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Spoštovani! 

 

Obveščamo vas, da bomo med 5. in 6. 12. 2015 namestili novo verzijo programske opreme 

COBISS3, V6.4-00, ki vključuje novosti in spremembe v segmentih COBISS3/Izposoja, 

COBISS3/Medknjižnična izposoja, COBISS3/Upravljanje aplikacij in COBISS3/Izpisi. 

V novo verzijo programske opreme je vključena možnost potrjevanja računov v skladu z Zakonom o 

davčnem potrjevanju računov. Več o tem si lahko preberete v posebnem obvestilu knjižnicam o delu 

z davčno blagajno in v prilogi. 

V programsko opremo COBISS3 je vključen novi iskalnik s posodobljenim videzom, kjer je možno 

izbirni in ukazni način iskanja uporabiti ločeno. Pri iskanju je možno uporabiti dodatne operatorje in 

vnaprej določiti, po katerem atributu naj bodo rezultati iskanja razvrščeni. 

V segmentu COBISS3/Izposoja so omogočene rezervacije gradiva pri oddelku, obdelava rezervacij 

po podlokaciji gradiva in podaljšanje ali sprememba roka poteka izposoje v vseh oddelkih hkrati. 

Dopolnitve vključujejo tudi hitrejši postopek vračanja gradiva brez izbire člana in možnost 

programskega evidentiranja terjatve za vračilo v drugem oddelku. Vse druge spremembe in 

dopolnitve v tem segmentu so opisane v prilogi.  

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja je omogočeno vodenje postopkov v medknjižnični 

izposoji tudi za gradivo, ki je povezano v komplet.  

V segmentu  COBISS3/Izpisi so za področje izposoje nameščeni novi izpisi (člani z največ 

izposojami, statistika opominov) in različne statistike s področja izposoje gradiva, obiska in 

aktivnosti članov. Statistike izposoje so bile razdeljene v tematske sklope. 

V programsko opremo COBISS3 smo vključili videz Nimbus (https://docs.oracle.com/ 

javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/nimbus.html). Nimbus namesto statičnih bitnih slik uporablja 

vektorsko grafiko Java 2D , kar omogoča prilagoditev vmesnika vsaki ločljivosti monitorja. 

Podrobnejša pojasnila glede sprememb in dopolnitev so podana v prilogi. Na portalu Izobraževanje 

bomo za posamezne segmente z novostmi in spremembami posodobili pripadajoče priročnike ter 

priročnika Osnovna navodila COBISS3 in COBISS3/Katalogizacija. 

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, V6.4-00 

http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/dopis_2015_12_02.pdf
http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/dokumenti/priloga_2_2015_12_02.pdf
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/nimbus.html
https://docs.oracle.com/%0bjavase/tutorial/uiswing/lookandfeel/nimbus.html
https://docs.oracle.com/%0bjavase/tutorial/uiswing/lookandfeel/nimbus.html
mailto:podpora@izum.si

