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Informacijski sistem za vodenje izobraževanja  

Sestavljajo ga naslednji osnovni gradniki: 
 
• baza CRU (Centralni Register Uporabnikov COBISS) 
• portal Izobraževanje 
• aplikacija COBISS/Izobraževanje 
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Informacijski sistem za vodenje izobraževanja 
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Centralni register uporabnikov COBISS (CRU) 

Nekaj osnovnih podatkov: 
• baza CRU (Centralni Register Uporabnikov COBISS) in pripadajoče 

aplikacije so bile v Sloveniji zgrajene leta 2004  
 

• Baza CRU vključuje (16. 11. 2016) : 
− 4737 oseb 
− 103 dogodke  
− 1603 termine 
− 1640 ustanov (od tega jih ima 625 vpisan COBISS akronim)  

 

• trenutno imajo vse države, vključene v COBISS (.Net), svoj delujoč 
CRU: Srbija, Bosna in Hercegovina (Republika Srbska), Črna gora, 
Makedonija, Albanija, Bolgarija 
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Spletni portal Izobraževanje 
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Spletni portal Izobraževanje 

Uporabljajo ga naslednje skupine uporabnikov: 
 

1. udeleženci IZUM-ovih tečajev (klasičnih in spletnih) 
2. predavatelji 
3. kandidati pri opravljanju izpitov za dovoljenja za katalogizacijo 
4. skrbniki lokalnih aplikacij v posameznih knjižnicah 
 
Funkcionalnosti, ki jih podpira: 
• Za skupine 1–3 

− Pregled trenutne zasedenosti tečajev, prijava/odjava na tečaj ali izpit, 
pregled prosojnic, izpisi potrdil, administracija osebnih podatkov, 
spremembe gesel …  

• Za skupino 4 
− Odpiranje in zapiranje uporabniških imen za vse zaposlene knjižničarje, 

dodeljevanje pooblastil, urejanje dodatnih podatkov, urejanje pripadajoče 
dokumentacije, izpis pripadajočih seznamov in preglednic … 
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Matična aplikacija COBISS/Izobraževanje 
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Matična aplikacija COBISS/Izobraževanje 

Matična aplikacija je aplikacija, ki dostopa do CRU-ja z največjimi 
pravicami. Namenjena je sodelavcem oddelka Izobraževanje (na IZUM-u – 
v ostalih .Net državah to vlogo prevzamejo vodje NCC centrov) 
 

Funkcionalnosti, ki jih podpira: 
• Administriranje podatkov izobraževalnih dogodkov  

− lastnosti dogodkov,  
− termini,  
− prijave/odjave udeležencev, 
− generiranje tečajniške dokumentacije (podpisne liste, urniki, seznami 

potrdil …) in vpis (ankete) 
− vpis z dogodkom povezanih pooblastil,  
− pošiljanje avtomatskih sporočil, povezanih z različnimi statusi dogodkov, 
− … 
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Matična aplikacija COBISS/Izobraževanje 

• Administriranje podatkov oseb  
− Podatki in lastnosti osebe, 
− Uporabniška imena in pripadajoča uradna dokumentacija, 
− Osebna mapa pooblastil, 
− Pooblastila v lokalni bazi knjižnice, 
− Generiranje seznamov opravljenih dogodkov, seznamov pridobljenih 

dovoljenj za VK.  
− Kontroliran vnos aktivnosti posameznih kandidatov za pridobitev 

dovoljenj za VK 
− Izpis pripadajoče dokumentacije (potrdila, seznami …) 
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Matična aplikacija COBISS/Izobraževanje 

• Administriranje podatkov ustanov  
− Podatki in lastnosti ustanove (prenos dela podatkov iz baze COLIB) 
− Nekatera pooblastila, ki se znotraj knjižnice podeljujejo so povezana 

z njenim statusom ali drugimi lastnostmi (npr. podpisane izjave IVOP 
in pogodbe OCLC), prav tako nekateri izpisi. 

 
• Administriranje šifrantov, ki se nahajajo v podatkovnem modelu 

prej omenjenih entitet CRU-ja: (pošta, država, delovno mesto, 
izobrazba, smer izobrazbe, aktivnosti za pridobitev dovoljenj za 
VK, skupine pooblastil …) 
 

• Pošiljanje avtomatskih sporočil, povezanih z različnimi statusi 
dogodkov (tečajev in izpitov za dovoljenja VK) 
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