
 
 Datum: 21. 12. 2006

 Št.: 438/02-mk
   
 
 
 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, V3.0-07 
Dopolnitve in spremembe  

 
 
V programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja, V3.0-07, smo vključili naslednje 
dopolnitve in spremembe: 
 

1. Dopolnjen postopek izstavitve in pošiljanja dokumentov naročnikom in dobaviteljem 
po e-pošti  

 

Ob izstavitvi in pošiljanju dokumentov naročnikom in dobaviteljem po e-pošti program 
preveri, ali se izračunana destinacija – e-naslov partnerja, ki nastopa v vlogi naročnika ali 
dobavitelja za MI, ujema z e-naslovom, ki je v bazi podatkov COLIB.SI objavljen pri tem 
partnerju (knjižnici) med podatki za medknjižnično izposojo.  

Če se e-naslova ne ujemata, se po izbiri določene metode, ki vključuje tudi pošiljanje 
dokumenta, o tem izpiše programsko sporočilo. Prav tako se v oknu s sporočilom izpiše tudi 
eden ali več e-naslovov, ki so v bazi podatkov COLIB.SI objavljeni med podatki za 
medknjižnično izposojo pri knjižnici, ki je naročnik ali dobavitelj za MI. Med ponujenimi e-
naslovi lahko izberemo želeni e-naslov. Z izbiro e-naslova se v oknu Pregled in pošiljanje 
izpisa (ki se odpre po zapiranju okna s sporočilom) kot destinacija za pošiljanje dokumenta 
ponudi novi (izbrani) e-naslov. Prav tako se posodobi e-naslov, ki je evidentiran pri atributu 
"E-pošta" pri podatkih o kontaktni osebi ali kontaktnem oddelku pri tem partnerju – odvisno 
od podatkov o naročniku ali dobavitelju, s katerimi je povezan zahtevek za MI.  

Opozorilo: 
Če je zahtevek za MI povezan s splošnimi podatki o partnerju (partner nima vpisanih 
podatkov o kontaktu za medknjižnično izposojo), se e-naslov partnerja, ki nastopa kot 
naročnik ali dobavitelj, ne preverja. 
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Dodana kontrola e-naslovov je vključena pri izstavitvi in pošiljanju naslednjih dokumentov 
naročnikom in dobaviteljem v MI: 

─ obvestilo o zavrnitvi naročila (metoda Zahtevek za MI / Zavrni) 
─ prošnja za informacijo o ceni (metoda Zahtevek za MI / Pripravi in pošlji prošnjo za 

inf. o ceni) 
─ naročilo  (metoda Naročilo / Izstavi in pošlji) 
─ preklic naročila (metoda Naročilo / Prekliči naročilo pri dobavitelju) 
─ reklamacija (metoda Prejeto/dobavljeno gradivo / Reklamiraj pri dobavitelju) 
─ potrdilo o vračilu gradiva (metodi Prejeto/dobavljeno gradivo / Natisni potrdilo o 

vračilu gradiva naročnika in Gradivo / Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika) 
─ dobavnica (metoda Dobavnica / Izstavi in pošlji) 
─ običajno obvestilo za naročnika ali dobavitelja, obvestilo o prispelem gradivu, obvestilo o 

poteku roka izposoje (metoda Poslano obvestilo / Izstavi in pošlji) 

 

2. Nastavitev začetne vrednosti števca računov 
 
Dokler ne izstavimo prvega računa v novem koledarskem letu, lahko v urejevalniku Števci 
listin nastavimo začetno vrednost števca računov. Prav tako se konfiguracijska datoteka za 
izbrano knjižnico lahko dopolni s parametrom, na osnovi katerega se dopolni format števca 
računov z vrednostjo, ki se izpiše pred oznako letnice v številki računa.  
 

Primer: 
Želimo, da bo številka prvega izdanega računa v koledarskem letu 0507-00012. V 
urejevalniku Števci listin določimo začetno vrednost števca računov (07-00011). Pred 
tem mora IZUM na zahtevo knjižnice v konfiguracijski datoteki definirati parameter, 
ki omogoča izpis dodatne vrednosti pred številko računa, in mu določiti želeno 
vrednost (05).   
 

Opozorilo: 
Če je v konfiguracijski datoteki definiran parameter za dopolnitev formata števca računov in 
želimo poiskati račun po njegovi številki, kot iskalno zahtevo vpišemo številko računa v 
osnovnem (in ne dopolnjenem) formatu (npr. 07-00012). 
 
 
 
 
Pripravila: 
 
 
 
Bojana Lešnik 
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