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EDIT CN 

Ukaz je namenjen vnašanju številk za izposojo (CN) v podpolja 996/9979 (gl. 
priročnik COMARC/H, podpolje 996/9979 – Številka za izposojo).  

Ukaz lahko uporabimo samo v iskalnem načinu. V ukazno vrstico napišemo 

 

 EDIT CN Ukaz 

 

Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika z izpisano predpono IN=. Za 
predpono vpišemo inventarno številko in potrdimo s tipko L. 

1. Monografske publikacije  

Po vnosu inventarne številke se izpiše naslov, signatura, mednarodna 
standardna knjižna številka (ISBN) in predpona CN=. Za predpono vpišemo ali 
spremenimo številko za izposojo in potrdimo s tipko L. Po potrditvi se 
ažurirajo zbirni podatki o stanju zaloge in izpiše se vsebina podpolj 998b in c 
(sigla in število izvodov). Če polja 998 prej ni bilo v zapisu, se sedaj 
avtomatsko tvori.  
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2. Serijske publikacije 

Po vnosu inventarne številke se izpiše naslov, signatura, mednarodna 
standardna številka serijske publikacije (ISSN), letnica in številčenje, predpona 
CN= in menijski seznam številk za izposojo. Številko za izposojo vnesemo 
tako, da v prazni vrstici na vrhu seznama pritisnemo tipko L, vnesemo 
številko in potrdimo s tipko L. 

Že vnesene številke za izposojo lahko tudi spreminjamo. S tipko Z izpišemo 
drugo stran seznama, s tipko O pa se vrnemo na prvo stran. S tipkama za 
pomik Ï in Õ se pomaknemo do želene številke, pritisnemo tipko L, 
popravimo številko in potrdimo s tipko L. 
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Izhod omogočata tipki Jz. 

Če vpišemo inventarno številko, ki je ni v bazi podatkov, se izpiše sporočilo 
Zapis ne obstaja. 

 

Opozorilo: 

Knjižnice, ki podatke o zalogi vnašajo v segmentu COBISS3/Zaloga, ukaza ne 
morejo več uporabljati. 
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