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COBISS3/Zaloga

PRENOS ZALOGE V ZAPIS ZA DRUGO GRADIVO
V prvem koraku prenesemo podatke o zalogi v zapis za drugo gradivo. To so
polja 996/997, ki smo jih dodali sami in v njih ročno vnesli podatke o zalogi.
V drugem koraku povežemo nabavne postavke s pripadajočimi podatki o zalogi
z zapisom za drugo gradivo. Na ta način lahko tudi nabavne postavke, ki še
niso povezane z bibliografskim zapisom, povežemo z ustreznim zapisom.

Pogoj

Prenašamo lahko zalogo enote, ki ni povezana v komplet. Zalogo lahko
prenašamo samo med zapisi, ki imajo isti bibliografski nivo (npr. od serijske
publikacije k serijski publikaciji). Izjema je zaloga k zapisom za integrirne vire,
serijske publikacije in zbirne zapise, ki jo lahko prenesemo tudi iz zapisa za
monografsko publikacijo.
Opozorilo:
V zapis za serijsko publikacijo, kjer je v podpolju 998c ročno vpisano število
različno od 0, ni mogoče prenesti zaloge. Če želimo zalogo prenesti, moramo
pri tem zapisu najprej v podpolju 998c, v element 7 vpisati število 0.

Postopek

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo Objekt / Prenesi zalogo na drugo gradivo.
Odpre se okno s seznamom polj 996/997, ki smo jih dodali ročno.
Opozorilo:
V seznamu ni polj 996 za enoto kompleta.
3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prevezati na zapis za drugo
gradivo.
Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo.
4. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati podatke o zalogi.
Odpre se okno s sporočilom, da so podatki o zalogi preneseni.
5. Kliknemo gumb V redu.
Odpre se okno Prenos nabavnih postavk in zaloge v zapis za drugo
gradivo s seznamoma "Neizbrano" in "Izbrano". Vse nabavne postavke so
v seznamu "Neizbrano".
Opozorilo:
V seznamu ni nabavne postavke s poljem 996 za enoto kompleta.
6. Postavko, ki jo želimo prenesti, označimo v seznamu "Neizbrano" in z
gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano".
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7. Kliknemo gumb V redu.
Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo.
8. Poiščemo in izberemo gradivo, na katero želimo prevezati nabavne
postavke in podatke o zalogi.
Nabavne postavke in podatki o zalogi se prevežejo na zapis za drugo gradivo.

10.1.1 Prenos dela zaloge v zapis za drugo gradivo
Kadar ne želimo v drug zapis prenesti vseh polj 996, ki so vezana na eno
postavko naročila, moramo kreirati postavko naročila za drug zapis in nanjo
prenesti del podatkov o zalogi. To naredimo z metodo pri postavki naročila v
segmentu COBISS3/Nabava.
Postopek

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko, ki jo želimo
razdeliti.
2. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve postavki in prenesi zalogo.
Odpre se okno s seznamom polj 996.
3. Označimo in izberemo polja, ki jih želimo prenesti v drug zapis.
Odpre se iskalnik Iskanje – Gradivo.
4. Poiščemo in izberemo zapis.
Izbrana polja 996 se prenesejo v drug zapis. Za prenesena polja se kreira
postavka naročila, ki je povezana z novim zapisom.
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