Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Zaloga
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.
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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).
 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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