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19.5

COBISS3/Zaloga

COBISS3/IZPISI
V segmentu COBISS3/Izpisi so pripravljeni naslednji izpisi, ki se uporabljajo v
segmentu COBISS3/Zaloga:
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•

Inventarna knjiga

•

Inventarna knjiga (izpis brez naslova)

•

Seznam odpisanega gradiva

•

Seznam serijskih publikacij (slovenščina in drugi jeziki)

•

Seznam serijskih publikacij

•

Seznam serijskih publikacij po financerjih

•

Seznam serijskih publikacij po financerjih (slovenščina in drugi jeziki)

•

Seznam polj 996/997 (polni fomat)

•

Seznam polj 998 (polni fomat)

•

Seznam odpisanega gradiva (ponudba)

•

Inventarna knjiga (razširjena)

•

seznama serijskih publikacij glede na državo izida ali izdelave in glede
na jezik enote

•

Signaturna knjiga

•

Signaturna knjiga (izpis vseh inventarnih številk)

•

Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov

•

Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov

•

Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, ki jih
imajo naročene

•

Tuje serijske publikacije in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer
jih sofinancira ARRS

•

Zapisi v lokalni bazi knjižnice s seznamom knjižnic, kjer obstaja
bibliografski zapis

•

Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva

•

Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva

•

Zaloga z datumom inventarizacije

•

Zaloga z datumom statusa

•

Seznam novosti po podlokacijah

•

Novosti

•

Seznam novosti po UDK (675b)
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•

Seznam polj brez vpisa v 996/9973

•

Rekapitulacija podatkov o zalogi

•

Gradivo za evidentiranje in izbor

•

Zaloge za evidentiranje in izbor

•

statistika stanja knjižnega in neknjižnega gradiva

•

statistike prirasta knjižnega in neknjižnega gradiva, prirasta domačih in
tujih publikacij, prirasta gradiva po jeziku enote in prirasta gradiva po
financerju

•

statistiki odpisa knjižnega in neknjižnega gradiva

•

statistike serijskih publikacij in elektronskih virov

•

razmerja v splošni knjižnici

•

statistike za potrebe šolskih knjižnici

•

izpisi za potrebe izvajanja inventure

•

statistika stanja po podlokacijah/vrsti gradiva z možnostjo uporabe
uporabniških razvrstiev

•

statistike zaloge po različnih atributih z možnostjo uporabe
uporabniških razvrstiev

© IZUM, april 2018

