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COBISS3/ Zaloga 

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 1/1–4 spremenjeno 

   2   BIBLIOGRAFSKI PODATKI O GRADIVU 2/1–2 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 

   3   PODATKI O ZALOGI 3/1–2 spremenjeno 

   3.1   Vpis neažuriranih podatkov v COBISS2 3.1/1 spremenjeno 

   4.2   Vnos podatkov 4.2/3–4 spremenjeno 

   4.3   Brisanje polja 4.3/1 spremenjeno 

   5   DODAJANJE PODROBNIH PODATKOV 

     O ZALOGI (POLJE 996/997) 

5/1–2 spremenjeno 

   5.3   Vnos podpolj 5.3/1–5 spremenjeno 

   6   UREJANJE PODROBNIH PODATKOV 

     O ZALOGI 

6/1–2 spremenjeno 

   6.1   Kopiranje podatkov v druga polja 6.1/1–2 spremenjeno 

   6.2   Kopiranje podatkov iz drugega polja 6.2/1–2 spremenjeno 

   6.3   Razmnoževanje polja 996/997 6.3/1 spremenjeno 

   6.4   Spreminjanje podatkov preko inventarne 

        številke ali številke za izposojo 

6.4/1–2 spremenjeno 

   6.6   Spreminjanje status v več poljih v zapisu 6.6/1 spremenjeno 

   6.7   Brisanje polja 6.7/1 spremenjeno 

   6.8   Brisanje polja 996, ki je nastalo v segmentu 

        COBISS3/Nabava 

6.8/1 spremenjeno 

   6.10   Oblikovanje kompleta 6.10/1–3 dodano 

   7.1   Inventarizacija 7.1/1–2 spremenjeno 

   9.2   Vzorec izhajanja 9.2/3–4 spremenjeno 

   9.3   Vzajemni vzorec izhajanja 9.3/1–2 spremenjeno 

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

   12.2   Izpis seznama novosti 12.2/1 spremenjeno 

   



Spremembe št. 4 COBISS3/Zaloga 

 

 

2/5 © IZUM, februar 2012 

 

14   PRIKAZ SEZNAMA LOKALNIH BAZ 14/1 dodano 

   15   POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI 

       IN BAZAMI PODATKOV 

15/1 spremenjeno 

   15.1   COBISS3/Nabava 15.1/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   15.2   COBISS3/Serijske publikacije 15.2/1 spremenjeno  

(le št. pogl.) 

   15.3   COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 15.3/1 spremenjeno 

   15.4   COBISS3/Medknjižnična izposoja 15.4/1 dodano 

   15.5   COBISS3/Izpisi 15.5/1 spremenjeno  

   15.6   COBISS3/Upravljanje aplikacij 15.6/1 spremenjeno 

   15.7   Lokalna baza podatkov v COBISS2 15.7/1 spremenjeno  

   15.8   Bibliografske baze podatkov 15.8/1 dodano 

   15.9   COBISS/OPAC 15.9/1 spremenjeno 

(le št. pogl.) 

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

   Dodatek B.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

                         izpisov 

Dodatek B.2/1–9 spremenjeno, dodano 

(dod. B.2.10) 

   Dodatek B.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek B.3/3–4 dodano (dod. B.3.10) 

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

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

   Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

                          izpisov 

Dodatek E.2/1–5 spremenjeno 

   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/Zaloga 

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 2.2 Urejanje lokalnih podatkov v bibliografskih zapisih 

V segmentu COBISS3/Zaloga je omogočeno urejanje vsebine podpolja 9938 in podpolja 

9939. 

 

2. Poglavje 5.3 Vnos podpolj 

Med atribute razreda Polje 996/997 je dodano podpolje "996c – Oznaka primerka/enote 

kompleta". Kadar enoto dodamo v komplet, se to podpoje izpolni programsko. V poglavju 

5.3.1 je dodano opozorilo v zvezi z ročno vpisano oznako enote v kompletu. 

 

3. Poglavja 6, 6.4, 6.6 

Dodan je opis oblikovanja kompletov. 

 

4. Poglavje 6.1, 6.2, 6.3 

Dodan je pogoj, da metode ne moremo izvesti, če je enota del kompleta. 

 

5. Poglavje 6.7 Brisanje polja 

Polje lahko izbrišemo le, če izvod ni evidentiran v izposoji ali v seznamu stalnih rezervacij. 

 

6. Poglavje 6.10 Oblikovanje kompleta 

Omogočeno je oblikovanje kompletov. Enote knjižničnega gradiva istega bibliografskega 

zapisa ali enote več različnih bibliografskih zapisov lahko povežemo v komplet. 

 
 

7. Poglavje 9.2 Vzorec izhajanja 

Če se številčenje prvega zvezka ne začne z 1 ampak z 0, lahko pri prvem nivoju številčenja 

vpišemo št.\0.  
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8. Poglavje 14 PRIKAZ SEZNAMA LOKALNIH BAZ 

Na novo vključeno poglavje opisuje možnosti pogleda, v katerih lokalnih bazah obstaja 

bibliografski zapis in kakšno je stanje podatkov o zalogi v posamezni bazi.  

 

9. Poglavje 15 POVEZAVA Z DRUGIMI SEGMENTI IN BAZAMI 

PODATKOV 

Spremenjen je naslov poglavja ter številčenje poglavja in podpoglavij. Vključeni sta novi 

podpoglavji.  

15.3 COBISS3/Izposoja, COBISS2/Izposoja 

Izvoda, ki je evidentiran v izposoji, ni mogoče dodati v komplet.   

15.4 COBISS3/ Medknjižnična izposoja 

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

segmentom COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

15.5 COBISS3/Izpisi 

Izpis Seznam polj 998 (polni format) je dodan v seznam izpisov, ki se uporabljajo v 

segmentu COBISS3/Zaloga.   

15.7 Lokalna baza podatkov v COBISS2 

Spremenjena sta naslov in vsebina poglavja. 

15.8 Bibliografske baze podatkov 

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisana povezava segmenta COBISS3/Zaloga z 

vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. 

 

10. Dodatek B SEZNAMI 

B.1 Seznam izpisov 

Pripravljen je novi izpis Z-SEZ-11: Seznam polj 998 (polni format). 

B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Izpis Z-SEZ-01: Inventarna knjiga in izpis Z-SEZ-10: Seznam polj 996/997 (polni format) 

lahko omejimo na določenega financerja, ki ga vpišemo pri "Financer". 

Dodan je opis vnosa vhodnih parametrov za pripravo izpisa Z-SEZ-11. 

B.3 Opis posameznih izpisov 

Dodan je opis izpisa Z-SEZ-11. 

 

11. Dodatek D POSLOVNE LISTINE 

D.3 Opis posameznih izpisov 

V izpisih Z–PL–B04, Z–PL–B05 in Z–PL–B06 so lahko bibliografski podatki o gradivu 

prikazani na dva načina. 
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V izpisu Z-PL-B01 je na koncu tabele dodana legenda.  

Na zadnji strani izpisov Z-PL-B01 in Z-PL-B02 je navedeno tudi skupno število 

bibliografskih enot. 

D.4 Primeri izpisov 

Spremenjena sta primera izpisov Z-PL-B01 in Z-PL-B02. 

 

12. Dodatek E STATISTIKE 

E.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Izpis Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva lahko pripravimo po določenem 

financerju, ki ga vpišemo pri "Financer". 
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