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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje osem segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 
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zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo ter prikaz seznama 

lokalnih baz. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva ter izpis zadolžnice za 

člana. Za serijske publikacije je možno določiti stalne rezervacije in evidentirati 

kroženje posameznih zvezkov serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo 

izposojo organizirano po oddelkih, je možno: ločeno voditi evidenco izposoje 

po oddelkih, medoddelčno izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v 

gostiteljski oddelek, izposoditi dalje to gradivo članom v gostiteljskem oddelku 
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ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih 

gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem 

gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati 

gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o 

stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni 

prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih 

nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom 

zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje cenika, 

evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje 

poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Za 

člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in izpisati opomine. 

Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih parametrov izposoje, 

spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za 

elektronsko obveščanje članov, nastavitev omejitve števila izposojenih 

izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, obdobja veljavnosti članstva za 

posamezne kategorije članov, spreminjanje naslova spletne strani s kontaktnimi 

podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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6.4 SPREMINJANJE PODATKOV PREKO INVENTARNE 

ŠTEVILKE ALI ŠTEVILKE ZA IZPOSOJO 

Podatke, kot so status (q), preusmeritev na drugo lokacijo (e\E), datum 

preusmeritve (e\D), inventarne opombe (r), omejitev dostopnosti (u) in stopnja 

dostopnosti (p), lahko spreminjamo preko inventarne številke ali številke za 

izposojo. Določimo lahko tudi podpolja, ki bodo pri tem kontrolirana. Postopek 

je naslednji:  

 izberemo podpolja, ki jih želimo spremeniti 

 določimo kontrolna podpolja 

 določimo vrednosti kontrolnih podpolj (če npr. za kontrolno podpolje 

izberemo status in vnesemo vrednost v obdelavi, bomo lahko 

spreminjali podatke samo v tistih poljih 996/997, ki imajo vrednost 

statusa v obdelavi) 

 s čitalnikom odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo in 

vnesemo podatke v izbrana podpolja 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Spremeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ali p. 

Odpre se okno Polje 996/997, kjer označimo podpolja, ki jih želimo 

spremeniti. 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Polje 996/997, kjer označimo kontrolna podpolja.  

4. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Kontrolni parametri, kjer vnesemo vrednosti v izbrana 

kontrolna podpolja. 

 

Opozorilo: 

Če nismo izbrali nobenega kontrolnega podpolja, se okno ne odpre. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Polje 996/997. 

6. Odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo in vnesemo podatke v 

izbrana podpolja. 

 

Opozorilo: 

Če želimo status brisati, vnosno okno pri "Status (q)" pustimo prazno. 

Postopek 
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Opozorila: 

Če ima status vrednost odpisano in je bila glede na datum statusa že 

opravljena inventura, statusa ne moremo več spreminjati. 

Inventarne opombe (r), ki jih vnesemo, se zapišejo pred opombe, ki so 

morebiti že vnesene. 

Če vnašamo inventarno opombo v povezavi s statusom odpisano, založeno 

ali izgubljeno in želimo, da se stare opombe ohranijo, moramo na začetku 

opombe vpisati znak "+". Če naj se ohrani samo opomba, ki jo vnesemo ob 

odpisu, znaka "+" ne vpišemo. 

 

7. Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Podatki se shranijo. Okno ostane odprto. Odčitamo naslednjo inventarno 

številko ali številko za izposojo. Vpisane vrednosti se ohranijo, lahko pa jih 

tudi spremenimo. 

Kadar gre za enoto kompleta, se podatki v polju 996/997 ne spremenijo, 

razen če ima polje 996 enega od statusov, določenega v inicializacijski 

datoteki. Takrat je status (q) možno brisati ali spremeniti v oknu 

Oblikovanje kompleta. Parameter se lahko nastavi v inicializacijski 

datoteki, kjer nastanejo polja 996 programsko v postopku pridobivanja 

gradiva v segmentu COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku 

COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo 

statusa tudi v polju 996, ki smo ga dodali ročno. Če postopka ni mogoče 

izvesti, je treba enoto najprej izločiti iz kompleta. 

6. in 7. točko ponavljamo, dokler ne obdelamo vseh polj 996/997. 

 

Opozorilo: 

Če smo določili kontrolna podpolja, se podatki shranijo samo v polja 

996/997, ki izpolnjujejo pogoje. Če polje ne izpolnjuje pogojev, se izpiše 

sporočilo. 

 

8. Kliknemo gumb Končaj. 

Odpre se okno, kjer so prikazana vsa polja 996/997, v katerih smo 

spremenili podatke. 

 

Če so polja 996/997 na namizju, se spremembe osvežijo. 
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6.5 SPREMINJANJE SIGNATURE PREKO INVENTARNE 

ŠTEVILKE ALI ŠTEVILKE ZA IZPOSOJO 

Preko inventarne številke ali številke za izposojo lahko spreminjamo elemente 

signature: ABC in druge oznake – 1. del (d\a), ABC in druge oznake – 2. del 

(d\5), UDK prosti pristop (d\u), številčenje v sig. – ozn. dela (d\x), interna 

oznaka (d\i), podlokacije (d\l) in indikator postavitve (2). Spremenjene podatke 

lahko prenesemo v preostala polja v bibliografskem zapisu. Na osnovi polja 

996/997, v katerem spreminjamo signaturo, lahko izpišemo nalepko. 

Podatke lahko spreminjamo tako, da: 

 se vnesene spremembe ohranijo; pred vnosom ne vidimo obstoječih 

podatkov iz baze podatkov 

 se vnesene spremembe ne ohranijo, za vsako inventarno številko jih je 

treba ponovno vnesti, ker se pred vnosom pokažejo najprej obstoječi 

podatki iz baze podatkov 

 

1. Označimo razred Polje 996/997. 

2. Izberemo metodo Razred / Spremeni signaturo. 

Odpre se okno, kjer označimo elemente signature, ki jih želimo spremeniti. 

 

Opozorilo: 

Pri tej metodi ne moremo vnesti podlokacije, če ni bila že prej vnesena. 

 

3. Kliknemo gumb V redu. 

Odpre se okno Polje 996/997. 

4. Odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo. 

Označimo potrditveno polje "Izpiši nalepko", če želimo takoj izpisati novo 

nalepko. 

Označimo potrditveno polje "Kopiraj v polja", če želimo podatke prenesti 

tudi v preostala polja 996/997 v zapisu. 

Če želimo pred vnosom sprememb videti obstoječe podatke, ki so vpisani v 

bazi podatkov, potrditvenega polja "Ohrani vpisane vrednosti" ne 

označimo. 

Če želimo isti podatek vnašati v vsa polja 996/997, označimo potrditveno 

polje "Ohrani vpisane vrednosti". Zatem vnesemo spremembe. 

 

Opozorilo: 

Potrditveno polje "Ohrani vpisane vrednosti" označimo na začetku, kasneje 

odločitve ne moremo več spremeniti. 

 

Postopek 
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5. Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Če potrditvenega polja "Ohrani vpisane vrednosti" nismo označili, se za 

izbrane elemente signature najprej prikažejo obstoječi podatki, ki so vpisani 

v bazi podatkov, šele nato vnesemo spremembe. 

Če smo označili potrditveno polje "Ohrani vpisane vrednosti", se vnesene 

spremembe shranijo. Okno z vpisano vrednostjo ostane odprto, odčitamo 

naslednjo inventarno številko ali številko za izposojo. 

6. Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Podatki se shranijo. Okno ostane odprto. Odčitamo naslednjo inventarno 

številko ali številko za izposojo. 

Točke 4, 5 in 6 ponavljamo, dokler ne obdelamo vseh polj 996/997. 

7. Kliknemo gumb Končaj. 

 

Če so polja 996/997 na namizju, se spremembe osvežijo. 

 

Signaturo lahko spremenimo v urejevalniku Polje 996/997. Spremenjene 

podatke nato z gumbom Kopiraj prenesemo v preostala polja 996/997 v 

zapisu. 

Možnosti ... 
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6.6 SPREMINJANJE STATUSA V VEČ POLJIH V ZAPISU 

Podatek o statusu lahko hkrati spremenimo v več poljih 996/997 v istem 

zapisu. 

 

V vseh izbranih poljih mora imeti status enako začetno vrednost. Le-ta je lahko 

2, 4, 14 ali prazno.  

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Spremeni status v poljih 996/997: iz 2, 4, 14 

ali prazno v 4, 9, 14 ali prazno. 

Odpre se okno Seznam polj 996/997, kjer označimo polja, v katerih želimo 

spremeniti status. 

3. Kliknemo gumb Izberi. 

Kadar gre za enoto kompleta, se podatki v polju 996/997 ne spremenijo, 

razen če ima polje 996 enega od statusov, določenega v inicializacijski 

datoteki. Takrat je status (q) možno brisati ali spremeniti v oknu 

Oblikovanje kompleta. Parameter se lahko nastavi v inicializacijski 

datoteki, kjer nastanejo polja 996 programsko v postopku pridobivanja 

gradiva v segmentu COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku 

COBISS3/Nabava, gl. pogl. 3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo 

statusa tudi v polju 996, ki smo ga dodali ročno. Če postopka ni mogoče 

izvesti, je treba enoto najprej izločiti iz kompleta. 

 

4. Odpre se okno Spreminjanje statusa, kjer v vnosno okno vpišemo eno od 

naslednjih vrednosti statusa ali izberemo iz šifranta: 

 14 – drugo 

 4 – v reviziji 

 9 – odpisano 
 

Opozorilo: 

Če želimo status brisati, vnosno okno pustimo prazno. 

 

5. Kliknemo gumb V redu. 

 

V vseh izbranih poljih 996/997 se spremeni vrednost statusa. 

Postopek 

Pogoj 
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6.10 OBLIKOVANJE KOMPLETA 

Enote monografskih publikacij (polja 996) lahko povežemo v komplet. Enote 

kompleta pripadajo enemu bibliografskemu zapisu, lahko pa tudi več zapisom. 

Vodilna enota kompleta opredeljuje skupne lastnosti kompleta, to je vrsto 

gradiva, na katero so vezani časovni parametri za določanje roka vrnitve 

izposojenega gradiva, znesek zamudnine ali izposojevalnine. Vrsta gradiva je 

praviloma določena v bibliografskem zapisu gradiva. Če pa ima vodilna enota 

v podpolju 996g v element g\o vpisano oznako fizične oblike, le-ta določa vrsto 

gradiva za celotni komplet (gl. priročnik COMARC/H Format). 

Komplet začnemo oblikovati z vodilno enoto kompleta. Če želimo pogledati, 

katere enote sestavljajo komplet, ali v komplet dodati novo enoto, uporabimo 

metodo za oblikovanje kompleta pri kateri koli enoti, ki je že v kompletu. 

 

Polje 996 mora imeti vpisano inventarno številko. Enota ne more biti del 

drugega kompleta in ne sme biti evidentirana za izposojo, odpisana ali del 

učbeniškega sklada. Vse enote v kompletu morajo v polju 996 imeti enako 

oznako podlokacije v signaturi (d\l) ali enako oznako podlokacije preusmeritve 

(e\E). Enoto je možno izposoditi (tudi pogojno) na dom ali v čitalnico; pogoji 

za določitev dostopnosti za izposojo so zajeti v priročniku COMARC/H 

Format, gl. pogl. 998c, Tabela 1. 

Opozorilo:  

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Nabava, je možno dodati v komplet 

tudi enoto, ki ima v polju 996 enega od statusov, določenega s parametrom v 

inicializacijski datoteki. 

 

1. V razredu Polje 996/997 ali med povezavami razreda Gradivo poiščemo in 

izberemo polje 996. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplet. 

Odpre se okno Oblikovanje kompleta. 

Prva enota, ki je dodana v komplet, je vodilna enota kompleta.  

3. Če želimo v komplet dodati novo enoto, vpišemo njeno inventarno številko 

in kliknemo gumb Dodaj/izloči. V osrednji del okna se vpišejo podatki 

enote, ki je bila dodana v komplet: signatura (postavitev), inventarna 

številka, status, omejitev dostopnosti in oznaka enote kompleta. Podatki so 

ločeni z znakom ";" in presledkom.  

 

Nasvet: 

Novo enoto lahko dodamo v komplet tudi tako, da inventarno številko 

odčitamo s čitalnikom črtne kode.  

Postopek 

Pogoj 
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Opozorilo:  

Če enota, ki jo želimo dodati v kompleti, ustreza pogojem za vključitev 

enote v komplet, a podatki v podpoljih u, p ali q niso enaki podatkom v 

polju 996 za vodilno enoto, nas program na to opozori. Če enoto kljub 

temu dodamo v komplet, se pri dodani enoti podatki v podpoljih u, p in q 

poenotijo s podatki pri vodilni enoti. 
 

4. Enoto, ki je že v kompletu, s klikom na gumb Dodaj/izloči izločimo iz 

kompleta. Če želimo razdreti komplet, je treba najprej izločiti druge enote 

kompleta, šele na koncu izločimo vodilno enoto. 

 

Nasvet: 

Če dvakrat kliknemo enoto kompleta, se inventarna številka prenese v polje 

za vnos inventarne številke. 

 

5. Enoti kompleta lahko določimo status 6 – poškodovano tako, da jo 

označimo in kliknemo gumb Poškodovano. V podpolje 996u za vodilno 

enoto kompleta se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Poškodovano. V 

podpolju 996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

6. Enoti kompleta lahko določimo status 8 – izgubljeno tako, da jo označimo 

in kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolje 996u za vodilno enoto kompleta 

se programsko vpiše vrednost 0d.  

Če želimo status zbrisati, ponovno kliknemo gumb Izgubljeno. V podpolju 

996u vodilne enote kompleta se vrednost 0d programsko zbriše. 

7. S klikom na gumb Pokaži se odpre okno Pregledovanje – Polje 996/997, 

kjer so prikazani podatki o enoti kompleta, ki smo jo predhodno označili. 

8. Okno Oblikovanje kompleta zapremo s klikom na gumb Zapri. 

 

V podpolje 996c za enoto, ki smo jo dodali v komplet, se programsko vpiše 

oznaka primerka/enote kompleta. Morebiti ročno vpisana oznaka primerka se 

zbriše (gl. priročnik COMARC/H Format, pogl. 996/997c).   

Enotam kompleta v podpolju 996 ni mogoče spreminjati oznake primerka (c), 

inventarne številke (f), podlokacije (d\l), tekoče številke v signaturi (d\n), 

številčenja v sig. – ozn. dela (d\x), podlokacije preusmeritve (e\E), datuma 

preusmeritve (e\D), indikatorja vezave (1) in stopnje dostopnosti (p). Številke 

za izposojo (9) ni mogoče zamenjati ali odstraniti, lahko jo pa dodamo. 

Če ima polje 996 enega od statusov, določenega s parametrom v inicializacijski 

datoteki, je možno tudi brisati ali spremeniti status (q) v oknu Oblikovanje 

kompleta. Parameter se lahko nastavi, če knjižnica uporablja segment 

COBISS3/Nabava (postopek je opisan v priročniku COBISS3/Nabava, gl. pogl. 

3.4.8.1), a omogoča brisanje in spremembo statusa tudi v polju 996, ki smo ga 

dodali ročno.  

V polje 996 za enoto kompleta ni možno kopirati podatkov iz nobenega polja 

996/997 (gl. pogl. 6.1, 6.2). Prav tako ni možno kopirati podatkov o zalogi te 
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enote v druga polja 996/997 (gl. pogl. 6.1), niti ni možno razmnožiti polja 996 

za enoto, ki je del kompleta (gl. pogl. 6.3). 

Če želimo spremeniti podatke, kot so status (q), preusmeritev na drugo lokacijo 

(e\E), datum preusmeritve (e\D), inventarne opombe (r), omejitev dostopnosti 

(u), stopnja dostopnosti (p) in signatura (d), je treba enoto izločiti iz kompleta 

(gl. pogl. 6.4, 6.5, 6.6). 

Če gre za enoto kompleta, programski odpis monografske publikacije po 

inventuri ni mogoč (gl. pogl. 8). Če želimo odpisati komplet, je treba najprej 

komplet razdreti in nato odpisati posamezne enote. 
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