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 Datum: 19. 3. 2014 

 Št.: 63/02-dso 

  (priloga) 

 

 

Programska oprema COBISS3, V5.3-04 

Opis novosti – splošno 

 

 

V programsko opremo COBISS3, 5.3-04, smo vključili naslednjo novost: 

 

 

1. Priprava obvestila za COBISS/OPAC 

  

V programski opremi COBISS3  lahko odslej pripravimo obvestilo, ki se izpiše v 

COBISS/OPAC-u pod Informacije knjižnice, ko uporabnik izbere lokalno bazo podatkov 

naše knjižnice. Če ima naša knjižnica oddelke, lahko pripravimo obvestilo (v domačem in 

angleškem jeziku) za celotno knjižnico in obvestila za posamezne oddelke. Obvestilo 

pripravimo ali uredimo z izbiro metode Sistem / Pripravi obvestilo za COBISS/OPAC, 

če imamo pooblastilo UPR_OBV – priprava obvestila za COBISS/OPAC. 

 

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3, V5.3-04 

Opis novosti v segmentih COBISS3/Izposoja in COBISS3/Izpisi 

 

 

V segmentih COBISS3/Izposoja in COBISS3/Izpisi smo v verzijo 5.3-04 vključili naslednji 

novosti:  

 

 

1. Možnost programskega evidentiranja terjatve za izposojevalnino oziroma obrabnino 

 

Knjižnica lahko svojim članom zaračunava terjatev za izposojevalnino. Če knjižnica želi, 

da se terjatev za izposojevalnino evidentira programsko, je treba v cenik vpisati ceno 

izposojevalnine/obrabnine in pri "Način obračuna"  izbrati vrednost programsko. V cenik 

je treba vpisati cene za tiste vrste gradiva, za katere se izposojevalnina zaračunava. 

Terjatev za izposojevalnino se programsko evidentira ob izposoji gradiva na dom ter ob 

podaljšanju roka izposoje (z metodo Podaljšaj), če je bil določen novejši datum poteka 

roka izposoje kot pred podaljšanjem.  

Po kliku na gumb Izposodi ali Podaljšaj se v novem oknu izpišejo vprašanje, ali želimo 

terjatev evidentirati, podatki o izbranem gradivu in cena izposojevalnine. Če na vprašanje 

odgovorimo pritrdilno, se znesek izposojevalnine prišteje k znesku evidentiranih terjatev 

pri članu. 

Terjatev za izposojevalnino se ne evidentira programsko: 

 kadar se datum poteka izposoje spremeni ročno, 

 kadar član podaljša rok izposoje preko servisa Moja knjižnica, 

 če je član oproščen plačila izposojevalnine (označeno je potrditveno polje pri 

privilegiju "Oprostitev izposojnine"). 

 

 

2. Možnost priprave statistike aktivnih članov po kategoriji člana (I-STA-C06) 

 

Izpis vsebuje statistiko aktivnih članov v knjižnici v izbranem obdobju. Kot aktivni člani 

se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali knjižnico vsaj enkrat. Podatki o številu 

obiskov so razvrščeni glede na kategorijo člana. Za razliko od statistike I-STA-C03, kjer 

so podatki o aktivnih članih razvrščeni glede na skupine članov v šolskih knjižnicah 

(Učenci ali dijaki, Študenti in Drugi), so v statistiki I-STA-C06 podatki razvrščeni po 

posameznih kategorijah.  

V knjižnicah z oddelki se lahko statistika za posamezni oddelek pripravi z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". 

  

 

Pripravila: 

Mira Folnovič 

 

 


