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Programska oprema COBISS3 

Verzija V5.3-00, oktober 2013 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 

 

V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 5.3-00 vključili naslednje dopolnitve: 

 

 

1. Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 

  

Uporabnikom, ki imajo pooblastilo KAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov, je 

omogočeno tudi urejanje vsebine podpolj 330z, 330a in 539a. 

 

2. Kopiranje podatkov o zalogi (v druga polja ali iz drugega polja) 

  

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. 

 

3. Prikaz seznama knjižnic 

  

Spremenjeno je poimenovanje metode in dopolnjen opis postopka, s katerim lahko 

pogledamo, v katerih lokalnih bazah podatkov obstaja bibliografski zapis in kakšno je stanje 

podatkov o zalogi po knjižnicah. 

 

4. Prikaz cene za izvode iz kombiniranih naročil 

  

Za izvode iz kombiniranega naročila, kjer je med podatki o ceni za komentarjem CS in 

ločilom \ vpisan ID polja, se v izpisih Z-SEZ-01, Z-SEZ-02, Z-PL-B01 in Z-PL-B02 

podatek ID polja pretvori v inventarno številko polja 996/997, kjer je podana skupna cena. 

 

5. Priprava statistik za potrebe šolskih knjižnic 

  

Izpise Z-STA-21, Z-STA-22 in Z-STA-23 lahko omejimo na določeno podlokacijo v 

signaturi, ki jo izberemo pri "Podlokacija (d\l)". 

 

6. Statistika prirasta slovenskih in tujih publikacij 

  

Pripravljen je novi izpis Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih publikacij, v katerem se 

izpišejo podatki o knjižničnem gradivu, ki je izšlo ali je bilo izdelano v matični državi, in 

gradivu, ki je bilo izdelano zunaj matične države.  
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7. Dopolnjeni postopki za izvajanje inventure 

  

Omogočeno je urejanje odčitkov po internih oznakah, formatu v signaturi in vrstilcu UDK v 

prostem pristopu. Dodani so trije novi izpisi s podatki o gradivu, ki je bilo odčitano in ima 

med podatki o zalogi vrednosti teh elementov drugačne, kot smo jih določili pri popisu. 

Nove možnosti bodo na voljo v novih okoljih za izvajanje inventure. 

 

 


