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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 4. 7. in 5. 7. 2015 namestili novo verzijo programske opreme 

COBISS3 in na portalu Izobraževanje posodobili pripadajoče uporabniške priročnike COBISS3 

in Navodila za izvajanje inventure. Programska oprema COBISS3, V6.3-00, vključuje novosti in 

spremembe v segmentih COBISS3/Izposoja, COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, 

COBISS3/Zaloga, COBISS3/Katalogizacija in COBISS3/Izpisi.  

V segmentu COBISS3/Izposoja smo omogočili evidentiranje delne poravnave terjatev in 

evidentiranje poravnave terjatev za nečlane. Dopolnitve vključujejo nove možnosti pri obračunu 

stroškov opominov in zamudnine. Dopolnjene so tudi naslednje funkcionalnosti: priprava cenika 

v knjižnicah z oddelki, tiskanje računa in rezervacije gradiva. Knjižnice bodo odslej lahko tudi 

same določale obliko in vsebino zadolžnic in računov. Vse druge manjše spremembe in 

dopolnitve v tem segmentu so opisane v prilogi.  

V segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije je omogočeno določanje 

vrstnega reda postavk, ki jih uporabljamo pri oblikovanju postavk v nabavni listini. 

V segmentu COBISS3/Zaloga smo dopolnili postopek za izvajanje inventure.  

V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo dopolnili obstoječe in pripravili nove sezname 

pogosto rabljenih fraz, ki jih je mogoče povezati s podpolji 3XXa, 600w–609w, 8563 ter 

uporabljati kot pomoč pri vnosu. Za bibliografije iz skupine BIB2XX, BIB5XX in BIB6XX smo 

dodali možnost priprave parametrskih datotek tipa sel. 

V segmentu COBISS3/Izpisi smo namestili nove izpise za izposojo (seznam članov z dolgom, 

seznam neizterjanih tožb, blagajniška priloga z DDV, zbirnik blagajniških prilog z DDV) in 

zalogo (razširjena inventarna knjiga, prirast gradiva po jeziku enote in prirast gradiva po 

financerjih). Za knjižnice, ki imajo bibliobus, so pripravljene nove statistike za spremljanje 

aktivnosti na bibliobusu.  

Podrobnejša pojasnila glede vseh sprememb in dopolnitev so podana v prilogi.  

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! 
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mailto:podpora@izum.si

