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COBISS3, V3.0-08 
Dopolnitve in spremembe 

 
V programsko opremo COBISS3, V3.0-08, so vključene naslednje dopolnitve in spremembe: 
 
 
Segment COBISS3/Zaloga 
 
1. Prikaz bibliografskega zapisa v formatu COMARC   
 
V iskalniku bibliografskih zapisov smo omogočili pregled bibliografskega zapisa v formatu 
COMARC. V seznamu najdenih objektov lahko označimo posamezni zapis ali več zapisov. 
Po kliku na gumb Pokaži se odpre okno z zapisom v formatu COMARC. Če smo označili več 
zapisov, se lahko med njimi premikamo s puščicama. 
  
Ko imamo odprto okno za en zapis, lahko v seznamu najdenih objektov označimo naslednji 
zapis. Po kliku na gumb Pokaži se zanj odpre novo okno. Na ta način imamo lahko hkrati 
odprti dve okni ali več, kar uporabimo takrat, ko želimo primerjati podatke med dvema 
zapisoma. 
 
2. Nov izpis MFERAC  
  
Dodali smo izpis za povezavo z enotnim računalniško podprtim računovodskim sistemom 
MFERAC, ki ga ministrstva Republike Slovenije sicer uporabljajo za izvrševanje državnega 
proračuna. Izpis je vključen v segment COBISS3/Izpisi in je dosegljiv iz brskalnika z izbiro 
Sistem / Segment Izpisi, v mapi Izpisi / Sistemski / Zaloga. 
 
 
Segmenta COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije 
 
3. Hkratna zaključitev računa, vpis pošiljanja v računovodstvo in vpis plačila računa  
 
V obeh segmentih smo omogočili hkratno zaključitev računa, vpis pošiljanja v računovodstvo 
in vpis plačila računa. V ta namen smo v urejevalniku Račun dodali gumb Vpiši plačilo. 
Gumb ni aktiven, če je status računa poslano v računovodstvo ali plačano. Pri atributih računa 
"Poslano v računovodstvo" in "Plačano" se zabeleži tekoči datum. 
 
4. Brisanje postavke iz naročila  
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Pri brisanju postavke iz naročila v segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske 
publikacije je doslej postavka naročila ostala vpisana v bazi podatkov. V inicializacijsko 
datoteko smo dodali nov parameter, ki omogoča, da se pri brisanju postavke iz naročila 
postavka zbriše tudi iz baze podatkov.  
 
Knjižnice, ki želijo nastavitev tega parametra, naj to sporočijo na naslov cobisservis@izum.si. 
 
5. Razveljavitev nabavnega postopka 
 
V segmentu COBISS3/Nabava smo omogočili razveljavitev nabavnega postopka. V razredu 
Postavka prejema poiščemo postavko dobavnice/računa in izberemo metodo Objekt / 
Razveljavi nabavni postopek. Odpre se okno, kjer izberemo en izvod ali več, za katerega ali 
katere želimo razveljaviti nabavni postopek.  
 
Zatem se programsko izvede: 
− brisanje plačila računa 
− odstranitev dobavnice z računa 
− brisanje prejema za izbrane izvode pri postavki dobavnice/računa 
− brisanje izbranih izvodov iz tabele izvodov pri postavki dobavnice/računa 
− na zahtevo tudi preklic naročila za izbrane izvode pri postavki naročila 
− ponovno dodajanje dobavnice na račun 
 

Račun preverimo in ga ponovno zaključimo; vpišemo pošiljanje v računovodstvo in račun 
plačamo. 
 
Metodo lahko izberemo, če je status postavke dobavnice/računa prejeto, ne glede na to, ali je 
račun že vpisan ali ne. Račun ima lahko kateri koli status. 
 
Razveljavitve nabavnega postopka ne moremo izvesti, kadar imajo polja 996 določeno 
inventarno številko.  
  
6. Nova kontrola pri vpisu podatkov naročila 
 
V segmentu COBISS3/Nabava smo vključili tudi kontrolo, ki preverja, če je v naročilu ob 
vpisanem datumu referenčnega dokumenta vpisana tudi številka referenčnega dokumenta. 
  
7. Dopolnjen postopek kopiranja postavke za prilogo serijske publikacije 
 
Za priloge serijskih publikacij običajno obstajajo ločeni bibliografski zapisi. Zato smo 
dopolnili postopek kopiranja postavke za prilogo. V razredu Postavka naročila poiščemo in 
izberemo postavko naročila, nato pa izberemo metodo Objekt / Kopiraj postavko za 
prilogo. Odpre se iskalnik, kjer poiščemo bibliografski zapis za prilogo serijske publikacije. 
Če ne izberemo nobenega zapisa, se postavka ne kopira. 
 
8. Obnovitev postavke naročila serijske publikacije 
 
Pri obnovitvi postavke naročila z metodo Pripravi postavko naročila za naslednje obdobje 
(obnovitev naročila) smo onemogočili prepis cen iz postavke za preteklo obdobje v postavko 
za naslednje obdobje.  
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Splošno 
 
9. Pošiljanje sporočil uporabnikom  
 
Ponovno smo omogočili pošiljanje sporočila vsem uporabnikom sistema, ki v knjižnici 
trenutno delajo s programsko opremo COBISS3. Za pošiljanje sporočila izberemo metodo 
Sistem / Sporočilo vsem uporabnikom. Zadnje prejeto sporočilo lahko preberemo z metodo 
Sistem / Preberi zadnje sporočilo. 
 
10. Odpiranje iskalnika iz urejevalnika objekta  
 
V urejevalniku objekta lahko odpremo iskalnik za ta razred s tipko F3. 
 
Primer: V poljih 996/997 vpisujemo tekoče številke v signaturi ročno, ne preko števcev. 

V urejevalniku Polje 996/997 želimo pred vpisom tekoče številke pogledati 
zadnjo porabljeno številko. V urejevalniku lahko odpremo iskalnik za Polje 
996/997 s tipko F3, kjer poiščemo zadnjo vpisano tekočo številko. 

 
 
 
 
Pripravila:   
 
Tanja Turšek 
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