Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Serijske publikacije
V6.11-01, 3. maj 2017
 Odpravljena je napaka v zvezi s spremembo v vzorcu izhajanja in številčenjem v podpolju
997m.

V6.11-00, 15.–17. april 2017
 Pri postavki seznama, ki spremlja pošiljko obveznih izvodov, je vključen izpis cene
letnika.
 Sprememba oznake številčenja zvezka v vzorcu izhajanja se shrani v podpolje 997m.

V6.10-03, 25.–26. marec 2017
 Na osnovi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 27. 2. 2017 (številka: 061216/2017/8) je bilo spremenjeno Obvestilo predlagatelju o nabavi gradiva. Kadar se to
obvestilo pošilja po e-pošti, v njem odslej niso navedeni osebni podatki o članu, ampak
samo številka izkaznice člana.

V6.10-02(01), 8. marec 2017
 Odpravljena je napaka v zvezi z brisanjem cen iz obstoječih polj 997 pri kreiranju polj
997 za naslednji letnik pri postavki v seznamu nenaročenih publikacij.

V6.10-01, 18.–19. februar 2017
 Umaknjeno je opozorilo glede skladov pri zaključitvi seznama nenaročenih publikacij.

V6.10-00(01), 30.-31. januar 2017
 Odpravljena je napaka pri vzajemnih vzorcih izhajanja.

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
 Razred Neizstavljene listine je odstranjen. Ne glede na to je posamezne vrste
neizstavljenih listin možno poiskati v ustreznem razredu (npr. Naročilo, Reklamacija za
manjkajoče zvezke itd.) po statusu evidentirano.
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V6.8-00, 4.–5. oktober 2016
 Omogočena je priprava reklamacij za manjkajoče zvezke samo za izbrano obdobje, v
katerem pričakujemo zvezke.
 Pri izvajanju kontrole dotoka in priprave pošiljke za posameznega prejemnika je dodano
vnosno polje za vpis opombe, priloge, časovnega štetja, vpis oznake (da podatek ni vzet s
predloge) ter vpis zvezka, ki ga prejmemo v več delih, in zvezka, pri katerem ugotovimo
napako v številčenju.
 Omogočena je priprava statistike prejetih zvezkov obveznega izvoda serijskih publikacij,
ki so bili v določenem obdobju prejeti s kontrolo dotoka. Vključeni so podatki o zvezkih,
ki so bili prejeti za povečanje fonda domače knjižnice, in o zvezkih, prejetih za pošiljanje
v knjižnice, ki prejemajo obvezni izvod. Statistika je v segmentu COBISS3/Izpisi v mapi
Izpisi / Sistemske definicije / Serijske publikacije / Statistike (izpis SP-STA-03: Prejeti
zvezki obveznega izvoda – po knjižnicah/dobaviteljih).
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