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 Datum: 12. 6. 2014 

 Št.: 196/02-dso 

  (priloga) 

 

 

Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Segment COBISS3/Elektronski viri 

 

 

Segment COBISS3/Elektronski viri podpira nabavo elektronskih virov (v nadaljevanju  

e-virov), ki so objavljeni na svetovnem spletu ali računalniških omrežjih.  

Postopke nabave e-virov lahko izvajamo tako za gradivo, za katero v lokalni bazi podatkov 

obstaja bibliografski zapis, kot tudi za vse drugo gradivo. 

Med e-vire uvrščamo različne podatkovne zbirke: e-knjige, e-serijske publikacije in baze 

podatkov. Knjižnice lahko nabavijo paket (zbirko) e-virov ali samostojen e-vir (npr. spletni 

slovar). Pri tem gre običajno za nakup licence za dostop do e-virov za določeno obdobje. 

Knjižnica lahko kupi e-vir tudi v trajno last in z nakupom postane lastnik vsebine. 

Pred začetkom izvedbe postopkov pridobivanja gradiva v segmentu COBISS3/Elektronski 

viri moramo: 

 vpisati v bazo podatkov o partnerjih ponudnike e-virov, s katerimi sklepamo licenčne 

pogodbe  

 odpreti sklade, v katerih vodimo nakazila, porabo in stanje namensko zbranih sredstev 

za nakup e-virov 

 nastaviti začetne vrednosti na števcih listin 
 

Ob nakupu e-vira vpišemo podatke o paketu ali o licenci za samostojni e-vir in sklenjeni 

licenčni pogodbi v razredu Paket/licenca. 

Pred računom lahko od dobavitelja prejmemo predračun, avansni račun, ponudbo za plačilo 

ali kakšno drugo obvestilo o znesku zahtevanega plačila pred nakupom paketa e-virov ali 

posamezne licence. Na osnovi prejetega dokumenta plačamo dobavitelju avans v razredu 

Avans. 

Z računom plačamo paket, licenco za izposojo e-knjige, uporabnino e-knjig, članarino ali 

DRM-zaščito (Digital rights management) gradiva v razredu Račun. 

Sistem COBISS omogoča povezavo s tistimi portali za izposojo e-knjig, ki so povezljivi s 

sistemom COBISS. Pri prijavi člana knjižnice na portal se preverijo podatki za avtentikacijo 

člana. Pri nakupu licence za izposojo e-knjige na portalu ponudnika se podatki o licenci 

programsko vpišejo v segment COBISS3/Elektronski viri v razred Licenca za izposojo. 

Vsakokrat, ko si član knjižnice izposodi e-knjigo, se to programsko zabeleži v segmentu 



2 

COBISS3/Izposoja ali COBISS2/Izposoja kot nova transakcija. Hkrati se v segmentu 

COBISS3/Elektronski viri osvežijo tudi podatki o pripadajoči licenci. Dokler ne bodo 

izposojene e-knjige vidne tudi v evidenci pri članu v segmentu COBISS3/Izposoja ali 

COBISS2/Izposoja, so ti podatki dostopni v razredu Trenutno izposojene e-knjige. 

V segmentu COBISS3/Elektronski viri lahko delajo vsi, ki imajo dovoljenja za delo v 

segmentih COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije. 

 

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 

 

 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednji dopolnitvi: 

 

 

1. Števci 

  

V predpono je odslej možno vpisati oznake za tekoče leto, mesec in dan, ki omogočajo 

samodejni vpis datuma v določeno podpolje. 

 

2. Iskalni indeksi 

  

Indeks FR= je dopolnjen tako, da omogoča iskanje po vrsti elektronskega vira (v podpolju 

135a). 

 

 

Pripravila: 

mag. Simona Tušek 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Nabava 

 

 

V segmentu COBISS3/Nabava smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednje dopolnitve: 

 

 

1. Izdaja potrdila o prejemu obveznega izvoda 

  

Omogočili smo pošiljanje potrdila zavezancu o prejemu obveznega izvoda. 

 

2. Reklamiranje obveznega izvoda (zapisi CIP) 

  

Za nacionalno depozitarno knjižnico smo pripravili nov postopek za reklamacijo obveznih 

izvodov. V tem postopku program za izbrane zapise CIP preverja zalogo v domači 

knjižnici in zalogo v drugih knjižnicah v sistemu COBISS.SI in na tej osnovi postavko za 

reklamiranje doda ali pa je ne doda. 

V ta namen je pri seznamu obveznih izvodov dodana metoda Objekt / Dodaj postavke za 

reklamacijo (zapisi CIP). Odpre se iskalnik bibliografskih zapisov, v katerem poiščemo 

zapise CIP za določenega založnika. Program preveri podatke v poljih 996 in v nabavnih 

postavkah ter dostopnost zaloge v drugih knjižnicah ter glede na pogoje postavko doda v 

seznam za reklamacijo ali ne. Po končanem preverjanju in dodajanju postavk program 

izpiše sporočilo o vsakem zapisu. Pri zapisih, za katere se postavka ni dodala v seznam za 

reklamacijo, se izpiše razlog, zakaj ni bila dodana. Dodane postavke so brez izvodov. Pri 

vsaki postavki moramo vpisati število izvodov za reklamacijo. Po končanem dodajanju 

postavk pripravimo reklamacijo in jo izstavimo ter pošljemo pošiljatelju obveznih 

izvodov. 

 

3. Nova atributa pri razredu Števci listin 

  

Odslej je možno v segmentu COBISS3/Elektronski viri nastaviti števec tudi za račun in za 

avans. V ta namen smo v urejevalniku Števci listin dodali nova atributa "Račun (E)" in 

"Avans (E)". 

  

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 

 

 

V segmentu COBISS3/Serijske publikacije smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednji 

dopolnitvi: 

 

 

1. Izdaja potrdila o prejemu obveznega izvoda 

  

Omogočili smo pošiljanje potrdila zavezancu o prejemu obveznega izvoda. 

 

2. Nova atributa pri razredu Števci listin 

  

Odslej je možno v segmentu COBISS3/Elektronski viri nastaviti števec tudi za račun in za 

avans. V ta namen smo v urejevalniku Števci listin dodali nova atributa "Račun (E)" in 

"Avans (E)". 

 

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 

 

 

V segmentu COBISS3/Zaloga smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednje spremembe in 

dopolnitve: 

 

 

1. Urejanje omejenega nabora bibliografskih podatkov 

 

Spremenjen je naslov poglavja 2.2 in ime metode, s katero lahko uporabniki, ki imajo 

pooblastilo KAT_610 – vzdrževanje lokalnih podatkov, urejajo omejen nabor 

bibliografskih podatkov.  

 

2. Povezava sistema COBISS s portali za izposojo e-knjig  

 

Razreda Licenca za izposojo in Trenutno izposojene e-knjige sta vključena v segment 

COBISS3/Zaloga le v knjižnicah, ki ne vodijo postopkov nabave v COBISS3, potrebujejo 

pa dostop do segmenta COBISS3/Elektronski viri zaradi povezave s portali za izposojo  

e-knjig. 

 

3. Vnos vhodnih parametrov za pripravo seznama odpisanega gradiva  

 

Pripravo Z-SEZ-02 lahko omejimo na inventarno opombo. 

 

 

Pripravila: 

Renata Habjanič 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 

 

 

V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednjo dopolnitev: 

 

1. Kontrola neporavnanih terjatev in omejitev izposoje 

 

Doslej je bilo možno na zahtevo knjižnice programsko preverjati neporavnane terjatve 

samo v COBISS/OPAC-u. V servisu Moja knjižnica se preverja skupni znesek vseh 

terjatev in najstarejša terjatev člana (v knjižnicah z oddelki se preverja v vseh oddelkih). 

Če je pri članu prekoračen določen znesek ali če je potekel čas za poravnavo terjatev, 

podaljšanje in rezervacija gradiva nista možna, kar je določeno z vrednostjo parametrov 

za vsako knjižnico posebej. 

Na zahtevo knjižnice bo odslej možno s posebnima parametroma vključiti dodatni 

programski kontroli tudi v segmentu COBISS3/Izposoja. To sta: 

• kontrola neporavnanih terjatev pri članu – v primeru neporavnanih terjatev so 

članu onemogočeni izposoja, podaljšanje in rezervacije gradiva (postopki v 

izposoji), 

• kontrola neporavnanih terjatev v določenem obdobju, preden nastopijo pogoji za 

omejitev postopkov v izposoji – v primeru neporavnanih terjatev se izpiše 

programsko opozorilo, vendar članu nadaljnji postopki v izposoji niso 

onemogočeni.  
 

Terjatve članov se preverjajo po dveh kriterijih (v knjižnicah z oddelki se preverjajo v 

vseh oddelkih): 

• po znesku – skupni znesek vseh evidentiranih terjatev ne sme presegati najvišjega 

zneska, ki je določen za knjižnico, 

• po času trajanja – najstarejša evidentirana terjatev ne sme prekoračiti časovnega 

obdobja, ki je določen za knjižnico. 

 

Če ima knjižnica vključeno programsko kontrolo neporavnanih terjatev, so pri članu 

onemogočeni izposoja, podaljšanje in rezervacija gradiva, ko skupni znesek terjatev pri 

članu doseže določeno vrednost in/ali ko je od evidentiranja terjatve poteklo določeno 

število dni. Če ta dva kriterija nista določena, se pri članu postopki v izposoji 

onemogočijo takoj po nastanku neporavnane terjatve. 

Kontrolo neporavnanih terjatev vključujejo naslednje metode: 

• objektna metoda Član / Gradivo domače knjižnice, 

• razredna metoda Član / Gradivo domače knjižnice, 

• objektna metoda Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje, 

• razredna metoda Neprosto gradivo / Vračanje, brisanje. 

 

V primeru kontrole neporavnanih terjatev se v oknu Gradivo domače knjižnice pojavi 

programsko sporočilo "Član ni poravnal zaostalih terjatev – onemogočena izposoja!". Za 

nadaljevanje postopkov je treba klikniti gumb V redu. V oknu Gradivo domače 
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knjižnice sta neaktivna gumba Izposodi in Podaljšaj, v oknu Katalog pa je neaktiven 

gumb Rezerviraj. 

V prehodnem obdobju (dokler so še omogočeni postopki v izposoji) se v oknu Gradivo 

domače knjižnice pojavi programsko  sporočilo "Član ni poravnal zaostalih terjatev!". 

Za nadaljevanje postopkov je treba klikniti gumb V redu.  

 

 

Pripravil: 

Marko Kušar 
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Programska oprema COBISS3, V6.0-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 6.0-00 vključili naslednjo 

dopolnitev: 

 

1. Novi vlogi partnerja pri razredu Partner 

 

Partner se lahko odslej pojavlja tudi kot dobavitelj in financer elektronskih virov. V ta 

namen smo v urejevalniku Partner/Vloge in kontakti dodali novi atribut "Dobavitelj (E)" 

ter spremenili ime atributa, ki določa vlogo financerja za nabavljeno gradivo ("Financer 

(N, SP, E)").  

Če ima partner v odnosu do naše knjižnice vlogo dobavitelja elektronskih virov, lahko 

podrobnejše podatke o tej njegovi vlogi vpišemo, če v urejevalniku Partner/Vloge in 

kontakti kliknemo gumb Podrobnosti in nato v oknu Vloge partnerja zavihek 

Dobavitelj (E).   

 

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS/OPAC, V6.1-01 

Opis novosti  

 

 

V programski opremi COBISS/OPAC, V6.1-01, smo vključili naslednje novosti in 

dopolnitve: 

 

 

1. Iskanje 

  

V spustni seznam za omejevanje iskanja smo dodali možnost omejevanja na e-knjige.   

 

2. Rezultati iskanja 

  

Za e-knjigo smo določili novo oznako, ki se izpiše, kadar se vrsta gradiva ne opredeli po 

tipologiji dokumentov in del, po vrsti vsebine ali po literarni vrsti. 

Pri rezultatih iskanja v COBIB.SI se izpiše informacija, da je e-knjiga namenjena za 

izposojo. 

Pri rezultatih iskanja v lokalnih bazah podatkov knjižnic se izpiše informacija, ali je  

e-knjiga prosta za izposojo ali izposojena. 

 

3. Izbrani zapis v COBIB.SI 

  

Pod izbranim zapisom so v tabeli "E-knjige v knjižnicah" podatki o posameznih 

knjižnicah, ki izbrano e-knjigo namenjajo za izposojo, ter podatki o številu prostih 

izvodov (od vseh izvodov) in ponudniku. V stolpcu "Izposoja" si lahko izposodimo  

e-knjigo na portalu e-knjig preko gumba IZPOSODI SI. 

 

4.  Izbrani zapis v lokalni bazi podatkov 

  

Pod izbranim zapisom so v tabeli "Dostopnost e-knjig" podatki o številu prostih izvodov 

(od vseh izvodov) in ponudniku. V stolpcu "Izposoja" si lahko izposodimo e-knjigo na 

portalu e-knjig preko gumba IZPOSODI SI. 

 

5.  Moja knjižnica 

  

Po prijavi v servis Moja knjižnica so prikazane izposojene e-knjige, ki smo si jih 

izposodili na portalu e-knjig v knjižnici, katere član smo in v katero smo se prijavili. 

Izposojene e-knjige so vključene v zgodovino izposojenega gradiva. 

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 


