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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.6,  junij 2008 
 

Dopolnitve številka 18, junij 2008 
 
 
 
Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

iii–vii Kazalo zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
xi–xiv Kazalo slik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
2.1/1–2 2.1 Priprava izpisov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
2.4/1–4 2.4 Prenos  zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
2.4/5–6 2.4.1 Uporaba prenesenih datotek vstavitev novih strani  

(novo poglavje) 
   
3/1–2 3 Delo z datotekami zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11/3 11 Statistike vstavitev nove strani  

(dopolnitev) 
   
11.1/3–4 11.1.2 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.2/3–4 11.2.1 Opis parametrov zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.2/15–16 11.2.7 STA9XX druge statistike zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.3/1–6 11.3 Vnaprej definirane tabele statistik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.3/11–12, 15–
18 

11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino statistik zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
11.4/1–3 11.4 Definicije statistik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
11.6/1 11.6 Navodila za uporabo prenesenih statistik v 

formatu Excel 
izločitev strani  
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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
11.7/1-4 11.7 Tabela kombinacij podpolj za fizične oblike zamenjava strani  

(novo številčenje) 
   
13.1/3–17 13.1 CIR0XX – člani zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.2/5–16 13.2 CIR1XX – gradivo zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.3/3–12,  23–
24 

13.3 CIR2XX – opomini in tožbe zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
13.4/3–24 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.5/1–6, 11–14 13.5 CIR5XX – transakcije zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.6/1–18 13.6 CIR9XX – ostali izpisi zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
15/1–2 15 Drugo vstavitev novih strani 

(novo poglavje) 
   
15.1/1–3 15.1 OTH012 – Seznam pojmov vstavitev novih strani 

(nov izpis) 
   
15.2/1–2 15.2 OTH014 – Zapisi z razlikami v COBIB in 

lokalni bazi 
vstavitev novih strani 
(nov izpis) 
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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.6, junij 2008 
 

Opis dopolnitev številka 18, junij 2008 
 

 
 
• 2.1 Priprava izpisov 

Manjša vsebinska dopolnitev (gl. str. 2.1 - 1). 
  

• 2.4 Prenos  
Izločitev dela besedila glede prenosa datotek (gl. str. 2.4/2–3). 
 

• 2.4.1 Uporaba prenesenih datotek 
Novo poglavje glede prenosa datotek (gl. str. 2.4/5–6). 
 

• 3 Delo z datotekami  
Dodan nov tip datoteke XML – tekstovna datoteka (gl. str. 3 - 2). 
 

• 11 Statistike 
Dodano je opozorilo glede oblikovanja nelatiničnih in latiničnih izpisov (gl. str. 11 - 3)  
 

• 11.1.2 Opis parametrov 
Manjše vsebinske in oblikovne spremembe (gl. str 11.1 - 4)  
 

• 11.2.1 Opis parametrov 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 11.2 - 4). 
 

• 11.2.7 STA9XX – druge statistike 
Manjše oblikovne spremembe (gl. str. 11.2 - 16). 
 

• 11.3 Vnaprej definirane tabele statistik 
Dodan opis glede oblikovanja nelatiničnih izpisov (gl. str. 11.3 - 2, 11.3 – 5). 
 

• 11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino statistik 
Manjše oblikovne spremembe (gl. str. 11.3/11–12, 15–18). 
 

• 11.4 Definicije statistik 
Dodan opis glede oblikovanja nelatiničnih izpisov (gl. str. 11.4/2–3). 
 

• 11.6 Navodila za uporabo prenesenih statistik v formatu Excel 
Izločeno poglavje.  
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• 11.7 Tabela kombinacij podpolj za fizične oblike 
Poglavje preštevilčeno na 11.6 zaradi izločitve poglavja Navodila za uporabo prenesenih 
statistik v formatu Excel. 
 

• 13.1 CIR0XX - člani  
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.1 - 4). 
V izpisu CIR002 – seznam članov z izposojenim gradivom je dodana kolona Datum 
izposoje (gl. str. 13.1- 8). 
 

• 13.2 CIR1XX – gradivo 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.2 - 5). 

 
• 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe 

Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.3 - 5). 
 

• 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.4 - 4) ter manjše vsebinske in oblikovne spremembe (primeri izpisov v valuti 
EUR). 

 
• 13.5 CIR5XX – transakcije 

Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.5 - 6) ter manjše vsebinske in oblikovne spremembe (primer izpisa CIR505 v 
valuti EUR). 
 

• 13.6 CIR9XX – ostali izpisi 
Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) sta dodani možnosti "H" – HTML in "A" – ASCII 
(gl. str. 13.6 - 6). 
Dodani so opisi parametrov Začetni datum, Končni datum, Transakcija (tipka PF2 – 
šifrant) ter opis rezervirane besede %DATUM+nD#. 
Dopolnjeni opisi izpisov CIR904 – obvestila o terjatvah in CIR905 – obveščanje 
neaktivnih članov. 
 

• 15 Drugo 
Novo poglavje za izdelovanje in izpisovanje različnih izpisov (gl. str. 15/1–2). 
 

• 15.1 OTH012 – seznam pojmov 
Nov izpis za izdelovanje seznama pojmov v iskalnih indeksih v lokalni bazi podatkov 
(gl. str. 15.1/1–3). 
 

• 15.2 OTH014 – zapisi z razlikami v COBIB in lokalni bazi  
Nov izpis za seznam zapisov, ki se razlikujejo v vzajemni in lokalni bazi podatkov (gl. 
str. 15.2/1–2). 
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