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COBISS3, V3.0-07 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programsko opremo COBISS3, V3.0-07, so vključene naslednje dopolnitve in spremembe: 
 
 
1. Optimizacija pri iskanju 
 
Zaradi zagotovitve hitrejšega iskanja podatkov v COBISS3 smo v privzetih formatih izpisa za 
sezname najdenih objektov umaknili izpis ponovljivih podatkov.  
 
Izpis teh podatkov si lahko glede na potrebe vključite tako, da definirate svoj format izpisa. 
Urejanje formatov izpisa je opisano v priročniku Osnovna navodila COBISS3, V3.0, na strani 
55. 
 
 
2. Sprememba v lokalnih šifrantih 
 
Po vnosu sprememb v lokalne šifrante v COBISS2/Katalogizacija z ukazom EDIT CODES 
lahko v knjižnici sami osvežite podatke v COBISS3. V ta namen je v meniju Sistem 
pripravljena metoda Osveži nastavitve. Metoda je dostopna samo tistim uporabnikom 
sistema, katerih uporabniško ime je vključeno v skupino admin. Po osvežitvi nastavitev bo 
sprememba pri drugih sodelavcih, ki delajo v COBISS3, vidna po ponovni prijavi 
posameznega sodelavca. 
 
 
3. Kopiranje podatkov med polji 996/997 v segmentu COBISS3/Zaloga 
 
Iz seznama privzetih oznak podpolj, ki se kopirajo, je umaknjena oznaka "o" za kopiranje 
datuma inventarizacije. Namreč, pri kopiranju inventarne številke, to je določitvi inventarne 
številke na osnovi števca, se kot datum inventarizacije programsko določi tekoči datum. 
Glede na potrebe se lahko seznam podpolj za kopiranje dopolni z oznako "o" tudi za kopiranje 
datuma inventarizacije. 

 
 

4. Zamenjava sklada pri dokumentih v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 
 
Za spremljanje porabe pri nakupih serijskih publikacij se vsako leto običajno odpirajo novi 
skladi. Ker se stalna naročila pripravijo samo enkrat in veljajo do odpovedi ter ker se pri 
obnovitvah letnih naročil med drugimi podatki kopirajo skladi iz naročil za preteklo leto, smo 
pri naročilih, avansih in računih ter njihovih postavkah dodali možnost zamenjave sklada, in 
sicer z metodo Objekt / Zamenjaj sklad.  
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Pri naročilih in njihovih postavkah je sklade možno zamenjati ne glede na status, pri avansih 
in računih pa je sklad možno zamenjati do takrat, ko avans ali račun označimo kot plačan. 
Metodo je možno izbrati pri več istovrstnih objektih hkrati. 
 
Po izbiri metode se odpre okno. V njem so zapovrstjo prikazani vsi skladi, določeni v izbranih 
dokumentih/postavkah. Zraven vsakega sklada je možnost izbire novega sklada. Izbiramo 
lahko samo med aktivnimi skladi. Po potrditvi se bodo skladi v dokumentih/postavkah 
zamenjali. 

 
 

5. Izbira dobavitelja in kontakta v dokumentih v segmentih COBISS3/Nabava in 
COBISS3/Serijske publikacije 

 
Dopolnili smo možnosti pri določanju dobavitelja in njegovih kontaktov v dokumentih: 

− dobavitelj nima vpisanih kontaktov 
Pri iskanju dobavitelja v iskalniku ali preko iskanja po ključu se v dokumentu določi 
dobavitelj. 

− dobavitelj ima vpisan en kontakt z oznako za izpis na obrazcih v segmentu 
Pri iskanju dobavitelja v iskalniku ali preko iskanja po ključu se v dokumentu določi 
kontakt dobavitelja. 

− dobavitelj ima vpisanih več kontaktov z oznako za izpis na obrazcih v segmentu 
Pri iskanju dobavitelja v iskalniku in pri iskanju po ključu z oznako dobavitelja se odpre 
seznam kontaktov. Z izbiro ustreznega kontakta v tem seznamu se v dokumentu določi 
izbrani kontakt dobavitelja. Če ne izberemo nobenega kontakta, se v dokumentu določi 
dobavitelj. 

 
 

6. Določitev enotne cene za izbrane prejeme v segmentu COBISS3/Medknjižnična 
izposoja 

 
Odslej lahko določimo enotno ceno samo za tisto prejeto gradivo, za katero še nismo 
pripravili dobavnice (prejeto gradivo ima status prejem-evidentirano, prejem-reklamirano ali 
prejem-zaključeno). Novo ceno za izbrane enote prejetega gradiva lahko določimo v poljubni 
valuti. Po shranjevanju se cena in valuta, ki ju določimo pri prvem izbranem prejetem 
gradivu, prekopirata k vsem preostalim izbranim enotam gradiva. 
 
 
7. Vklju čitev povezave s servisom Subito v segmentu COBISS3/Medknjižni čna izposoja 
 
Odslej lahko knjižnice iz segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja naročajo gradivo preko 
servisa Subito.  
 
Podatke za avtorizacijo (svoje uporabniško ime in geslo) vpišemo pri podrobnejših podatkih o 
partnerju dobavitelju za MI, pri atributih "Naša šifra (MI)" in "Naše geslo (MI)". Pri atributu 
"Tip naročila (MI)", prav tako pri podrobnejših podatkih o partnerju dobavitelju za MI, 
izberemo vrednost subito.  
 
Ob izstavitvi naročila tipa subito se odpre spletna stran servisa Subito, kamor so preneseni 
podatki o gradivu. Sledi običajni postopek naročanja preko servisa Subito. 
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Po pošiljanju naročila iz servisa Subito se vrnemo v programsko opremo 
COBISS3/Medknjižnična izposoja, kjer se odpre okno Pregled in pošiljanje izpisa. V njem 
si lahko s klikom na gumb Pošlji natisnemo podatke o naročilu tipa subito.  
 
 
8. Sprememba imena atributa pri razredu Partner v segmentu COBISS3/Upravljanje 

aplikacij 
 
Atribut "ART-geslo (MI)", ki ga vpisujemo v urejevalniku Vloge partnerja, se odslej 
imenuje "Naše geslo (MI)". Pri njem vpišemo naše geslo; določil nam ga je dobavitelj, ki mu 
pošiljamo naročila tipa ARTEmail ali subito. 
 
 
9. Prehod na evro 

 
Vključene so dopolnitve in spremembe, ki smo jih pripravili zaradi prehoda na evro:  
─ kontrola za obvezen vnos valute pri vpisu cen v podatkih o zalogi 
─ možnost preračuna cen iz tolarjev v evre v naročilu serijskih publikacij 
    (gumb bo aktiven šele po 1. 1. 2007) 
─ izbira valut članic EU, ki so že prevzele evro 
─ primerjava sprejemljivih stroškov in cene za dobavljeno enoto gradiva in kontrola valut 
─ prikaz in izpis zneskov za plačilo opravljene storitve (pri dobavnicah in računih) 
─ izpis "Knjiga izdanih računov" 

 
Spremembe so opisane v dopisu št. 383/02-ms z dne 27. 10. 2006 o spremembah in 
dopolnitvah v programski opremi COBISS ob uvedbi evra  
(http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/). 
 
 
 
Pripravile:   
Bojana Lešnik, Zdenka Matjašič , Tanja Turšek 
 


