa samo na 
določeno knjižnico. 

 

Primer: 

pogoj FIND: b=50001 
(Izdelavo izpisa želimo omejiti na NUK.) 

 

Način nabave 

Če želimo izpis serijskih publikacij omejiti samo na določene načine nabave 
(podpolje 998v), vnesemo kode teh načinov nabave in jih ločimo z vejico. Če 
želimo izpis vseh naročenih tujih serijskih publikacij ne glede na način nabave, 
tega parametra ne izpolnjujemo.  

 

Primer: 

način nabave: a,g 

 

Koda za deziderate 

Za izpis dezideratov moramo vnesti tisto kodo iz podpolja 998e - Indikator 
nabave, ki jo želimo vključiti v izpis. Možno je vpisati tudi več kod iz podpolja 
998e, ki morajo biti med seboj ločene z vejico. Kode so navedene v priročniku 
COMARC/H Format za podatke o stanju zaloge, podpolje 998e. 
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Nasvet: 

Če želimo izpis naročenih serijskih publikacij hkrati z deziderati za določeno 
leto/leta, poleg kod iz podpolja 998e vnesemo še kodo o. 

 

Primer: 

koda za deziderate: 94,95,o 

 

Valuta 

Izberemo valuto, v katero se bodo preračunale cene serijskih publikacij. 
Vnesemo oznako valute. Privzeta vrednost je EUR. To vrednost lahko zbrišemo 
in iz šifranta valut, ki se izpiše po pritisku na tipko X, izberemo ustrezno 
valuto. 

 

Primer: 

valuta: USD 

 

Format cene 

S tem parametrom določimo obliko izpisa cen. Če podamo vrednost  0, se cene 
izpisujejo v obliki XXX.XXX.XXX,XX (s pikami in decimalno vejico), če pa 
podamo vrednost 1, se cene izpisujejo v obliki XXXXXXXXX,XX (brez pik, 
samo z decimalno vejico). Privzeta vrednost je 0. 

 

Nasvet: 

Oblika cene brez pik je primernejša pri izbiri valute, pri kateri so cene zelo 
visoke (zapisane z več ciframi), npr. SIT. 

 

Cena publikacije 

Določimo najnižjo ceno serijske publikacije v valuti iz parametra valuta, ki 
jo mora imeti serijska publikacija v izpisu. Privzeta vrednost je 0, kar pomeni, 
da se bodo izpisale vse serijske publikacije ne glede na ceno. 

 

Primer: 

cena publikacije: 10000 
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Mejna vrednost 

Parameter je treba izpolniti samo pri pripravi izpisa COR003 - poraba sredstev 
(ustanove). V izpisu želimo posebej prikazati knjižnice, katerih skupni znesek 
za nabavo naročenih tujih serijskih publikacij presega določen znesek v valuti, 
ki jo vnesemo v parameter valuta. Ta znesek vpišemo pri parametru mejna 
vrednost. Privzeta vrednost je 0, kar pomeni, da so upoštevane vse 
knjižnice, ki imajo naročene tuje serijske publikacije. 

 

Primer: 

mejna vrednost: 150 

 

Gostota izpisa (6/8) 

Določimo gostoto izpisa na papirju (6 ali 8 vrstic na inč). Privzeta vrednost je 
6. 

 

 

 


