Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Zaloga
V6.19-01, 9. oktober 2018
• Pri pripravi statistik Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske
knjižnice), Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) in ZSTA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) je pri parametrih
poizvedbe "Interna oznaka (d\i)" in "UDK prosti pristop (d\u)" pri krajšanju z zvezdico
možno vpisati le en znak.

V6.19-00, 29.–30. september 2018
•

V razredu Polje 996/997 je dodan novi atribut "Oznaka fizične oblike", katerega vrednost
se programsko določi iz kombinacije podpolj za določitev fizične oblike. Če je oznaka
fizične oblike določena v elementu o – oznaka fizične oblike podpolja 99Xg – Splošni
podatki o zalogi, se pri določanju vrednosti atributa upošteva vsebina tega elementa. Če
element 996/997g\o ni določen, se pri določitvi upošteva vsebina podpolja 001b – Vrsta
zapisa v povezavi z vsebino ustreznih podpolj za fizično obliko iz bloka 1XX – Blok
kodiranih podatkov. Tabela kombinacij podpolj za izračun fizične oblike je dostopna na
povezavi Pravila določitve fizične oblike gradiva.
Atribut je namenjen pripravi seznamov in statistik za potrebe podrobnega prikaza
podatkov po fizični obliki gradiva (npr. statistika izposoje neknjižnega gradiva) in v
razredu Polje 996/997 ni viden. Na razpolago je v Orodju za izvoz podatkov v razredu
Polje 996/997, kar omogoča podrobno pripravo seznamov in statističnih podatkov po
oznaki fizične oblike gradiva. Prav tako je uporabljen pri pripravi novih definicij statistik
izposoje in zaloge, ki bodo v programski opremi COBISS3 nameščene z verzijo 6.19-00.
• Pripravljene so nove definicije statistik, v katerih so podatki razvrščeni po oznaki fizične
oblike gradiva. Razvrstitve po oznaki fizične oblike gradiva v programski opremi
COBISS3 nadomeščajo razvrščanje po tabeli NBM v programski opremi COBISS2.
Definicije novih statistik so v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike
(uporabniške razvrstitve):
- Z-STA-209: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike
- Z-STA-210: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (odrasli/otroci)
- Z-STA-211: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (stroka/leposlovje)
- Z-STA-212: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s
• Knjižnice, ki ne uporabljajo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske
publikacije, imajo pa določen odbitni delež vstopnega DDV, ga lahko odslej vključijo pri
ročnem vnosu nabavnih podatkov v polju 996/997. Najprej je treba vnesti odbitni delež
vstopnega DDV-ja v odstotkih pri domači knjižnici (gl. priročnik COBISS3/Upravljanje
aplikacij, pogl. 2.1.2). Pri vnosu nabavnih podatkov v oknu Nabavni podatki (okno se
odpre, ko v urejevalniku Polje 996/997 – nabavni podatki kliknemo gumb Nabavni
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poda…) se iz podatkov o domači knjižnici prenese odbitni delež vstopnega DDV v
odstotkih; upošteva se pri programskem izračunu zneska DDV in posledično pri izračunu
cene izvoda.
Pri statistikah Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice), ZSTA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) in Z-STA-23: Odpis
knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice) sta dodana parametra poizvedbe
"Interna oznaka (d\i)" in "UDK prosti pristop (d\u)".

V6.17-00, 21.-22. april 2018
•

Za potrebe statistik je omogočeno naslednje:
 Pripraviti je mogoče uporabniško definirane razvrstitve.
Za razvrščanje podatkov v statistikah lahko pripravimo uporabniške definicije
razvrstitev, ki so prilagojene potrebam knjižnice. Uporabniško definicijo
razvrstitve pripravimo s kopiranjem sistemske definicije, s podvajanjem
uporabniške razvrstitve pa pripravimo poljubno število novih razvrstitev,
prilagojenih potrebam knjižnice.
 Pri pripravi izpisa statistike je mogoče namesto razvrstitve, ki je določena
sistemsko, izbrati drugo razvrstitev (lahko sistemsko ali uporabniško definirano).
 V izpisih statistik se v primeru, ko za neko kategorijo v razvrstitvi ni podatkov o
zalogi, izpiše znak "-" (črtica).
Delo z razvrstitvami je opisano v navodilih COBISS3/Izpisi – razvrstitve, ki so na voljo
na portalu Izobraževanje.
Pripravljen je začetni nabor definicij statistik, ki vključujejo zgoraj navedene možnosti.
Nove definicije statistik bomo sproti dodajali glede na potrebe knjižnic.
Definicije novih statistik so v podmapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike
(uporabniške razvrstitve). Pripravljena je ena statistika za zbirko knjižničnega gradiva s
stanjem na določen dan, preostale statistike so statistike za podatke o stanju zaloge po
različnih razvrstitvah. Z ustreznim iskanjem podatkov ob pripravi statistike določamo, ali
pripravljamo statistike za prirast ali pa statistike za odpis zaloge.
Definicije novih statistik v podmapi Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike
(uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke omogočajo pripravo in izpis statistik
za daljše časovno obdobje oziroma za večji obseg knjižničnega gradiva. Pred njihovo
pripravo moramo v segmentu COBISS3/Zaloga pripraviti ustrezne podatke (gl. pogl. 15).
Vse definicije izpisov statistik, ki so bile na razpolago doslej, so ostale nespremenjene in
jih je mogoče uporabljati še naprej. Shranjene so v podmapi Izpisi / Sistemske definicije
/ Zaloga / Statistike in Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike / Iz arhivske
datoteke.
Glede potreb knjižnic po pripravi izpisov in statistik v formatu .xls (MS Excel) vas
obveščamo, da se izpisi in statistike lahko preoblikujejo v ta format iz formata .pdf z
ustrezno verzijo programa Adobe Acrobat (npr. Adobe Acrobat Pro DC). Program Adobe
Acrobat namreč omogoča, da vsebino datoteke z možnostjo Datoteka / Izvozi v /
Preglednica shranimo kot delovni zvezek v programu MS Excel, tam pa podatke nadalje
urejamo.
• Pripravljen je nov izpis:
- Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik)
• V statistiki Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih se podatki ne prikažejo več samo za
financerja iz prvega podpolja 996/9974, ampak za financerje iz vseh podpolj 996/9974.
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V16.16-03, 17. april 2018
•

Če je med izvajanjem metode Polje 996/997 / Spremeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ali p
prekoračena dopustna dolžina zapisa, nas program na to opozori šele, ko končamo s
spreminjanjem podatkov. V tem primeru je treba kreirati dodaten lokalni zapis (ali več
zapisov) in nanj prenesti tisti del zaloge, ki je vpisan v lokalno bazo.
• Popravek:
- če smo bibliografski zapis z metodo Gradivo / Prevzemi v lokalno bazo podatkov
zapis iz vzajemne baze ponovno prevzeli iz COBIB-a, se pri prikazu zapisa v
formatu COMARC sistemski podatki pri poljih 996/997 ne izpisujejo več.

V6.16-00, 10.–11. marec 2018
• Pri postopku izvajanja inventure je onemogočena metoda Popis / Odstrani vse odčitke.
Za izvedbo tega postopka se je treba obrniti na IZUM.
• Popravek:
- če je v inicializacijski datoteki knjižnice nastavljena kontrola dolžine ročno vpisane
inventarne številke, se ta omejitev pri določanju inventarne številke knjižničnega
gradiva ali inventarja ponovno upošteva.

V6.15-01, 19.–20. februar 2018
• V izpisih Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva in Z-SEZ-02: Seznam odpisanega
gradiva (iskalnik) so urejena ločila med atributi, ki se izpišejo v stolpcu "Opis enote".

V6.15-00, 10.–11. februar 2018
• Dodana je možnost, da se lahko v knjižnici odločijo, da se ob dodajanju novega polja
996/997d – Signatura (postavitev) samodejno vpiše oznaka podlokacije v signaturi
(element l). Za vključitev te možnosti mora knjižnica IZUM-u poslati zahtevo z
informacijo o tem, katera naj bo privzeta oznaka podlokacije.
• Le uporabnikom s pooblastilom CAT_A_MON se pri urejanju podatkov o zalogi v zapisu,
ki ima status predhodni nepopolni zapis (CIP) ali prvi vnos zapisa, izpiše programsko
sporočilo, da takšen zapis ne sme vsebovati inventarne številke.
• V orodni vrstici brskalnika je mogoče z možnostjo Nastavitev orodne vrstice (desni klik
na miški v orodni vrstici) dodati gumb za hiter dostop do razredne metode Gradivo /
Prevzemi v lokalno bazo podatkov zapis iz vzajemne baze.
• Izpis Z-SEZ-26 vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri
katerem je datum poročanja med 22. 5. 2017 in 15. 3. 2018.
• Pripravljena sta nova izpisa:
- Z-SEZ-16: Seznam serijskih publikacij glede na jezik enote, kjer je kriterij za
razvrščanje jezik besedila iz prvega podpolja 101a – jezik enote;
- Z-SEZ-17: Seznam serijskih publikacij glede na državo izida ali izdelave, kjer je
kriterij za razvrščanje država izida ali izdelave iz prvega podpolja 102a – država izida
ali izdelave.
• Popravki:
- po prenosu nabavnih postavk na drugo gradivo se osvežijo objekti na delovnem
področju;
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- po urejanju bibliografskih podatkov z metodo Gradivo / Uredi omejeni nabor
bibliografskih podatkov se v sistemskem polju podatka lokalna številka zapisa
("LN") in datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis prevzela
("Copied") ne spremenita več; spremeni se le podatek datum zadnje spremembe in
ime osebe, ki je zapis spremenila ("Updated");
- če se izpis statistike Z-STA-01 pripravi iz arhivske datoteke, v njem ni več zajeto
odpisano gradivo, ne glede na to, ali je vpisan datum statusa ali ne; s tem je izpis
poenoten z definicijo statistike Z-STA-01, ki je shranjena v mapi Izpisi / Sistemski /
Zaloga.

V6.14-01(03), 13.–14. januar 2018
• Popravki:
- pri izvedbi metode Polje 996/997 / Pripravi podatke za izpise; s tem se datoteka s
podatki za izpise ustrezno pripravi;
- v izpisih statistik Z-STA-30 in Z-STA-31 – podatki v tretji tabeli so ponovno
razvrščeni glede na knjižno gradivo, neknjižno gradivo in drugače razporejeno
gradivo.

V6.14-01(02), 6.–7. januar 2018
• Velikost okna Kontrola dotoka je prilagojena dolžini naslova publikacije, za katero
beležimo dotok.
• V izpisih statistik Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, Z-STA-30 in Z-STA-31 je odpravljena
napaka pri razvrščanju po vrsti gradiva.

V6.14-00, 9.–10. december 2017
• Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo ni možen, če je enota povezana v komplet.

V6.13-02, 17. oktober 2017
• Po kopiranju podatkov v izbrana polja 996/997 je odpravljena napaka pri osveževanju
podatkov pri teh objektih na delovnem področju.

V6.13-00(01), 3. oktober 2017
• Popravek pri vnosu vrednosti atributa "Št. za izp. (9) " v urejevalniku Polje 996/997, če
smo številko za izposojo vnašali s čitalnikom črtne kode.
• V oknu Kontrola dotoka je ponovno na voljo kopiranje vrednosti atributa »Oddelki«.

V6.13-00, 30. september–1. oktober 2017
• Pripravljen je novi izpis inventarne knjige Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote,
ločeno po podlokacijah.
• Pripravljen je novi izpis inventarne knjige Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti.
• V izpisu Z-SEZ-24 je dodan stolpec s podatki o signaturi – postavitvi.
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V izpisu Z-SEZ-27 se izpišeta tudi stolpca s podatkom o kategoriji serijske publikacije in
podatkom o točkah, ki se določijo glede na to, v katero kategorijo serijska publikacija
spada.
V iskalniku na razredu Polje 996/997 – nabavni podatki iskanje po številki ni več
mogoče.
Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za
pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 10. 2017 in 26. 10. 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 9. 10. 2017 dalje.

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
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• Ureditev izpisov Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 za potrebe aktualnega razpisa ARRS.

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.
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• 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.
• 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),
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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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