Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Zaloga
V6.12-00(04), 8.–9. julij 2017
• Popravek pri kreiranju dodatnega lokalnega zapisa.

V6.12-00(02), 27.-28. junij 2017
• Popravek pri pripravi izpisa Z-SEZ-01.

V6.12-00(01), 20. junij 2017
• Popravek pri postopku prenosa zaloge na drugo gradivo.

V6.12-00, 17.–18. junij 2017
• V izpisu Z-SEZ-13 se v stolpcu z inventarno opombo izpiše več znakov.
• V izpis Z-SEZ-14 je vključen izpis atributov: COBISS.SI-ID, inventarna številka in UDK
prosti pristop iz signature.
• V izpisu Z-SEZ-24 so podatki znotraj tekoče številke v signaturi urejeni naraščajoče po
inventarni številki.
• Tudi pri izvodu, ki ima v izposoji status O, ni mogoče spreminjati statusa (q) in tekoče
številke v signaturi (d\n).
• Globalni šifrant 9982 je dopolnjen z dobaviteljem tan tien – Tan Tien, Milada Djaniš s.p.

V6.11-03, 20-21. maj 2017
• Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za
pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 22. 5. 2017 in 14. 6. 2017.
• V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva,
ali v seznam, ki se pripravi po izbiri metode Prikaži seznam knjižnic, v katerih to
publikacijo sofinancira ARRS za izbrano polje 998, se razvrstijo knjižnice, pri katerih
je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum
poročanja od 22. 5. 2017 dalje.
• V izpisih Z-SEZ-25, Z-SEZ-26, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28 je urejeno vrednotenje revij.

V6.11-02, 10. maj 2017
• Ureditev izpisov Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 za potrebe aktualnega razpisa ARRS.
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V6.11-01, 3. maj 2017
• Vnos podatkov v oknu Sofinanciranje ARRS za nakup, ki ga sofinancira ARRS, je
možen le v času, ko se vnašajo podatki o sofinanciranju ARRS.
• V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva, ali
v seznam, ki se pripravi po izbiri metode Prikaži seznam knjižnic, v katerih to
publikacijo sofinancira ARRS na izbranem polju 998, se razvrstijo knjižnice, pri katerih
je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum
poročanja, ki je znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS.
• Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 že vključujeta seznam gradiva z datumom poročanja
znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS, zato pri pripravi izpisov ni treba
določiti obdobja, za katero naj se v seznamu upoštevajo podatki.
• Pri pripravi izpisa Z-SEZ-28 prav tako ni treba določiti obdobja, za katero naj se v
seznamu upoštevajo podatki. V izpis se uvrsti gradivo, ki ustreza pogojem za pripravo
izpisa, in to ne glede na datum poročanja.
• Pri pripravi izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28 je obvezen vnos parametra
"Financer (4)".
• Pripravljena sta nova izpisa inventarne knjige Z-SEZ-01, ki ju lahko pripravimo tako, da
podatke poiščemo in izberemo v iskalniku.
• Pripravljen je nov izpis Z-SEZ-29: Zapisi v lokalni bazi s seznamom knjižnic, kjer obstaja
bibliografski zapis.
• Pri pripravi izpisa Z-STA-04 lahko izberemo "Oznaka ustanove - sigla (b)", če želimo
pripraviti izpis po določeni ustanovi.
• V izpisih Z-INV-A10 in Z-INV-B10 več ni opombe o medoddelčni izposoji in podatka o
tem, ali je gradivo popisano ali ne. V izpisu Z-INV-A10 je dodan podnaslov izpisa.
• Odpravljena je napaka pri postopku inventure, kadar je gradivo medknjižnično
izposojeno.

V6.11-00, 15.–17. april 2017
• Odpravljena je napaka pri postopku inventure, kadar je gradivo medoddelčno izposojeno.

V6.10-02(01), 8. marec 2017
• V izpisih Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 se v stolpcu "E-dostop" lahko izpiše E tudi pri serijskih
publikacijah, kjer je poleg veljavnega ISSN-ja v podpolju 011e v podpolje 011c vpisana
tudi interna številka kontinuiranega vira.
• Po izbiri metode Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS
za izbrano polje 998 se v seznam razvrstijo vse knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri
katerih je pri izbrani publikaciji med zbirnimi podatki poleg financerja ARRS datum
poročanja znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS. Te knjižnice so navedene
tudi pod naslovom posameznega gradiva v izpisu Z-SEZ-28.
• Odpravljena je napaka pri prikazu seznama knjižnic po izbiri metode Prikaži seznam
knjižnic, ki imajo naročeno to publikacijo za izbrano polje 998 in pri prikazu knjižnic,
ki so navedene pod naslovom posameznega gradiva v izpisu Z-SEZ-27.
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• Urejanje podatkov z metodo Vpiši sofinanciranje ARRS za izbrano polje 998 je možno
le v času urejanja podatkov o sofinanciranju ARRS.

V6.10-01, 18.–19. februar 2017
• Odpravljena je napaka pri prikazu seznama knjižnic, v katerih publikacijo financira
ARRS, in pri prikazu seznama knjižnic, ki imajo publikacijo naročeno.
• Odpravljena je napaka pri prikazu knjižnic, ki so navedene pod naslovom posameznega
gradiva v izpisih Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28.
• Omogočeno je oblikovanje kompletov pri zalogi, ki (na osnovi posebnega parametra) ni
prikazana v COBISS/OPAC-u.

V6.10-00(01), 30.–31. januar 2017
• Odpravljena je napaka pri indeksiranju zapisov, prevzetih iz vzajemne bibliografskokataložne baze podatkov.

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
• Pripravljen je novi izpis inventarne knjige Z-SEZ-15: Inventarna knjiga (razširjena).
• Pripravljeni sta dve novi poročili o porabi sredstev Z-PS-01: Plačila računov – po
skladih/vrstah gradiva (iskalnik) in Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV
– po skladih/vrstah gradiva (iskalnik).
• Pri grafičnem načinu tiskanja nalepke za gradivo je odpravljena napaka, če je v podatkih
o številčenju na nivoju zvezka znak "|".
• Omogočeno je iskanje po podatku o letnici v podpolju 998k in odpravljena je napaka pri
pripravi izpisa Z-SEZ-04 po tem podatku.

V6.8-00(05), 19.–20. november 2016
• Odpravljena je napaka pri shranjevanju ročno vpisanih podatkov v podpolje 998c, kadar
knjižnica o zalogi serijske publikacije poroča za drugo knjižnico.

V6.8-00(02), 12.–13. oktober 2016
• Odpravljena je napaka pri iskanju v razredu Polje 996/997 – nabavni podatki.

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016
• Izpisi za inventuro, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, so
odslej razdeljeni v dve skupini: Seznami (mapa Izpisi / Sistemske definicije / Inventura
/ Seznami) in Podatki za nadaljnjo obdelavo (mapa Izpisi / Sistemske definicije /
Inventura / Podatki za nadaljnjo obdelavo). Izpisi so označeni z oznako segmenta (Z),
oznako, da spadajo v skupino izpisov za inventuro (INV), in oznako podskupine (A –
seznami ali B – podatki za nadaljnjo obdelavo).
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• Pripravljena sta dva nova izpisa Z-INV-A04: Seznam gradiva v obsegu inventure in ZINV-A05: Seznam prostega gradiva v obsegu inventure.
• Izpisi inventurnega manka so dopolnjeni s podatkom o ceni. V izpisih Z-INV-B06 in ZINV-B07, ki sta namenjena izvozu podatkov v program Excel in nadaljnji obdelavi teh
podatkov, je prikazan tudi podatek o inventarni opombi.
• Izpisi Z-INV-A08: Inventurni višek, Z-INV-A10: Izposojeno med oddelki in Z-INV-B10:
Izposojeno med oddelki (.txt) so dopolnjeni s podatkom o signaturi postavitve.
• V izpisu Z-INV-A01: Podatki o inventuri je prikazan opis obsega inventure, ki ga vpišemo
v urejevalniku Podatki o inventuri.
• Omogočena je priprava statistike odčitkov posameznega popisa in seznama odčitkov
popisa.
• Pri izvajanju kontrole dotoka za posamezno polje 997 je dodano vnosno polje za vpis
opombe, priloge, časovnega štetja, oznake, da podatek ni vzet s predloge, ter zvezka, ki
ga prejmemo v več delih, in zvezka, pri katerem ugotovimo napako v številčenju.
• Z dopolnitvijo programske opreme COBISS/OPAC so dobro razvidni vsi nivoji
številčenja serijskih publikacij že pri pregledu letnikov.
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