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ZAKLJUČITEV VNOSA SEZNAMA NENAROČENIH
PUBLIKACIJ
Pri zaključitvi vnosa seznama nenaročenih publikacij nastane za vsako
postavko (tj. naslov serijske publikacije) toliko polj 997, kot je število izvodov
pri postavki. Nastane tudi polje 998, če ga doslej še ni bilo.
Opozorilo:
Če je v seznamu serijska publikacija, pri kateri je v podpolju 998c v elementu 7
ročno vpisano število izvodov različno od 0, seznama ni mogoče zaključiti. Če
želimo zaključiti vnos seznama, moramo za to serijsko publikacijo najprej
vpisati število 0 v podpolje 998c v element 7.
Za postavko seznama in pripadajoča polja 997 se pripravi vzorec izhajanja.

Pogoj

Seznam nenaročenih publikacij ima določenega dobavitelja in vpisane
postavke.

Postopek

1. V razredu Seznam nenaročenih publikacij poiščemo in izberemo seznam
nenaročenih publikacij.
2. Izberemo metodo Objekt / Zaključi vnos.
Za vsak izvod se pripravi novo polje 997 z naslednjimi podatki:


indikator vezave ima vrednost 0 – Nevezani zvezki



indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v
inicializacijski datoteki knjižnice



k "Podlokacija (d\l)" se prenese oznaka oddelka knjižnice



k "Interna oznaka (d\i)" se prenese interna oznaka



"Status (q)" dobi vrednost 1 – naročeno



k "Datum statusa (t)" se prenese datum zaključitve vnosa seznama



k "Način nabave (v)" se prenese način nabave



k "Namen nabave (w)" se prenese namen nabave



k "Dobavitelj (2)" se prenese oznaka dobavitelja



k "Cena (3)" se prenese izračunana cena za izvod
Cena za izvod se izračuna tako, da se znesek postavke (vrednost pri
"Znesek") deli s številom izvodov.
Če sta pri postavki določeni obe ceni, tj. cena v domači valuti in cena v
tuji valuti, se prenese samo ena cena glede na nastavitev v
inicializacijski datoteki.
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Če je pri postavki vpisana tudi opomba o ceni, se izpiše ob ceni v
lomljenem oklepaju.

Pripravi se tudi polje 998 z naslednjimi podatki:


indikator postavitve ima vrednost v skladu s parametrom v
inicializacijski datoteki knjižnice



k "Datum poročanja (a)" se prenese tekoči datum



k "Oznaka ustan. – sigla (b)" se prenese sigla domače knjižnice



v "Število primerkov (c)" se napolnijo vsi elementi programsko



"Indikator nabave (e)" dobi vrednost o – trenutno naročena serijska
publikacija



"Splošni p. (g)", element c dobi vrednost 0 – (ničla) informacija ni
dostopna



k "Letnica (k)" se prenese tekoče leto, letu se doda znak "-"

Če je polje 998 že obstajalo, je treba podatke spremeniti ročno.
Status po zaključitvi
vnosa seznama
nenaročenih
publikacij

Seznam nenaročenih publikacij


zaključen vnos

Postavka v seznamu nenaročenih publikacij


naročeno

Izvod


naročeno

Vzorec izhajanja


v pripravi

Polje 997

Kako naprej ...

1 – naročeno

Ob prejemu prvega od pričakovanih zvezkov inventariziramo letnik, uredimo
vzorec izhajanja in zabeležimo prejem zvezka.

4.3.1

Izdaja potrdila o prejemu obveznega
izvoda

Zavezancu lahko izdamo potrdilo o prejemu obveznega izvoda serijskih
publikacij za določeno obdobje.
Izpis Potrdilo o prejemu obveznega izvoda – SP pripravimo v segmentu
COBISS3/Izpisi. Priprava in izpisovanje sta opisana v dodatku B.1.1. Pri
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pripravi izpisa o prejemu zvezkov serijskih publikacij določimo obdobje, za
katerega želimo izdati potrdilo.
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