COBISS/Izpisi

Nalepke

7.2 ETI01X - IZPIS PO SIGNATURAH
Nalepke skupine ETI01X vsebujejo enake podatke kot nalepke skupine
ETI00X, le da so urejene po signaturah in ne po inventarnih številkah.

IZBIRA IZPISA
Glede na postavitev gradiva izberemo ustrezno vrsto nalepk.

Slika 7.2 - 1: Parametri za ETI01X

IZBOR ZAPISOV
Pri nalepkah skupine ETI01X najprej izberemo zapise, ki bodo vključeni v
izpis. Na voljo sta dve možnosti:
• izbor gradiva - ukaz SELECT
• izbor gradiva - datoteka.
Pri prvi možnosti s pomočjo ukaza SELECT in iskalnih indeksov (gl. priročnik
COBISS/Katalogizacija, ukaz SELECT) napravimo ustrezen izbor.
Najprimernejši izbor zapisov dobimo z iskalno predpono SG=.
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Primer:
Select SG=lA*/mon
Drugo možnost izberemo, ko imamo že pripravljeno datoteko, iz katere
izpišemo nalepke. Nalepke lahko izpišemo iz datoteke identifikacijskih številk
(ID) ali iz datoteke inventarnih številk, ki smo jo predhodno kreirali z ukazom
PUTINV (gl. priročnik COBISS/Katalogizacija, ukaz PUTINV).

7.2.1 Opis parametrov
Po izboru zapisov določimo še vrednosti parametrov (gl. sliko 7.2 - 1).

Pogoj FIND
Sintaksa vpisa vrednosti tega parametra je enaka sintaksi ukaza FIND (gl.
priročnik COBISS/Katalogizacija, ukaz FIND). V zapisih, izbranih z ukazom
SELECT, izberemo tista podpolja ali elemente podpolj iz polj s podatki o stanju
zaloge (996/997), ki ustrezajo podanim kriterijem.
Primer:
pogoj FIND: \n~151563:151746
S tem smo izmed vseh polj s podatki o stanju zaloge za izpis izbrali samo tista,
kjer se tekoče številke (element n podpolja 996/997d) nahajajo v zgoraj
omenjenem območju.
pogoj FIND: f=*
Če pa želimo izpisati nalepke za vse inventarne številke, ki smo jih izbrali z
ukazom SELECT, vpišemo: f=*.

Razvrščanje (l,f,n,i,s,u,a,5)
Določimo poljubni vrstni red izpisa nalepk po elementih podpolja 996/997d.
Med elementi ne pišemo ločil.
Primer:
razvrščanje: (l,f,n,i,s,u,a,5):lfn
Ob upoštevanju kriterija izbora, določenega s parametrom pogoj FIND,
bodo nalepke urejene po elementih l, f in n podpolja 996/997d.
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Število izvodov
Vpišemo želeno število izvodov posamezne nalepke. Privzeta vrednost je 1.

Datoteka (ID/inv. št.)
Vnesemo ime datoteke identifikacijskih številk (ID) oz. datoteke inventarnih
številk. Privzeto ime za izpis iz datoteke identifikacijskih številk je XETI01. To
lahko zbrišemo in vnesemo drugo ime datoteke identifikacijskih številk.
Primer:
datoteka(ID/inv. št.): retro_lkip
Pri vnosu imena datoteke inventarnih številk pa dodamo še tip IDSX.
Primer:
datoteka(ID/inv. št.): INV19970408.IDSX

Slika 7.2 - 2: Izpis s tiskalnikom Eltron
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Slika 7.2 - 3: Izpis s tiskalnikom Fargo
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