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COBISS3/Medknjižnična izposoja, V4.4-00 

Dopolnitve in spremembe 
 
 
V programsko opremo COBISS3/Medknjižnična izposoja, V4.4-00, smo vključili naslednje 
dopolnitve in spremembe: 
 
 
1. Dopolnjen postopek priprave obvestila o poteku roka izposoje 
 
Odslej lahko pripravimo obvestilo o poteku roka izposoje tudi samo za izbrano vrsto 
naročnikov ali samo za izbranega naročnika ali naročnike. V oknu Priprava obvestila o 
poteku roka izposoje, ki se odpre, potem ko označimo razred Prejeto/dobavljeno gradivo 
in izberemo metodo Pripravi obvestilo o poteku roka izposoje, sta dodani dve potrditveni 
polji, ki omogočata izbiro naročnikov. Če želimo pripraviti obvestilo za vse naročnike, ki 
izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, označimo obe potrditveni polji ("Naročnik – 
partner" in "Naročnik – član") in kliknemo gumb V redu.  
 
Če želimo pripraviti obvestilo samo za partnerje ali samo za člane, ki izpolnjujejo pogoje za 
pripravo obvestila, označimo ustrezno potrditveno polje ("Naročnik – partner" ali "Naročnik – 
član"). Po kliku na gumb V redu se odpre iskalnik za izbrani razred (Partner ali Član), v 
katerem poiščemo in izberemo naročnika ali naročnike, za katere želimo pripraviti obvestilo. 
Če izbrani naročniki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, se bodo po kliku na gumb 
Izberi za njih pripravila obvestila. Če ne izberemo nobenega naročnika, se bo po kliku na 
gumb Zapri izpisalo vprašanje, ali želimo pripraviti obvestilo za vse naročnike izbrane vrste, 
ki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila. Po kliku na gumb Da se bo za vsakega naročnika 
izbrane vrste z eno ali več izposojenimi enotami gradiva, ki mu je potekel rok izposoje do 
datuma, ki smo ga določili, pripravilo obvestilo. Če bomo kliknili gumb Ne, se obvestila ne 
bodo pripravila. 
 
 
2. Nova možnost priprave obvestila – prošnje za podaljšanje roka izposoje  
 
Če želimo, lahko pripravimo prošnjo za podaljšanje roka izposoje in jo pošljemo dobavitelju. 
Najprej poiščemo gradivo v razredu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo, nato pa 
izberemo metodo Pripravi prošnjo za podaljšanje roka izposoje. Pogoja za izvedbo metode 
sta, da ima prejeto gradivo status izposojeno in da dobavitelj ni domača knjižnica.  
 

1 



2 

Po izbiri metode se odpre urejevalnik Poslano obvestilo, kjer so v seznamu elementov že vsi 
potrebni elementi, ki se izpišejo na obvestilu za dobavitelja. Prav tako sta v skladu z 
evidentiranimi podatki pri partnerju v vlogi dobavitelja v MI, za katerega pripravljamo 
obvestilo, že določena način pošiljanja obvestila in jezik obrazca. Po kliku na gumb V redu se 
obvestilo tipa prošnja za podaljšanje roka izposoje shrani v seznam vseh pripravljenih 
(evidentiranih) obvestil za dobavitelja in naloži na delovno področje. Pripravljeno obvestilo 
izstavimo in pošljemo dobavitelju z metodo Izstavi in pošlji. 
 
 
3. Sprememba pri pripravi splošnih obvestil za naročnike in dobavitelje   
 
Pri pripravi splošnih obvestil za naročnike in dobavitelje (metodi Partner / Pripravi 
obvestilo za naročnika (MI) in Partner / Pripravi obvestilo za dobavitelja (MI)) se 
upoštevajo in izpisujejo podatki za naslavljanje na naslednji način: 
 

− partner nima vpisanih kontaktov 
Pri pripravi obvestila se upošteva in izpiše sedež partnerja. 
 

− partner ima vpisan en kontakt, pri katerem je označeno, da se podatki za 
naslavljanje upoštevajo in izpišejo na obrazcih v MI 
Pri pripravi obvestila se upoštevajo in izpišejo podatki za naslavljanje, vpisani pri tem 
kontaktu. 
 

− partner ima vpisanih več kontaktov, pri katerih je označeno, da se podatki za 
naslavljanje upoštevajo in izpišejo na obrazcih v MI 
Pri pripravi obvestila se odpre okno z naslovi partnerja, med katerimi izberemo tistega 
(naslov sedeža ali naslov enega od kontaktov), za katerega želimo, da se upošteva in 
izpiše na obvestilu. 
 

 
 
Pripravila:   
 
Bojana Lešnik 
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