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  Maribor, 8. 5. 2007 

 

COBISS3/Upravljanje aplikacij, V3.0-10 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programski opremi COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 3.0-10 vključili naslednjo 
dopolnitev: 
 
1. Urejanje lokalnih šifrantov  
 
Odslej lahko v programski opremi COBISS3 urejamo vse lokalne šifrante. Za urejanje 
potrebujemo dovoljenje UPR_SFR – vzdrževanje lokalnih šifrantov. 
 
Šifrante urejamo tako, da iz menija Sistem izberemo metodo Lokalni šifranti . Odpre se okno 
Lokalni šifranti s seznamom vseh lokalnih šifrantov. V seznamu označimo šifrant, ki ga 
želimo urediti, in kliknemo gumb Uredi. Odpre se okno z imenom izbranega lokalnega 
šifranta.  
 
Za dodajanje nove vrednosti v šifrant vpišemo ustrezne podatke v vnosna polja pri "Koda" in 
"Vrednost" ter kliknemo gumb Dodaj. Nova vrednost se doda v šifrant na zadnje mesto. Če 
želimo urediti posamezno vrednost v šifrantu, jo v seznamu označimo, pri "Koda" ali 
"Vrednost" vpišemo novo vrednost in nato kliknemo gumb Zamenjaj. Če želimo posamezno 
vrednost odstraniti iz šifranta, jo v seznamu označimo in kliknemo gumb Odstrani. Če 
želimo vrednosti v šifrantu razvrstiti naraščajoče po abecedi, kliknemo gumb Razvrsti. S 
ponovnim klikom na gumb Razvrsti se podatki razvrstijo padajoče po abecedi. Po potrebi 
lahko uredimo tudi vrstni red vrednosti v šifrantu. Posamezno vrednost lahko pomaknemo za 
mesto navzgor, če jo v šifrantu označimo in kliknemo gumb Gor, ali pa za mesto navzdol, če 
jo v šifrantu označimo in kliknemo gumb Dol. Želeno vrednost v šifrantu lahko poiščemo z 
gumboma Poišči in Išči dalje.  
 
Po vnosu sprememb v lokalnih šifrantih osvežimo podatke v programski opremi COBISS2 s 
klikom na gumb Osveži COBISS2. Spremembe v lokalnem šifrantu shranimo s klikom na 
gumb V redu.  
 
Za izhod iz okna Lokalni šifranti kliknemo gumb Zapri.  
 

Poleg obstoječih lahko uporabimo še do 10 lokalnih šifrantov na poljubnih podpoljih v poljih 
996 in 997. Za uporabo teh šifrantov moramo obvestiti IZUM, ki pripravi ustrezne nastavitve, 
kateri šifrant (oznake od 1 do 10) se bo uporabil v katerem podpolju. 
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Bojana Lešnik 


