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COBISS3/ Zaloga 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Seznam sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–6 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–4 spremenjeno 

1 UVOD 1/3–4 spremenjeno 

2.1 Prevzem zapisa iz vzajemne baze podatkov 2.1/1 spremenjeno 

2.2 Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih 
zapisih 

2.2/1–2 spremenjeno 

2.3 Brisanje bibliografskih zapisov 2.3/1 spremenjeno 

2.4 Prikaz zapisa v formatu COMARC 2.4/1 spremenjeno 

2.5 Prikaz polja 996/997 2.5/1 spremenjeno 

6.8 Brisanje polja 996, ki je nastalo v nabavi 6.8/1 spremenjeno 

7.2 Izpis nalepke 7.2/1 spremenjeno 

9.3 Vzajemni vzorec izhajanja 9.3/1–2 spremenjeno 

9.4 Kontrola dotoka 9.4/1–2 spremenjeno 

10.1 Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo 10.1/1–2 spremenjeno 

13.3 Prikaz nezasedenih številk 13.3/1 spremenjeno 

14 Povezava z drugimi segmenti in lokalno bazo 14/1 spremenjeno 

14.4 COBISS3/Upravljanje aplikacij 14.4/1 spremenjno 

14.5 COBISS3/Izpisi 14.5/1 spremenjeno  

14.6 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 14.6/1 dodano 

14.7 COBISS/OPAC 14.7/1 dodano 

Dodatek A.1 – Izpisovanje Dodatek A.1/1–2 spremenjeno (le ref.) 

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

Dodatek B.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 
izpisov 

Dodatek B.2/1–7 spremenjeno, dodano 
(dod. B2.9) 

Dodatek B.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek B.3/1–3 spremenjeno, dodano 
(dod. B3.9) 

Dodatek B.4 – Primeri izpisov Dodatek B.4/1–6 spremenjeno 

Dodatek D.4 – Primeri izpisov Dodatek D.4/1–6 spremenjeno 

Dodatek E – STATISTIKE Dodatek E/1 dodano 

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

Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 
izpisov 

Dodatek E.2/1–5 dodano 

Dodatek E.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.3/1–10 dodano 
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Dodatek E.4 – Primeri izpisov Dodatek E.4/1–14 dodano 
 
 
Opombe: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov dela priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih spremembah se 
zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni 
označeno s črto.  
 
Pri "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/Zaloga 
Verzija V4.6-00, oktober 2010 

 
Opis sprememb št. 2, oktober 2010 

 
 
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. Uvod 

Dopolnjena je vsebina poglavja o povezanosti z drugimi segmenti. 

 
2. Poglavje 2.1, 2.2 in 2.3 

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 

 
3. Poglavje 2.4 Prikaz zapisa v formatu COMARC 

Spremenjeno je ime okna, v katerem so prikazani bibliografski podatki in podatki o zalogi. 

 
4. Poglavje 2.5 Prikaz polj 996/997 

Tudi pri zapisu za integrirne vire so nazadnje dodana polja umestijo na vrh seznama 
prikazanih polj. 

 
5. Poglavje 6.8 Brisanje polja 996, ki je nastalo v nabavi 

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 

 
6. Poglavje 7.2 Izpis nalepk 

V oknu Izpis nalepk za gradivo se ohrani nova izbrana vrednost pri "Vrsta nalepke". 

 
7. Poglavje 9.3 Vzajemni vzorec izhajanja in 9.4 Kontrola dotoka 

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje. 
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8. Poglavje 10.1 Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo 

Dopolnjena je uvodna vsebina poglavja. Zdaj lahko iz zapisa za monografsko publikacijo 
prenesemo zalogo ne le v zapis za integrirni vir, ampak tudi v zapis za serijsko publikacijo. 

 
9. Poglavje 13.3 Prikaz nezasedenih številk 

Poleg seznama nezasedenih inventarnih številk lahko pripravimo seznam nezasedenih 
tekočih številk v danem območju. 

 
10. Poglavje 14 Povezava z drugi segmenti in lokalno bazo podatkov 

V uvodni seznam podpoglavij sta dodani podpoglavji.  

14.4 COBISS3/Upravljanje aplikacij  

Spremenjen je opis zaradi sprememb pri vzdrževanju podatkov o uporabnikih sistema. Ti 
podatki se odslej vzdržujejo na portalu Izobraževanje.   

14.5 COBISS3/Izpisi  

Dopolnjen je seznam izpisov, ki se uporabljajo v segmenu COBISS3/Zaloga.   

14.6 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja  

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisana povezava segmenta COBISS3/Zaloga s 
segmentom COBISS3/Izposoja in COBISS2/Izposoja. 

14.7 COBISS/OPAC  

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisana povezava segmenta COBISS3/Zaloga s 
COBISS/OPAC. 

 
11. Dodatek B SEZNAMI 

B.1 Seznam izpisov 

Pripravljen je novi izpis Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format). 

B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Pri pripravi izpisov Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 
lahko določimo parameter, če želimo pripraviti seznam samo inventariziranega gradiva ali 
gradiva, ki nima določene inventarne številke. Privzeta vrednost je inventarna številka 
obstaja. 

Vključeno je novo poglavje z opisom vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisa Z-SEZ-
10. 

B.3 Opis posameznih izpisov 

V skladu s spremenjenim izgledom izpisa je spremenjen tudi opis izpisov Z-SEZ-01: 
Inventarna knjiga in Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva 

Vključeno je novo poglavje z opisom izpisa Z-SEZ-10. 
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B.4 Primeri izpisov 

Spremenjen je izgled izpisov Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in Z-SEZ-02: Seznam 
odpisanega gradiva. Pod imenom izpisa se izpišejo vrednosti parametrov poizvedbe, na 
osnovi katerih smo pripravili izpis. Na zadnji strani izpisa je dodan podatek o skupnem 
številu bibliografskih enot (Število naslovov). 

 
 

12. Dodatek D.4 Primeri izpisov 

Spremenjen je izgled izpisov Z-PL-B01: Zaloga z datumom inventarizacije in Z-PL-B02: 
Zaloga z datumom statusa. Pod imenom izpisa se izpišejo vrednosti parametrov poizvedbe, 
na osnovi katerih smo pripravili izpis. 

 
13. Dodatek E STATISTIKE 

Vključen je nov dodatek z opisi kriterijev za izbor podatkov pri pripravi izpisov statistik ter 
opisi in primeri naslednjih statistik: 

 Z-STA-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-03: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva 

 Z-STA-04: Serijske publikacije 

 Z-STA-05: Elektronski viri, dostopni na daljavo 

 Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske) 

 Z-STA-24: Serijske publikacije (šolske) 
 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku s časom aktiviranja 
zunaj delovnega časa knjižnice. 

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Izbira formata izpisa nalepke pri spreminjanju signature preko inventarne številke ali 
številke za izposojo  

Omogočeno je, da se pri spreminjanju signature preko inventarne številke ali številke za 
izposojo pred izpisom nalepke odpre okno Izpis nalepk za gradivo, kjer lahko iz spustnega 
seznama izberemo ustrezno vrednost pri "Izpis nalepk" in "Vrsta nalepke". Parameter se na 
željo knjižnice nastavi v inicializacijski datoteki. 

Prikaz prejetih in pričakovanih zvezkov v oknu Kontrola dotoka 

V oknu Kontrola dotoka se prikaže seznam vseh zvezkov, ki so bili pripravljeni na osnovi 
vzorca izhajanja, kadar je več kot 40 zvezkov med zvezkom s statusom naslednji 
pričakovan in zadnjim zvezkom s statusom prejet, in tudi kadar je več kot 40 zvezkov med 
zvezkom s statusom naslednji pričakovan in statusom reklam. pripravljena ali statusom 
reklam. poslana. 



Spremembe št. 2 COBISS3/Zaloga 
 

 
6/6 © IZUM, oktober 2010 

 

Urejanje lokalnih bibliografskih podatkov v podpolju 610a  

Omogočeno je, da se pri urejanju vsebine v podpolju 610a vrednost izbere tudi iz šifranta. 
Parameter se na željo knjižnice nastavi v inicializacijski datoteki. 
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