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Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 

 

V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 6.6-00 vključili naslednje dopolnitve: 

 

 

1. Urejanje podatkov za potrebe razpisa ARRS  

  

V okno Polje 998 – koordinacija smo dodali atributa "Cena v domači valuti" in "Delež 

ARRS", ki se izračunata programsko glede na vneseno ceno in odstotek financiranja pri 

ARRS ter glede na tečajno listo, ki se upošteva za preračun cene v tuji valuti.  

Omogočen je prikaz seznama knjižnic, v katerih publikacijo sofinancira ARRS, in seznama 

knjižnic, ki imajo naročeno isto gradivo. Za potrebe priprave poročila za koordinacijo 

nabave je omogočeno lažje urejanje podatkov o sofinanciranju ARRS, saj lahko po izbiri 

metode Objekt / Vpiši sofinanciranje ARRS vnesete odstotek, ki ga financira ARRS ali 

pa vnesete znesek, ki ga pri nakupu publikacije prispeva ARRS.   

 

2. Priprava izpisov za potrebe razpisa ARRS  

  

Pripravljeni so novi izpisi Z-SEZ-25, Z-SEZ-26, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28.  

Izpis Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov nadomesti izpisa 

COR009 in COR010, ki ste ju pripravljali v programski opremi COBISS2 za potrebe 

prijave na razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz 

podatkov, ki ga objavi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije; izpis 

Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov pa nadomesti izpisa 

COR0011 in COR012, ki ste ju pripravljali za potrebe oddaje poročila.  

Pri prijavi na razpis sta v pomoč nova izpisa Z-SEZ-27: Tuje serijske publikacije in baze 

podatkov s seznamom knjižnic, ki jih imajo naročene in Z-SEZ-28: Tuje serijske publikacije 

in baze podatkov s seznamom knjižnic, kjer jih sofinancira ARRS. Izpisa se uporabljata 

namesto seznamov COR001_S in COR001_B, ki smo ju pripravljali v IZUM-u in ste ju 

lahko pogledali v segmentu COBISS2/Izpisi.  

 

3. Statistiki Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih in Z-STA-30: Razmerja v splošni 

knjižnici 

Pri pripravi izpisov lahko vpišemo komentar, ki se bo izpisal v naslovu statistike. 

 

4. Dopolnjeni postopki za izvajanje inventure 

  

Pri uporabi metode Popis / Direktno odčitaj in zapiši odčitke nas program opozori, če je 

gradivo že bilo odčitano. V takem primeru se odčitek ne prenese v popis. 
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