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6.2 KOPIRANJE PODATKOV IZ DRUGEGA POLJA 

V eno ali več polj 996/997 lahko kopiramo podatke iz katerega koli polja 

996/997 v bazi podatkov. 

Poiščemo polje, iz katerega želimo kopirati podatke, in izberemo podpolja, ki 

jih želimo kopirati. 

 

V polju 996/997, v katero bomo kopirali podatke, so podatki o zalogi za enoto, 

ki ni povezana v komplet. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996/997. Izberemo lahko več polj. 

2. Izberemo metodo Objekt / Kopiraj iz drugega polja. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Polje 996/997, kjer poiščemo polje, iz katerega 

želimo kopirati podatke. Iščemo lahko po različnih kriterijih, npr. po 

COBISS.SI-ID, inventarni številki, datumu inventarizacije, signaturi ali 

elementih signature, številki za izposojo ali ID-ju polja. 

 

Nasvet: 

Če imamo izvod pri roki, lahko inventarno številko odčitamo s čitalnikom 

črtne kode. 
 

3. Kliknemo gumb Izberi. 

Odpre se okno Kopiranje polja 996/997 s seznamom podpolj, ki jih lahko 

kopiramo. Zbrišemo oznake podpolj, ki jih ne želimo kopirati. Vpišemo 

lahko tudi oznake: 

• ind2 za kopiranje indikatorja postavitve, 

• c za kopiranje oznake primerka, 

• dl,di,da,dn… za kopiranje posameznih elementov signature ali D za 

kopiranje cele signature. 
 

Opozorili: 

Če je pri enoti, kamor želimo kopirati element signature dl ali di, 

podlokacija (d\l) ali interna oznaka(d\i) že določena, se podatek ne bo 

prekril. 

Datum inventarizacije se določi pri "kopiranju" inventarne številke. Če 

želimo kopirati datum inventarizacije, vnesemo oznako o. 

 

Za kopiranje nabavnih podatkov lahko označimo "Kopiraj vse nabavne 

podatke" ali pa označimo podpolja za kopiranje posameznih nabavnih 

podatkov.  

Označimo "Odpri urejevalnike polj 996/997", če želimo pregledati polja s 

kopiranimi podatki. 

Postopek 
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4. Kliknemo gumb V redu. 

Podatki se prenesejo v polje 996/997. 

 

Opozorili: 

Če je enota, v katero želimo kopirati podatke cele signature (d), 

podlokacije (d\l), tekoče številke (d\n), oznake dela (d\x), številke izposoje 

(9), statusa (q) ali številčenja (m), evidentirana za izposojo, se podatki ne 

prenesejo.  

Če smo označili več polj 996/997, v katera želimo kopirati podatke, in je 

vsaj ena enota izposojena, bo kopiranje podatkov o zalogi prekinjeno pri 

prvem izposojenem gradivu.  

 

 

Opozorilo: 

Pri kopiranju inventarne številke, številke za izposojo in tekoče številke se 

dejansko prevzamejo oznake števcev, na osnovi katerih se določijo nove 

številke. 

Če je nastavljena programska izbira števca za tekoče ali inventarne številke, se 

pri vsakem polju, glede na pogoje, na novo poišče in  izbere števec, po katerem 

se nato številka določi (gl. pogl. 13.2.1). 
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