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COBISS2/Izpisi 
Verzija 5.4,  oktober 2007 

 
Dopolnitve številka 16, oktober 2007 

 
 
 
Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

iii–vi Kazalo zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
vii–viii Kazalo slik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
2.1/3–4 2.1.1 Vnos parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
2.2/3–4 2.2 Izpisovanje 

 
zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
2.4/1–4 2.4 Prenos zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
3.6/1 3.6 Prenos zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
3.9/1–3 3.9 Nastavitve zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
5.1/3–10 5.1.1 Opis parametrov zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
5.2/3–4, 7–10 5.2.1 Opis parametrov zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
5.3/3–4 5.3.1 Opis parametrov zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
5.4/3–6 5.4.1 Opis parametrov 

5.4.2 BIB601 – bibliografija ustanove 
zamenjava strani 
(dopolnitev) 

   
5.6/1–6 5.6 Formati izpisov zamenjava strani 

 (dopolnitev) 
   
6/1–2 6 Inventarne knjige zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
6.1/1–2 6.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
   

 



Dopolnitve COBISS2/Izpisi
 

2 © IZUM, oktober 2007

Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

8/1 8 Odpisi zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
8.1/1–3 8.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
Dodatek A/1–8 Dodatek A nadomestitev strani 1–6 

(dopolnitev) 
   
Dodatek C/1–4 Dodatek C nadomestitev strani 1–5 

(dopolnitev) 
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Opis dopolnitev številka 16, oktober 2007 

 
 
 
• 2.1.1 Vnos parametrov  

Dodano je opozorilo glede oblikovanja nelatiničnih in latiničnih izpisov (gl. str. 2.1 - 4). 
 

• 2.2 Izpisovanje  
Dodano je opozorilo glede oblikovanja nelatiničnih in latiničnih izpisov (gl. str. 2.2 - 4). 
 

• 2.4  Prenos 
Vsebinska dopolnitev pri različni izbiri nabora znakov pred prenosom datoteke in manjše 
oblikovne spremembe (gl. str. 2.4/2–4). 

 
• 3.6 Prenos 

Manjše oblikovne spremembe (gl. str. 3.6 - 1). 
 

• 3.9 Nastavitve 
Zbrisane so vrednosti pri parametru Printer, ki niso več v uporabi, in dodani novi 
vrednosti "FUJITSUDL 3750 PLUS"  in "Datamax tiskalniki". Dodan je tudi parameter 
Script (gl. str. 3.9/2–3). 
 

• 5.1.1 Opis parametrov 
Pri parametru Format izpisa (C/H/L/A/X) je dodana vrednost "X" – XML ter manjše 
vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 5.1/3–6). 
 

• 5.2.1 Opis parametrov 
Pri parametru Format izpisa (C/H/L/A/X) je dodana vrednost "X" – XML ter manjše 
vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 5.2/3–4, 7–10). 
 

• 5.3.1 Opis parametrov 
Manjše oblikovne spremembe (gl. str. 5.3/3–4). 
 

• 5.4.1 Opis parametrov 
Manjše oblikovne spremembe (gl. str. 5.4/3–4). 
 

• 5.4.2 BIB601 – bibliografija ustanove 
Manjše vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 5.4/4–6). 
 

• 5.6 Formati izpisov 
Dodan je nov format izpisa XML ter manjše vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 
5.6/1–6). 
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• 6 Inventarne knjige 
Manjše vsebinske spremembe (gl. str. 6/1–2). 
 

• 6.1 Opis parametrov 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) je dodana vrednost "E" – format TXT ter manjše 
vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 6.1/1–2). 
 

• 8 Odpisi 
Manjše vsebinske spremembe (gl. str. 8–1). 
 

• 8.1 Opis parametrov 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) je dodana vrednost "E" – format TXT ter manjše 
vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str. 8.1/1–3). 
 

• Dodatek A 
Dodatek je dopolnjen s kodami in opisi znakov v sistemu COBISS, v latinici in cirilici. 
 

• Dodatek C 
Manjše vsebinske spremembe (gl. str. C/1–4). 
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