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COBISS3/Serijske publikacije 

Verzija V5.0-00, februar 2012 

 

Seznam sprememb št. 4, februar 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–6 spremenjeno 

   PREDGOVOR PREDGOVOR/1-3 spremenjeno 

   O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

   1   UVOD 1/3 spremenjeno 

   2.1  Povezava med gradivom in bibliografskim  

       zapisom 

2.1/1–2 spremenjeno 

   2.2  Vnos gradiva 2.2/1–2 spremenjeno 

   3.2  Naročanje publikacij 3.2/3–6 spremenjeno 

   3.6  Predplačilo publikacij 3.6/1–2 spremenjeno 

   3.7  Plačilo publikacij 3.7/1–2, 7–9 spremenjeno 

   4.1  Vnos seznama nenaročenih publikacij 4.1/3–4 spremenjeno 

   7   KONTROLA DOTOKA 7/1 spremenjeno 

   8.2  Kontrola dotoka, urejanje vzorca izhajanja in  

       priprava pošiljke publikacij 

8.2/3–4 spremenjeno 

   9.1  Priprava reklamacije 9.1/1–2 spremenjeno 

   12   POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN  

       BIBLIOGRAFSKIMI BAZAMI PODATKOV 

12/1 spremenjeno 

   12.1  COBISS3/Nabava 12.1/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   12.2  COBISS3/Zaloga 12.2/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   12.3  COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 12.3/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

   12.5  COBISS3/Upravljanje aplikacij 12.5/1 spremenjeno 

   Dodatek B.2 – Spremenljivke Dodatek B.2/1–3 spremenjeno 

   Dodatek D – SEZNAMI DODATEK D/1 dodano 

   Dodatek D.1 – Seznam izpisov Dodatek D.1/1 dodano 

   Dodatek D.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek D.2/1–2 dodano 

   Dodatek D.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek D.3/1 dodano 

   Dodatek E – PORABA SREDSTEV DODATEK E/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek E.1 – Seznam izpisov Dodatek E.1/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 
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Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek E.2/1–2 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek E.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.3/1–7 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek E.4 – Primeri izpisov Dodatek E.4/1–9 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F – STATISTIKE DODATEK F/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F.1 – Seznam izpisov Dodatek F.1/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F.2 – Izbor podatkov za pripravo izpisov Dodatek F.2/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F.3 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek F.3/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F.4 – Opis posameznih izpisov Dodatek F.4/1–3 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Dodatek F.5 – Primeri izpisov Dodatek F.5/1–4 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   Podatki o izdajatelju  spremenjeno 

    

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati cela poglavja, navedena v stolpcu "Naslov dela 

priročnika". 
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COBISS3/Serijske publikacije 

Verzija V5.0-00, februar 2012 

 

Opis sprememb št. 4, februar 2012 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 

stolpcu "Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

 

1. Poglavje 3.2 Naročanje publikacij 

3.2.1.2 Vnos postavke 

Opisana je nova možnost odpiranja urejevalnika polja 998 med urejanjem podatkov o 

postavki naročila.  

 

2. Poglavje 3.6  Predplačilo publikacij 

3.6.1 Vnos avansa 

Dodano je brisanje odbitnega deleža vstop. DDV iz avansa. 

 

3. Poglavje 3.7  Plačilo publikacij 

3.7.1 Vnos računa 

Dodano je brisanje odbitnega deleža vstop. DDV iz računa. 

3.7.4 Vnos plačila računa 

Dodana je nastavitev v inicializacijski datoteki za prenos cene v podpolje 9973, ki je ali ni 

znižana za odbitni znesek vstopnega DDV. 

 

4. Poglavje 8.2  Kontrola dotoka, urejanje vzorca izhajanja in priprava pošiljke 

publikacij 

8.2.1 Vzorec izhajanja za pošiljanje 

Opisana je nova možnost priprave vzorca izhajanja za pošiljanje pri postavki naročila in 

postavki v seznamu nenaročenih publikacij.  

Zbrisana je navedba, da se vzorec izhajanja za pošiljanje ne shranjuje med vzajemne vzorce 

izhajanja. 
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5. Poglavje 9.1  Priprava reklamacije 

9.1.1 Manjkajoči zvezki serijskih publikacij 

Opisana je nova možnost nastavitve datuma in časa, ko naj se reklamacije pripravijo. 

 

6. Dodatek B.2  Spremenljivke 

V tabelo sistemskih spremenljivk sta dodani dve novi spremenljivki, ki omogočata izpis 

uvodnega in zaključnega besedila v reklamaciji za manjkajoče zvezke pri obveznih izvodih 

serijskih publikacij. 

 

7. Dodatek D  SEZNAMI 

Vključen je nov dodatek z opisom seznamov. Pripravljena sta naslednja seznama: 

 SP-SEZ-01: Seznam postavk naročila (polni format) 

 SP-SEZ-02: Seznam postavk računa (polni format) 
 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja 

zunaj delovnega časa knjižnice.  

 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Sprememba cene 

V postavki naročila in v postavki v seznamu nenaročenih publikacij je možno kadar koli 

spremeniti naslednje podatke: cena na enoto, stopnja popusta, davčna stopnja in cena na 

enoto v tuji valuti. 

 


	COBISS3/Serijske publikacije
	Verzija V5.0-00, februar 2012
	Seznam sprememb št. 4, februar 2012
	COBISS3/Serijske publikacije
	Verzija V5.0-00, februar 2012
	Opis sprememb št. 4, februar 2012

