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COBISS3/Zaloga 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–5 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

1   UVOD 1/1–2 spremenjeno 

3   PODATKI O ZALOGI 3/1–2 spremenjeno 

4.2   Vnos podatkov 4.2/3–4 spremenjeno 

5.3   Vnos podpolj 5.3/1–5 spremenjeno 

6   Urejanje podrobnih podatkov o zalogi 6/1–2 spremenjeno 

6.8   Brisanje polja 996, ki je nastalo v nabavi 6.8/1 dodano 

6.9   Razvrščanje polj 6.9/1–2 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

7.2   Izpis nalepke 7.2/1 spremenjeno 

8   ODPIS MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ PO 
     INVENTURI 

8/1–2 spremenjeno 

13.3   Prikaz nezasedenih številk 13.3/1 spremenjeno 

14.1   Lokalna baza podatkov 14.1/1 spremenjeno 

14.5   COBISS3/Izpisi 14.5/1 spremenjeno 

A   IZPISI A/1 dodano 

A.1   Izpisovanje A.1/1–3 dodano 

B   SEZNAMI B/1 dodano 

B.1   Seznam izpisov B.1/1 dodano 

B.2   Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov B.2/1–6 dodano 

B.3   Opis posameznih izpisov B.3/1–3 dodano 

B.4   Primeri izpisov B.4/1–8 dodano 

C   PORABA SREDSTEV C/1 dodano 

C.1   Seznam izpisov C.1/1 dodano 

C.2   Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov C.2/1 dodano 

C.3   Opis posameznih izpisov C.3/1–3 dodano 

C.4   Primeri izpisov C.4/1–5 dodano 

D   POSLOVNE LISTINE D/1 dodano 

D.1   Seznam izpisov D.1/1 dodano 

D.2   Priprava izpisov D.2/1 dodano 

D.3   Opis posameznih izpisov D.3/1–2 dodano 
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D.4   Primeri izpisov D.4/1–8 dodano 

   
 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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Opis sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". Opisi sprememb, ki niso vključene v priročnik, so navedeni na koncu pod 
naslovom "Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku". 
 
 
1. Poglavje 6.8 Brisanje polja, ki je nastalo v nabavi   

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisan postopek brisanja polja 996, ki je nastalo z 
nabavnim postopkom v segmentu COBISS3/Nabava. 

 
2. Poglavje 6.9 Razvrščanje polj 

Spremenjene so številke poglavja in podpoglavij zaradi vključitve novega poglavja. 

 
3. Poglavje 13.3 Prikaz nezasedenih številk 

Dopolnjeno je iskanje nezasedenih tekočih številk iz signature ne glede na število znakov. 

 
4. Dodatek A IZPISI 

Vključeno je novo poglavje z opisom postopkov za pripravo in izpisovanje izpisov za 
zalogo, za definiranje opravil, ki se lahko izvedejo kasneje, in z opisom postopka za iskanje 
shranjenih datotek z izpisi v segmentu COBISS3/Izpisi. 

 
5. Dodatki od  B do D 

B.1, C.1, D.1 

Vključena so nova poglavja s seznamom izpisov. Za obsežnejše izpise moramo obvezno 
izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja zunaj delovnega časa knjižnice. 

C.1 Seznami izpisov 

Pripravljeni sta dve novi poročili o porabi sredstev za nakup knjižničnega gradiva:   

 Z-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva  

 Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva 

B.2, C.2, D.2 

Vključena so nova poglavja z opisom vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisov. 
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B2.1  Z-SEZ-01: Inventarna knjiga  

Vključena je sprememba v izpis Z-SEZ-01: Inventarna knjiga. Odslej se glava izpisa 
izpisuje le na prvi in zadnji strani.  Način prikazovanja podatkov v predogledu je 
spremenjen, ker se tudi v dolgih izpisih, ki obsegajo veliko število inventarnih številk, 
odslej seznam izpiše pravilno po rastočem vrstnem redu. V spremenjenem predogledu se 
številčenje strani v nogi dokumenta pokaže šele, ko prelistamo seznam do zadnje strani. 
Predogled bomo še dopolnjevali. Omogočili bomo tudi izpisovanje seznama po delih, kar 
pa bo realizirano v prihodnji verziji. 

B.3, C.3, D.3 

Vključena so nova poglavja z opisi posameznih izpisov. 

B.4, C.4, D.4 

Vključena so nova poglavja s primeri izpisov.  

 
 
 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Vpis elementa signature d\u v urejevalniku Polje 996/997 

Omogočen je izpis opozorila, če pri postavitvi po področjih manjka podatek UDK – prosti 
pristop (d\u). Knjižnica se lahko odloči, da se opozorilo ne izpiše ali da se izpiše le za 
določeno vrsto gradiva – serijske publikacije ali monografske publikacije (izpis opozorila je 
privzeta nastavitev).  

Spreminjanje podatkov v urejevalniku Polje 996/997 pri izvodu, ki je evidentiran v 
izposoji  

Izvodom, ki so evidentirani v izposoji, ni mogoče spreminjati naslednjih podatkov: 
podlokacije (d\l), podlokacije preusmeritve (e\E), datuma preusmeritve (e\D) in inventarne 
številke (f). Status (q), tekoča številka v signaturi (d\n) in številka za izposojo (9) se lahko 
popravljajo samo, ko ima status v izposoji vrednost O.  

Atributi v iskalniku Polje 998 

Dodan je atribut "Naslov" v seznam najdenih objektov.  

Uporabniške nastavitve 

Pri metodi Objekt / Izpiši nalepke se izbrana destinacija (tiskalnik, izpisna vrsta) odslej 
ohrani do naslednje spremembe. 

Pri razredu Polje 996/997 se v metodi Razred / Spremeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ali p  
in metodi Razred / Spremeni signaturo spremenjen položaj okna ohrani, dokler uporabnik 
ne zaključi metode. 

Velikost okna za prikaz podatkov v formatu COMARC se ohrani do naslednje spremembe. 
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