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COBISS3/Upravljanje aplikacij, V4.3-00 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programski opremi COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 4.3-00 vključili naslednje 
spremembe in dopolnitve: 
 
1. Odpiranje uporabniškega imena 
 
Odslej lahko v programski opremi COBISS3 skrbnik lokalnih aplikacij odpira uporabniška 
imena za tiste, ki bodo uporabljali to programsko opremo. Za odpiranje uporabniškega imena 
in vzdrževanje podatkov o uporabniku sistema potrebuje dovoljenje UPR_IME – vzdrževanje 
uporabniških imen. 
 
Potem ko izberemo metodo za odpiranje novega uporabniškega imena, v urejevalniku 
Uporabnik sistema pri "Uporabniško ime" vpišemo ime, ki je že definirano v centralnem 
registru uporabnikov (CRU) in s katerim se bo uporabnik sistema lahko prijavil za delo v  
programski opremi COBISS3. Po kliku na gumb Prenos iz CRU se iz centralnega registra 
uporabnikov v ustrezna polja prepišejo priimek in ime uporabnika, njegov naziv in strokovni 
naslov ter številka telefona. Prav tako se uporabniško ime vključi v skupine uporabniških 
imen s posebnimi dovoljenji, ki jih registriranim uporabnikom sistema COBISS podeljuje 
IZUM na osnovi izobraževanja v NUK-u ali IZUM-u. Za novo uporabniško ime nastavimo 
geslo za prijavo v programski opremi COBISS3 in ime vključimo v skupine uporabniških 
imen z dovoljenji, ki niso povezana z izobraževanjem v NUK-u ali IZUM-u. Podatki o teh 
dovoljenjih se po shranjevanju podatkov o uporabniku sistema prenesejo v centralni register 
uporabnikov. 
 
 
2. Uskladitev podatkov s centralnim registrom uporabnikov  
 
Če podatki o uporabnikih sistema niso usklajeni s centralnim registrom uporabnikov (zaradi 
napak pri komunikaciji, zaradi sprememb v centralnem registru ipd.), jih lahko skrbnik 
lokalnih aplikacij uskladi, če označi razred Uporabnik sistema in iz menija Razred izbere 
metodo Uskladi s podatki v CRU.  
 
Podatki o uporabnikih sistema (priimek in ime uporabnika, njegov naziv, strokovni naslov, 
številka telefona ter skupine uporabniških imen s posebnimi dovoljenji, ki jih registriranim 
uporabnikom sistema COBISS podeljuje IZUM na osnovi izobraževanja v NUK-u ali  
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IZUM-u) so po usklajevanju enaki podatkom v centralnem registru uporabnikov. V ta register  
pa se prenesejo podatki o dovoljenjih, ki so bila dodeljena skupinam, v katere je skrbnik 
lokalnih aplikacij vključil uporabniška imena; dovoljenja niso povezana z izobraževanjem v 
NUK-u ali IZUM-u. 
 
Po uskladitvi podatkov s centralnim registrom uporabnikov se bodo spremembe pri 
uporabnikih sistema upoštevale šele po odjavi in ponovni prijavi v sistem.  
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