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7.1  ETI00X -  IZPIS PO OBMOČJU INVENTARNIH 
  ŠTEVILK  

V to skupino sodijo nalepke za inventarizirano gradivo, ki ima inventarne 
številke v okviru meja, določenih s parametri.  

 

IZBIRA IZPISA 

Glede na postavitev gradiva izberemo ustrezno vrsto nalepk. 

 

 
Slika 7.1 - 1: Parametri za ETI00X 

 

Nalepke so urejene naraščajoče po inventarnih številkah in lahko vsebujejo 
naslednje podatke:  

• postavitev po področjih: 
− ime knjižnice/ustanove 
− oznaka podlokacije (element l podpolja 996/997d) 
− interna oznaka (element i podpolja 996/997d) 
− UDK prosti pristop (element u podpolja 996/997d) 
− ABC in druge oznake - 1. del (element a podpolja 996/997d) 
− ABC in druge oznake - 2. del (element 5 podpolja 996/997d) 
− številčenje v signaturi - oznaka dela (element x podpolja 996/997d) 
− vrstilec UDK (podpolje 675a)  
− črtna koda (vrsta črtne kode je odvisna od izbire tiskalnika)  
− inventarna številka
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• postavitev po tekočih številkah: 
− ime knjižnice/ustanove 
− oznaka podlokacije (element l podpolja 996/997d) 
− interna oznaka (element i podpolja 996/997d) 
− format (element f podpolja 996/997d) 
− tekoča številka (element n podpolja 996/997d) 
− številčenje v signaturi (element s podpolja 996/997d) 
− številčenje v signaturi - oznaka dela (element x podpolja 996/997d) 
− dvojnica (element d podpolja 996/997d) 
− vrstilec UDK (podpolje 675a)  
− črtna koda (vrsta črtne kode je odvisna od izbire tiskalnika) 
− inventarna številka. 

 

Oznake podlokacij in interne oznake, ki se ponavadi vnašajo kodirano, je 
možno na nalepkah izpisovati razrešeno (npr. oznako podlokacije 99Xd\lk 
lahko izpišemo kot "knjižnica"). 

O velikosti nalepke se je potrebno dogovoriti pred instalacijo. 

 

7.1.1  Opis parametrov 

 

Po izbiri nalepke (npr. ETI001) določimo še vrednosti parametrov (gl. sliko 7.1 
- 1). 

 

Inventarna številka od 

S tem parametrom določimo začetno inventarno številko. Vpišemo jo z 
vodečimi ničlami. 

 

Primer: 

inventarna številka od: 01996003401 

 

Inventarna številka do 

Določimo končno inventarno številko. Vpišemo jo z vodečimi ničlami. 

 

Primer: 

inventarna številka do: 01996003450 
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Številka serijske publikacije 

Če izpisujemo nalepke za serijske publikacije, vnesemo številko posameznega 
zvezka v določenem letniku (podpolje 997m). Izpis številke je možen le, če 
uporabljamo črtno kodo tipa Code 93, vendar izpisa te črtne kode ne podpirajo 
vsi tiskalniki.  

 

Primer: 

številka serijske publikacije: 6 

 

Upoštevanje kopij (D/N) 

Določimo, ali želimo kopije nalepk (D) ali ne (N). Privzeta vrednost je D. 
Število kopij nalepk se za posamezno knjižnico določi ob pripravi zapisnika za 
vnos podatkov o stanju zaloge. 

 

 
Slika 7.1 - 2: Izpis s tiskalnikom Fargo 

 

 

 


