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COBISS3, V4.5-00 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
 
V programsko opremo COBISS3, V4.5-00, smo vključili naslednje dopolnitve in spremembe: 
 
 
1. Dopolnitev pri izpisu povezav objekta 
 

Pri objektu, ki je naložen na delovnem področju, se pri povezavah zraven imena povezave 
izpiše v oklepaju tudi število povezanih objektov. Število objektov se izpiše samo pri 
mapah, kjer je z izbranim objektom lahko povezanih več objektov. 

 
 

Segment COBISS3/Nabava 
 
V segmentu COBISS3/Nabava smo v verzijo 4.5-00 vključili naslednji dopolnitvi: 
 
1. pošiljanje seznamov obveznih izvodov v XML-datoteki, ki jih NUK pošlje v druge 

knjižnice,  
2. dodajanje postavk v sezname obveznih izvodov iz XML-datoteke v knjižnicah, ki od 

NUK-a prejemajo obvezni izvod. 
  
 
1. Možnost pošiljanja seznama v XML-datoteki 
 

Doslej je lahko NUK sezname obveznih izvodov v druge knjižnice pošiljal s klasično 
pošto ali po e-pošti. Sedaj ima možnost, da pošlje seznam obveznih izvodov po e-pošti 
tudi v pripeti datoteki v formatu .xml.  
 
Pogoj: 
Seznam v XML-datoteki lahko pošlje NUK drugi knjižnici samo takrat, če ima v bazi 
podatkov o partnerjih pri tej knjižnici vpisan oddelek ali kontaktno osebo, ki ima 
označeno, da se njen naslov uporablja na obrazcih v Nabavi. Oddelek ali kontaktna oseba 
mora pri "E-pošta" poleg drugih podatkov imeti vpisan tudi podatek o elektronskem 
naslovu. 
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Postopek: 
Pri izpisovanju in pošiljanju pošiljke obveznih izvodov z metodama Izstavi in pošlji ter 
Pošlji, se v oknu Pregled in pošiljanje izpisa k izpisom za knjižnice, ki izpolnjujejo 
zgoraj opisani pogoj, doda še destinacija za pošiljanje XML-datoteke po e-pošti. 
 
Pri metodi Natisni se destinacija za pošiljanje XML-datoteke ne doda. 

 
 

2. Možnost dodajanja postavk v seznam obveznih izvodov iz XML-datoteke 
 

Pogoj: 
Knjižnica lahko prejme od NUK-a e-pošto s seznamom obveznih izvodov v pripeti XML-
datoteki, če ima NUK pri podatkih o tej knjižnici v bazi podatkov o partnerjih vpisan 
oddelek ali kontaktno osebo, ki ima označeno, da se njen naslov uporablja na obrazcih v 
Nabavi. Pripeto datoteko lahko v knjižnici shranijo na svojem računalniku v poljubno 
mapo. 
 
Postopek: 
V okolju COBISS3 kreiramo v razredu Seznam obveznih izvodov nov seznam, vpišemo 
podatke o dobavitelju in ga shranimo. Pri seznamu obveznih izvodov izberemo metodo 
Objekt / Dodaj postavke iz XML-datoteke. V oknu, ki se odpre, poiščemo in izberemo 
XML-datoteko, ki smo jo shranili na svojem računalniku. 
 
Po izbiri datoteke se odpre okno, kjer določimo številko postavke, s katero želimo sprožiti 
postopek za dodajanje postavk. Privzeta vrednost je 1 in jo lahko spremenimo. V oklepaju 
je navedeno skupno število vseh postavk v XML-datoteki. 
 
Ko se odpre iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis, se v iskalna polja programsko vpišejo 
podatki o postavki iz XML-datoteke, in sicer: 

− COBISS.SI-ID, če obstaja v datoteki med podatki o postavki (v datoteki je vpisan, 
če v NUK-ovi lokalni bazi podatkov obstaja bibliografski zapis); 

− ISBN, če v datoteki med podatki o postavki COBISS.SI-ID ne obstaja; 
− naslov, če v datoteki med podatki o postavki COBISS.SI-ID in ISBN ne obstajata; 
če je naveden, se zraven naslova izpiše še avtor. 

 
Odvisno od tega, ali bibliografski zapis že obstaja v naši lokalni bazi podatkov ali ne, so 
možnosti naslednje: 

− V iskalniku bibliografskih zapisov program sam najde zapis, če le-ta že obstaja v 
naši lokalni bazi podatkov. Bibliografski zapis izberemo s klikom na gumb Izberi. 
Odpre se urejevalnik Postavka v seznamu obveznih izvodov, kjer podatke 
preverimo, po potrebi dopolnimo in nato shranimo. 

 
− Če bibliografskega zapisa v lokalni bazi podatkov še ni, ga lahko v iskalniku 

bibliografskih zapisov prevzamemo iz vzajemne baze podatkov, tako da kliknemo 
gumb COBIB.SI. V iskalniku zapisov v vzajemni bazi poiščemo zapis in ga 
izberemo s klikom na gumb Izberi. Po prevzemu zapisa se odpre urejevalnik 
Postavka v seznamu obveznih izvodov, kjer podatke preverimo, po potrebi 
dopolnimo in nato shranimo. 
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