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Datum: 23. 5. 2016 

Št.: 3-26-2016/02-dso 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 24. in 25. majem 2016 namestili novo verzijo programske opreme 

COBISS2/Izposoja, V5.8-06. 

 

Med 7 – Posebne funkcije, ki so dostopne iz osnovnega menija programske opreme COBISS2, 

je dodana nova funkcionalnost Vpogled v blagajno. Namenjena je knjižnicam po prehodu iz 

programskega segmenta COBISS2/Izposoja v programski segment COBISS3/Izposoja. Ob 

prehodu se prenesejo samo terjatve, ki so evidentirane pri članu v času izvedbe prenosa 

podatkov, ne prenašajo pa se podatki o vseh preostalih blagajniških transakcijah, ki so bile 

evidentirane pri članu med uporabo programskega segmenta COBISS2/Izposoja. Prav tako se ne 

prenesejo podatki o izdanih računih. Možnost Vpogled v blagajno omogoča za izbranega člana 

pregled transakcij za obdobje, ko je knjižnica uporabljala programski segment 

COBISS2/Izposoja. Če ima knjižnica vključeno davčno blagajno, sta omogočena tudi pregled 

izdanih kopij računa in izdaja nove kopije računa.  

 

Po izbiri možnosti Vpogled v blagajno se pri knjižnicah z oddelki najprej ponudi seznam 

oddelkov. Po izbiri oddelka (če knjižnica nima oddelkov, pa takoj po izbiri funkcije Vpogled v 

blagajno) preidemo v meni, kjer lahko izberemo: 

‒ člana 

‒ oddelek  (če ima knjižnica izposojo organizirano po oddelkih) 

‒ izhod 

 

Po potrditvi možnosti Izbira člana se v ukazni vrstici izpiše Vpisna številka člana:, kjer 

vpišemo vpisno številko člana. Po potrditvi vpisne številke preidemo v okolje 

Evidentiranje/poravnava terjatev (ukaz ACCOUNT iz programskega segmenta 

COBISS2/Izposoja), kjer so na voljo: 

 

‒ Kopije računa (pregled in izpis) 

‒ Pregled transakcij 

‒ Izhod 

 

Vse ponujene možnosti so podrobno opisane v priročniku COBISS2/Izposoja, ukaz ACCOUNT. 
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Če ima knjižnica oddelčno organizacijo izposoje, prehajamo med oddelki, kjer želimo vpogledati 

v blagajno, iz osnovnega menija z možnostjo Oddelek. Ko zaključimo pregled blagajne, 

izberemo možnost Izhod.  

 

Uporaba funkcije Vpogled v stanje blagajne ni vezana na pooblastilo za delo v programskem 

segmentu COBISS2/Izposoja in je omogočena vsem uporabniškim imenom z dostopom do 

programske opreme COBISS2. 

 

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na 

telefonsko številko 02/25 20 333. 

 

Lep pozdrav! 

 

 

 

Robert Vehovec, l.r.  Davor Šoštarič, l.r. 

Vodja sektorja  Direktor 

Programska oprema   
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