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COBISS2/Izpisi 
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Izposoja, Verzija 4.9, december 2003 
 

Dopolnitve številka 8, december 2003 
 
 
 
Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

iii–vi Kazalo vsebine zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
vii–xi Kazalo slik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.2/3–4  11.2.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
zamenjava strani  11.2/4–12 11.2.2 STA4XX - plačila v izposoji 
(dopolnitev) 11.2.3 STA5XX - izposoja gradiva 

 11.2.4 STA6XX - obiski članov  
 11.2.5 STA7XX -  transakcije  
   
11.2/13–14  11.2.6 STA8XX - člani zamenjava strani 11.2/12– 13  

(dopolnitev) 
   
11.3/15–22 11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino 

statistik 
zamenjava strani 11.3/15–20  
(dopolnitev) 

   
11.3–23  11.3.3 Splošne tabele za obliko in vsebino 

statistik 
zamenjava strani 11.3 - 20  
(dopolnitev) 

   
11.4/1–3 11.4 Definicije statistik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.5/7  11.5 Primeri izpisov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.7/1–4  11.7 Tabela kombinacij podpolj za fizične oblike vstavitev novih strani 

(novo poglavje) 
   
13.1/1–4   13.1.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.2/1–8   13.2.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.2/15 13.2.9 CIR108 - seznam rezerviranega gradiva zamenjava strani  

(dopolnitev) 
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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
13.4/5–23 13.4 CIR3XX - poravnava terjatev zamenjava strani 13.4/5–18 

(dopolnitev) 
   
13.5/1–6 13.5.1 Opis parametrov  zamenjava strani  

(dopolnitev) 
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Opis dopolnitev številka 8, december 2003 
 
 
 

• 11.2.1 Opis parametrov  
Pri parametru Aktivnost dodane vrednosti (gl. str. 11.2 - 3). 
V skupini izpisov STA8XX - člani dodan parameter Zaglavje, kamor lahko vpišemo 
besedilo, ki se izpiše v zaglavju izpisne liste pod naslovom statistike (gl. str. 11.2 - 4)  
in manjše oblikovne spremembe.  

 
• 11.2.2 STA4XX - plačila v izposoji 
• 11.2.3 STA5XX - izposoja gradiva 
• 11.2.4 STA6XX - obiski članov 
• 11.2.5 STA7XX -  transakcije 

Manjše vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 11.2 - 8, 11.2 - 10, 11.2 - 12). 
 

• 11.2.6 STA8XX - člani 
Manjše vsebinske in oblikovne spremembe. 
V skupini izpisov STA8XX odslej pripravljamo statistične preglednice z definiranjem 
elementov tabele LEFT in UP (gl. str. 11.2 - 14). 

 
• 11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino statistik 

Vsebinska dopolnitev tabele NBM - vrste gradiva (gl. str. 11.3/15–18). 
Manjše oblikovne spremembe. 

 
• 11.3.3 Splošne tabele za obliko in vsebino statistik 

Manjše oblikovne spremembe. 
  

• 11.4 Definicije statistik 
Pri statistikah skupine STA8XX je dodan element STATUS - vrsta članov, s katerim 
definiramo ali pripravljamo statistiko aktivnih ali novovpisanih članov (gl. str. 11.4/1–2). 

 
• 11.5 Primeri izpisov 

Nov primer izpisa pri statistikah STA8XX (gl. str. 11.5 - 7). 
  

• 11.7 Tabela kombinacij podpolj za fizične oblike 
Novo poglavje, v katerem je podana tabela kombinacij podpolj za fizične oblike, ki jo je 
treba uporabljati skupaj s priročnikom COMARC/B (gl. str. 11.7/1–4).
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• 13.1.1  Opis parametrov 

Pri parametru Aktivnost dodane vrednosti (gl. str. 13.1 - 2) ter manjše oblikovne 
spremembe. 

 
• 13.2.1 Opis parametrov  

Pri parametrih Status in Transakcije dodane vrednosti (gl. str. 13.2 - 2) ter manjše 
oblikovne spremembe in vsebinske dopolnitve (gl. str. 13.2/6–7). 

 
• 13.2.9 CIR108 - seznam rezerviranega gradiva 

Nov primer. V seznamu rezerviranega gradiva je dodana kolona, v kateri se izpisujejo 
identifikacijske številke zapisov COBISS.SI-ID (gl. str. 13.2 - 15). 

 
• 13.4 CIR3XX - poravnava terjetev 

Novi primeri izpisov in oblikovne spremembe (gl. str. 13.4/5–23). 
 

• 13.5.1 Opis parametrov  
Pri parametrih Transakcije in Status dodane vrednosti (gl. str. 13.5/2–3) ter manjše 
vsebinske dopolnitve in oblikovne spremembe. 
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