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998 e – INDIKATOR NABAVE
V podpolje 998e se vpisuje indikator nabave za trenutno naročene serijske publikacije, za serijske
publikacije, ki jih želimo naročiti v prihodnje (deziderati), ter za ogledne izvode serijskih publikacij.
Podatek se vnese v kodirani obliki iz enotnega šifranta:
<LLLL>
o
sc

serijska publikacija je deziderat za leto <LLLL>
trenutno naročena serijska publikacija
ogledna serijska publikacija

Koda "o" se vpisuje programsko na osnovi podatkov o letnicah v podpolju 998k. Program za vsako polje
998 preveri, če je v zadnjem podpolju 998k zadnji znak "-". V tem primeru v tisto polje 998 doda
podpolje 998e z vsebino "o". Če je takrat v podpolju že vpisana druga koda, program javi napako. Ročni
vnos ali brisanje kode "o" ni smiselno.
Pri dezideratih moramo kodo letnice vnesti ročno. Čim je serijska publikacija, ki je označena kot
deziderat, naročena, moramo vnesti v podpolje 998k letnico in znak "-". To pomeni, da je publikacija
naročena. V podpolju 998e se bo koda ažurirala programsko. Pri nerealiziranih predlogih naročil
(deziderati za pretekla leta) moramo pri prenosu predloga za naročilo v naslednje leto kodo (letnico)
spremeniti.
Podpolje je namenjeno predvsem za potrebe iskanja in se skupaj s podpoljem 001a indeksira v dodatni
indeks "RS=" (status zapisa). V ustanovah, ki poročajo za druge ustanove, se lahko dodatni indeks "RS="
pri iskanju kombinira s siglo ("SI="), saj je podpolje 998e za eno besedo "oddaljeno" od podpolja 998b.
Podpolji 998e in 998b sta iskalni samo v lokalni bazi!

Elementi & dolžina
Podpolje nima elementov.

PRIMERI
1.
Select RS=o
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Podatek o sigli pri iskanju ni
pomemben v tistih lokalnih bazah, kjer ne poročajo za druge ustanove.
2.
Select SI=50003 (W) RS=o
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij v CMK. Ukaz je smiseln samo v
lokalni bazi CMK.
3.
Select SI=50121 (W) RS=95
Iskanje nerealiziranih predlogov naročil (dezideratov) za leto 1995 v ustanovi s
siglo 50212. Ukaz je smiseln samo v NUK-ovi lokalni bazi, kjer poročajo za to
institucijo.
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