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COBISS3/Zaloga 
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Seznam sprememb št. 8, oktober 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–6 spremenjeno 

   2.2  Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih 

        zapisih  

2.2/1–2 dopolnjeno 

   6.1  Kopiranje podatkov v druga polja 6.1/1–2 dopolnjeno 

   6.2  Kopiranje podatkov iz drugega polja  6.2/1–2 dopolnjeno 

   14   Prikaz seznama knjižnic  14/1 spremenjeno 

   15.5   COBISS3/Izpisi 15.5/1 dopolnjeno 

   Dodatek E.1 – Seznam izpisov Dodatek E.1/1 dopolnjeno 

   Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

                         izpisov 

Dodatek E.2/3–6 dopolnjeno 

   Dodatek E.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.3/5–11 dopolnjeno 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

    

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 

priročnika". 
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Opis sprememb št. 8, oktober 2013 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 

stolpcu "Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

 

1. Poglavje 2.2 Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 

Z metodo Objekt / Uredi lokalne bibliografske podatke je omogočeno urejanje tudi 

vsebine podpolj 330z, 330a in 539a bibliografskih zapisov.  

 

2. Poglavji 6. 1 Kopiranje podatkov v druga polja in 6. 2 Kopiranje podatkov iz 

drugega polja 

Dodana je kontrola, da se pri kopiranju podatkov preverja, ali je gradivo evidentirano v 

izposoji. 

 

3. Poglavje 14 Prikaz seznama knjižnic  

Spremenjen je naslov poglavja in poimenovanje metode ter dopolnjen opis postopka. 

 

4. Poglavje 15.5 COBISS3/Izpisi  

Statistika Prirast slovenskih in tujih publikacij je dodana v seznam izpisov, ki se 

uporabljajo v segmentu COBISS3/Zaloga. 

 

5. Dodatek E STATISTIKE 

E.1 Seznam izpisov 

Pripravljen je novi izpis Z-STA-06: Prirast slovenskih in tujih publikacij. 

E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

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)". 

Dodan je opis vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisa Z-STA-06. 

Zaradi novega poglavja je spremenjeno številčenje poglavij. 
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E.3 Opis posameznih izpisov 

Dodan je opis izpisa Z-STA-06. 

Zaradi novega poglavja je spremenjeno številčenje poglavij. 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Prikaz cene za izvode iz kombiniranih naročil 

Za izvode iz kombiniranega naročila 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.  
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