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COBISS3/Zaloga

INVENTARIZACIJA
Najprej vnesemo podatke v eno polje 996/997, nato pa z gumbom Kopiraj
prenesemo podatke še v druga polja, ki so pripravljena za inventarizacijo. Na
koncu lahko izpišemo nalepke.

Pogoj

Vsaj eno polje v zapisu mora imeti status v obdelavi ali naročeno (serijske
publikacije).

Postopek

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo.
2. Izberemo metodo Objekt / Inventariziraj.
Odpre se urejevalnik Polje 996/997 za prvo polje 996/997, ki ustreza
pogoju.
Glede na podatke program ponudi števec inventarnih številk, števec številk
za izposojo in števec tekočih številk. Iz spustnih seznamov lahko izberemo
tudi druge števce.
Če je vrednost indikatorja postavitve 2, 4, 6 ali 8 (postavitev po področjih),
se v element signature d\a prenesejo podatki iz podpolj 700ab ali 710a, v
element d\5 pa podatki iz podpolj 200ahi. Če ni izpolnjeno niti podpolje
700ab niti 710a, se v element d\a prenesejo podatki iz podpolj 200ahi.
Opozorilo:
V inicializacijski datoteki je možno nastaviti, da v elementih d\a in d\5 kljub
postavitvi po področjih ne bo podatkov.
3. Vnesemo in uredimo podatke (gl. pogl. 5.3).
Z gumbom Določi številke določimo inventarno številko, tekočo številko
in številko za izposojo (gl. pogl. 13.2).
Z gumbom Kopiraj kopiramo podatke v druga polja, ki jih želimo
inventarizirati (gl. pogl. 6.1).
Z gumbom Izpiši nalepke lahko izpišemo nalepke za serijske publikacije,
za katere ne beležimo prejema v kontroli dotoka.
4. Shranimo podatke.
Polja 996, v katera smo vnesli inventarno številko in datum inventarizacije,
se dodajo v razred Novosti za izpis seznamov novosti (gl. pogl. 12).
Pri serijskih publikacijah, za katere beležimo prejem v kontroli dotoka, se
odpre urejevalnik Vzorec izhajanja (gl. pogl. 9.1).
Pri monografskih publikacijah se odpre okno Seznam polj 996/997 s
seznamom polj 996, ki smo jih obdelali.
5. Označimo polja 996, za katera bomo izpisali nalepke, in kliknemo gumb
Izberi.
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Odpre se okno Izpis nalepk za gradivo (gl. pogl. 7.2).

Možnosti ...

Inventarizacijo lahko izvedemo tudi tako, da v razredu Gradivo poiščemo in
izberemo gradivo, med povezavami pa izberemo polje 996/997, ki še nima
inventarne številke. Tako sami določimo, za katero polje 996/997 se bo odprl
urejevalnik. Izberemo metodo Objekt / Inventariziraj.

Kako naprej ...

Če nismo spremenili statusa v poljih 996/997, ga lahko spremenimo naknadno
(gl. pogl. 6.4 in pogl. 6.6).

7.1-2

© IZUM, februar 2012

