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 Št.: 587/02-jr
  Priloga 1
 

 

Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti – velja za vse segmente 
 
 
V programski opremi COBISS3, V4.5-01, smo v menijski vrstici vključili naslednje 
spremembe: 
 
 
1. Dostop do E-priročnikov 
  
Opise postopkov najdemo odslej v elektronskih verzijah priročnikov, ki so shranjeni na 
portalu Izobraževanje. Za dostop do priročnikov v meniju Pomoč izberemo E-priročniki 
COBISS. V posebnem oknu se odpre stran portala, kjer izberemo želeni priročnik in 
pregledujemo njegovo vsebino. Dostop do portala zapremo s klikom na gumb Odjava. 
 
 
2. Prenos podatkov iz besedilne datoteke v lokalni šifrant in shranjevanje podatkov iz 

lokalnega šifranta v besedilno datoteko 
  
V besedilni datoteki, v kateri so shranjeni podatki za spreminjanje in dopolnjevanje lokalnega 
šifranta v programski opremi COBISS3, je treba uporabiti nabor znakov Unicode. Isti nabor 
znakov je treba uporabiti tudi v besedilni datoteki, v katero shranimo lokalni šifrant. 
 
 
3. Izbira PDF-bralnika 
  
Metoda Izbira PDF-bralnika je odstranjena iz menija Sistem / Nastavitve. 
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Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Nabava 
 
 
V segmentu COBISS3/Nabava smo v verzijo 4.5-01 vključili naslednjo dopolnitev: 
 
 
1. Prikaz postavk v posebnem oknu urejevalnika dokumenta  
 
Pri knjižnicah, ki delajo z dokumenti z večjim številom postavk, je delovanje programa lahko 
upočasnjeno. Zato smo omogočili prikaz in delo s postavkami v oknu postavk. V urejevalniku 
dokumenta s klikom na gumb Postavke okno postavk odpremo, s klikom na gumb Zapri pa 
zapremo. Pri gumbu Postavke se izpiše skupno število postavk v dokumentu. 
 
V oknu postavk so postavke prikazane v barvah na enak način, kot kadar so naložene na 
delovnem področju ali pa jih poiščemo v iskalniku. 
 
Za delo s postavkami smo iz urejevalnika dokumenta v okno postavk premaknili naslednje 
gumbe: 
 

• Nov objekt 
• Uredi 
• Zbriši 
• Pokaži 
 

Funkcije posameznih gumbov so ostale enake, le gumb Zbriši omogoča brisanje več 
označenih postavk hkrati. 
 
V inicializacijski datoteki parameter za prikaz postavk v posebnem oknu nastavi IZUM v 
dogovoru s knjižnico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COBISS3 Opis novosti v programski opremi COBISS3, V4.5-01 

© IZUM, oktober 2008  3/10 

 

Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 
 
 
V segmentu COBISS3/Serijske publikacije smo v verzijo 4.5-01 vključili naslednje 
dopolnitve: 
 
 
1. Prikaz postavk v posebnem oknu urejevalnika dokumenta  
 
Pri knjižnicah, ki delajo z dokumenti z večjim številom postavk, je delovanje programa lahko 
upočasnjeno. Zato smo tudi v tem segmentu omogočili prikaz in delo s postavkami v oknu 
postavk. V urejevalniku dokumenta s klikom na gumb Postavke okno postavk odpremo, s 
klikom na gumb Zapri pa zapremo. Pri gumbu Postavke se izpiše skupno število postavk v 
dokumentu. 
 
V oknu postavk so postavke prikazane v barvah na enak način, kot kadar so naložene na 
delovnem področju ali pa jih poiščemo v iskalniku. 
 
Za delo s postavkami smo iz urejevalnika dokumenta v okno postavk premaknili naslednje 
gumbe: 
 

• Nov objekt 
• Uredi 
• Zbriši 
• Pokaži 

 
 

Funkcije posameznih gumbov so ostale enake, le gumb Zbriši omogoča brisanje več 
označenih postavk hkrati. 
 
V inicializacijski datoteki parameter za prikaz postavk v posebnem oknu nastavi IZUM v 
dogovoru s knjižnico. 
 
 
2. Izpis številke in datum referenčnega dokumenta  
 
V obrazcu Naročilo se pod imenom obrazca in številko naročila izpišeta številka in datum 
referenčnega dokumenta, če sta vpisana med atributi naročila. 
 
 
3. Izpis obdobja veljavnosti pri postavki naročila  
 
V obrazcu Naročilo se pri podatkih o postavki naročila izpiše obdobje veljavnosti naročila, 
kot je vpisano pri atributih postavke naročila "Naročilo velja od" in "Naročilo velja do". 
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Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 
 
V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 4.5-01 vključili naslednje dopolnitve in 
spremembe: 
 
 
1. Urejevalnik Polje 996/997  
 
Vzdrževanje podatkov smo dopolnili s kontrolami, na osnovi katerih se pri shranjevanju 
podatkov izpišejo ustrezna sporočila: 

• če manjka vpis v podlokacijo (d\l),  
• če indikator postavitve določa postavitev po področjih, pa manjka podatek UDK 

prosti pristop (d\u), 
• če indikator postavitve določa postavitev po tekoči številki, pa manjka vpis v tekočo 

številko v signaturi (d\n).  
 
Za potrebe izpisov signature v bibliografijah, listkih in seznamih, ki se izpisujejo v segmentu  
COBISS2/Izpisi in so lahko v latinici ali cirilici, smo dopolnili šifrant indikatorjev postavitve. 
Imajo lahko naslednje vrednosti: 

− postavitev po tekoči številki 1, 3, 5 ali 7, 
− postavitev po področjih 2, 4, 6 ali 8. 
 

Uporaba je natančneje opisana v dopolnitvah priročnika COMARC/H, Dodatek A, ki so izšle 
oktobra 2007.  

 
 

2. Vnos nabavnih podatkov 
 
Za neposreden vnos nabavnih podatkov v polje 996/997 smo poleg vnosa v urejevalniku 
Polje 996/997 – nabavni podatki pripravili še vnos v posebnem oknu Nabavni podatki, ki 
se odpre po kliku na gumb Nabavni poda.... Podatki se shranjujejo v podpolja in elemente 
podpolj v skladu s pravili COMARC/H. Pri vnosu nabavnih podatkov o ceni, računu, 
internem računu in financerju v polje 996 se pokažejo obstoječi podatki, ki so že vneseni in se 
z vnosom novih prekrijejo. Za polje 997 pa velja, da se za vnos nabavnih podatkov ta 
podpolja dodajo. 
Pri vnosu cene je možno: 

− neposredno vpisati ceno, ki se shrani v polje 996/997 ali 
− vpisati ceno na enoto, popust in stopnjo davka, pri čemer se končna cena 

programsko izračuna in shrani.  
 

Pri vnosu financerjev je možno uporabiti spustni seznam, če obstajajo podatki v šifrantu 
financerjev.  
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3. Izpis nalepk 
 
V oknu Izpis nalepk za gradivo je odslej možno vpisati tudi število kopij. Glede na ta 
podatek se lahko po potrebi izpiše za gradivo tudi več kot ena nalepka. Privzeta vrednost 
števila kopij je 1. 
  
 
4. Ročno razvrščanje polj 996/997 
 
Okno za ročno razvrščanje polj smo dopolnili z možnostjo premikanja označenega polja za 
večje število mest navzgor ali navzdol (metoda Objekt / Ročno razvrsti polja 996/997).  
 
V ta namen smo dodali polje, v katero vpišemo število, ki pove, za koliko mest želimo polje 
premakniti. Privzeta vrednost je 1. 
 
 
5. Izpis v formatu Dublin Core  
 
Za izbrane bibliografske zapise lahko odslej z metodo Objekt/Pošlji ali Objekt/Natisni ali 
Razred/Pošlji pripravimo izpis v formatu Dublin Core. Izpis v tem formatu ni namenjen 
izpisovanju, temveč prenosu podatkov iz lokalne baze podatkov. V oknu Pregled in 
pošiljanje izpisa shranimo format v besedilno datoteko v poljubni mapi.  
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Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 4.5-01 vključili naslednje dopolnitve:  
 
1. Programska sprememba oddelka ali letnika pri članih    
 
Ob začetku novega šolskega leta je treba pri članih spremeniti podatek o oddelku šole, kar 
lahko storimo na dva načina: 

− ročno, s spremembo atributa "Oddelek/letnik" v urejevalniku Član, 
− programsko, z uporabo nove metode Spremeni oddelek/letnik v razredu Član.  

 
Odslej lahko podatek o oddelku šole spremenimo več članom hkrati, pri čemer v posebni 
tabeli sami določimo pravila za spremembo.  
 
Po izbiri metode Spremeni oddelek/letnik v razredu Član se odpre okno Tabela 
oddelkov/letnikov. V posameznih vrsticah  tabele se v dveh stolpcih izpišejo vsi oddelki iz 
lokalnega šifranta Razred, razrednik (CODE 310). V stolpcu Po spremembi iz spustnega 
seznama izberemo oddelek, v katerega naj se spremeni določeni oddelek pri članih. Če 
vrednosti ne spremenimo, bo oddelek po izvedbi postopka ostal isti. Prav tako se podatek o 
oddelku ne bo spremenil pri članih tistih oddelkov, za katere ne obstaja preslikava v tabeli. V 
tabeli lahko določimo tudi, kako naj se spremeni oddelek ali letnik za člane, ki so zaključili 
šolanje (npr. Z – zaključeno), če jih ne želimo brisati.  
 Pred izvedbo postopka se lahko odločimo, ali se bosta pripravila oba kontrolna seznama, in 
sicer "Seznam članov pred spremembo" in "Seznam članov po spremembi".  
 
Ob spremembi oddelka ali letnika se evidentira transakcija spremembe podatkov pri članu. 
Zato lahko pripravimo seznam članov, ki smo jim s postopkom spremenili oddelek ali letnik, 
tako da v segmentu COBISS3/Izpisi izberemo izpis "I-C-05: Spremembe pri članih". V 
seznamu se pri posameznem članu izpišeta stara in nova vrednost atributa "Oddelek/letnik". 
 
Priporočljivo je, da se podatek o oddelku/letniku spremeni pred vpisom novih članov 1. 
letnika ali 1. razreda, da ne pomešamo starih in novih prvošolcev.  Če pa nove člane kljub 
temu vpisujemo prej, vnesemo v polje "Oddelek/letnik" posebno oznako (npr. N1.a) ali pa 
polje pustimo prazno. Če smo člane novih 1. letnikov ali razredov že vpisali in jih nismo 
posebej označili, je priporočljivo v tabeli oddelkov/letnikov pustiti preslikavo za te oddelke 
nespremenjeno.  
 
Pogoj za uporabo nove metode je uporabniško dovoljenje I_BRC – brisanje članov. Seznam 
oddelkov ali letnikov mora biti vpisan v lokalnem šifrantu Razred, razrednik (CODE 310). 
 
 
2. Brisanje podatkov o članih  
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Z novo objektno metodo Zbriši podatke o članu lahko odslej podatke o vpisanih članih tudi 
brišemo.  
 
Poiščemo člana, katerega podatke želimo brisati, in nato izberemo metodo Objekt / Zbriši 
podatke o članu. Če želimo brisati podatke za več članov hkrati, jih najprej poiščemo, 
naložimo na delovno področje in pred uporabo metode Zbriši podatke o članu označimo. V 
oknu Brisanje podatkov o članu izberemo: 
 

• ali naj številka izkaznice izbrisanega člana ostane zasedena (privzeta nastavitev je, da 
ostane zasedena in je ne moremo dodeliti drugemu članu),  

• vzrok za brisanje podatkov o članu (npr. 4 – član je zaključil šolanje). 
 
Ker se ob brisanju podatkov o članu transakcija brisanja evidentira, lahko pripravimo seznam 
izbrisanih članov, tako da v  segmentu COBISS3/Izpisi izberemo izpis "I-C-04: Izbrisani 
člani". Iz seznama je razviden tudi vzrok brisanja podatkov.  
 
Pogoj za uporabo nove metode je uporabniško dovoljenje I_BRC – brisanje članov.  
 
Podatkov o članu ni možno brisati, če je pri njem evidentirano izposojeno gradivo, če gre za 
nadrejenega člana kategorije 019 – družinska izkaznica ali če je pri njem vpisana opomba. 
 
 
 
3. Možnost pošiljanja kopije e-obvestila na določeni e-naslov 
 
S parametrom v inicializacijski datoteki je možno določiti e-naslov, na katerega želimo ob 
pošiljanju e-obvestil po elektronski pošti prejemati kopije teh obvestil. To se upošteva pri: 
 

• samodejnem pošiljanju obvestil o skorajšnjem poteku roka izposoje, 
• pošiljanju splošnih obvestil z metodo Pošlji splošno obvestilo v razredu Član. 

 
Knjižnice, ki želijo prejemati kopije e-obvestil, naj pošljejo pisno zahtevo z e-naslovom na 
cobisservis@izum.si.  
 
 
4. Možnost spreminjanja besedila v e-obvestilu o skorajšnjem poteku roka izposoje 
 
Besedilo e-obvestila, ki se samodejno pošilja članom, naročenim na to vrsto obveščanja, 
lahko poljubno spremenimo. V segmentu COBISS3/Izpisi v ta namen kopiramo sistemski 
spremenljivki Uvodno besedilo (e-obvestilo o poteku roka izp.) in Zaključno besedilo (e-
obvestilo o poteku roka izp.) med uporabniške spremenljivke in tam ustrezno spremenimo 
besedilo. Na podoben način lahko spremenimo tudi e-naslov za odgovor (spremenljivka E-
naslov za odgovor (e-obvestilo o poteku roka izp.)), ki se izpiše na koncu obvestila. 
 
 
 
5. Možnost spreminjanja besedila v izpisih "I-CG-04: Obvestilo o iztekajočem se roku 

izposoje (pošta)" in "I-CG-05: Obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta)" 
 

mailto:cobisservis@izum.si�
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Besedilo obvestila o iztekajočem se roku izposoje lahko poljubno spremenimo. V ta namen v 
segmentu COBISS3/Izpisi kopiramo sistemski spremenljivki Uvodno besedilo (I-CG-04, I-
CG-05) in Zaključno besedilo (I-CG-04, I-CG-05) med uporabniške spremenljivke in tam 
ustrezno spremenimo besedilo. Na podoben način lahko spremenimo tudi podpis na obvestilih 
(spremenljivka Podpis na obvestilih). 
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Programska oprema COBISS3, V4.5-01 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 4.5-01 vključili naslednje 
dopolnitve: 
 
 
1. Dopolnitev metode za evidentiranje vračila gradiva naročnika 
 
Definirali smo parameter, ki omogoča, da se po izbiri metode Vpiši vračilo gradiva 
naročnika pri objektu Prejeto/dobavljeno gradivo ali Gradivo izpiše vprašanje ("Ali res 
želite evidentirati vračilo gradiva naročnika?"), ki zahteva, da potrdimo izbiro metode. Če 
kliknemo gumb Da, se vračilo gradiva evidentira, če kliknemo gumb Ne, gradivo ostane 
evidentirano kot izposojeno. 
 
Knjižnice, ki želijo imeti parameter vključen v inicializacijsko datoteko, naj pošljejo pisno 
zahtevo na e-naslov cobisservis@izum.si.  
  
 
 
2. Nova definicija izpisa za tiskanje internih naročil 
  
V segment COBISS3/Izpisi smo za potrebe medknjižnične izposoje dodali novo definicijo 
izpisa "Naročilo (interno naročilo)", ki omogoča, da se na listu formata A4 izpišejo tri interna 
naročila dvakrat (v levem in desnem stolpcu). Pri uporabi omenjene definicije se podatki 
izpisujejo z večjimi črkami. 
 
Če želimo izpisati interna naročila in pri tem upoštevati novo definicijo izpisa, poiščemo v 
segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja naročila tipa interno naročilo. Na delovnem 
področju jih označimo in izberemo metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. V oknu 
Izbira definicije izpisa iz seznama definicij izpisov izberemo definicijo "Naročilo (interno 
naročilo)" in izbrana interna naročila natisnemo.  
 
Opozorilo: 
Pri izbiri metode Naročilo / Izstavi in pošlji se definicija izpisa "Naročilo (interno naročilo)" 
ne upošteva. Če želimo, da se na papirju v formatu A4 izpišejo tri interna naročila, z metodo  
Naročilo / Izstavi in pošlji interna naročila samo izstavimo, na destinacije pa jih ne pošljemo. 
Po izstavitvi ta interna naročila natisnemo z metodo Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji. 
 
Če na delovnem področju označimo več različnih tipov naročil (npr. e-pošta, dopis/faks, 
COBISS3/MI-naročilo, interno naročilo) in po izbiri metode Objekt / Natisni ali Objekt / 
Pošlji izberemo še definicijo izpisa "Naročilo (interno naročilo)", se natisnejo samo naročila 
tipa interno naročilo.  
 
Če na delovnem področju označimo več naročil in med njimi ni naročila tipa interno naročilo, 
se po izbiri metode Objekt / Natisni ali Objekt / Pošlji in definicije izpisa "Naročilo (interno 
naročilo)" izpiše sporočilo "Ni pogojev za pripravo izpisa".  

mailto:cobisservis@izum.si�
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3. Sprememba oznak v imenih izpisov statistik v osnovnem oknu segmenta 

COBISS3/Izpisi 
 
V segmentu COBISS3/Izpisi smo spremenili oznake v imenih izpisov statistik za 
medknjižnično izposojo. Tako se ime izpisa statistike, npr. "A01) Naročila in njihova 
realizacija – po dobaviteljih/vrstah storitev" odslej glasi "MI-STA-A01: Naročila in njihova 
realizacija – po dobaviteljih/vrstah storitev". 
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