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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 23. in 24. 1. 2016 namestili novo verzijo programske opreme 

COBISS3, V6.4-03. 

Knjižnice večkrat potrebujejo hiter vpogled v svoje podatke in obdelavo teh podatkov za različne 

izpise ali statistične preglede. V ta namen smo razvili orodje, ki knjižnicam omogoča izvoz njihovih 

lokalnih podatkov. Orodje je namenjeno tistim uporabnikom programske opreme COBISS3, ki 

podrobneje poznajo delo v programski opremi COBISS3. Možnost uporabe Orodja za izvoz 

podatkov bo vključena za vse knjižnice. Izvoženi podatki se pripravijo tako, da jih je mogoče uvoziti 

v različna orodja za obdelavo podatkov (npr. MS Excel). Za učinkovito rabo orodja in izvoženih 

podatkov je treba dobro poznati orodje, s katerim izvožene podatke nato obdelujemo.  

Koraki za izvoz podatkov so naslednji: 

1. V osnovnem oknu programske opreme COBISS3 izberemo metodo Sistem / Izvozi podatke.  

2. Izberemo vhodni razred, ki predstavlja osnovo za iskanje in izbiro podatkov, ki jih želimo 

izvoziti.  

3. Pripravimo definicijo za izvoz podatkov (oblikujemo poizvedbo in izberemo atribute). 

4. Podatke izvozimo. 

Navodila za delo z orodjem bodo objavljena na Portalu Izobraževanje. Tam bodo objavljeni tudi 

videoposnetki s prikazom postopkov izvoza podatkov, urejanja izvoženih podatkov in priprave 

statistične preglednice na osnovi izvoženih podatkov. Uporabo Orodja za izvoz podatkov in nadaljnjo 

obdelavo izvoženih podatkov boste lahko spoznali na novem tečaju. Več o tečaju lahko preberete v 

Programu izobraževanja 2016.  

V segmentu COBISS3/Izpisi smo namestili dopolnjene izpise statistik zaloge in izposoje s 

spremenjenim razvrščanjem gradiva. Način razvrščanja je določila Narodna in univerzitetna 

knjižnica. Tabela z novimi razvrstitvami za zalogo bo objavljena v priročniku COBISS3/Zaloga.  

Podrobnejša pojasnila glede drugih sprememb in dopolnitev so podana v prilogi. Na Portalu 

Izobraževanje bodo do konca januarja nameščeni posodobljeni priročniki COBISS3/Zaloga, 

COBISS3/Elektronski viri in Osnovna navodila COBISS3. 

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   

 

Priloga: 

– Opis novosti v programski opremi COBISS3, V6.4-03 

http://izobrazevanje.izum.si/EntryFormDesktopDefault.aspx?tabid=21&type=izoprog&file=IzoProg
http://home.izum.si/izum/izobrazevanje/publikacija/
mailto:podpora@izum.si

