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 Datum: 13. 10. 2014 

 Št.: 349/02-dso 

  (priloga) 

 

 

Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Katalogizacija 

 

 

V segmentu COBISS3/Katalogizacija smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednji dopolnitvi:  

 

 

1. Programske kontrole 

  

V zapisih za elektronske vire je omogočen vnos nekaterih kodiranih polj za neknjižno 

gradivo. 

 

2. Bibliografije in seznami predmetnih oznak 

  

V seznamu pripravljenih izpisov je odslej možno izbrisati več datotek hkrati. 

 

 

Pripravila: 

mag. Simona Tušek 
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Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 

 

 

V segmentu COBISS3/Serijske publikacije smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednjo 

dopolnitev: 

 

 

1. Izpis naročila in izpis reklamacije za manjkajoče zvezke 

  

V obeh vrstah izpisa se lahko namesto oddelka, v katerem bo postavljen izvod, izpiše 

oddelek, ki izvod prejme. Ta način izpisa omogoča poseben parameter v inicializacijski 

datoteki. Oznako oddelka prejemnika izvoda moramo vnesti v ustrezno podpolje 997n – 

Opomba v obliki *<oznaka_oddelka_prejemnika>. 

 

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Elektronski viri 

 

 

V segmentu COBISS3/Elektronski viri smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednjo dopolnitev: 

 

 

1. Poraba sredstev  

  

Omogočili smo spremljanje porabe sredstev za nakup gradiva, ki smo ga nabavili preko 

segmenta COBISS3/Elektronski viri. V spremljanje porabe sredstev je zajeta poraba za 

plačila računov, avansov in posrednih stroškov nabave. Poročila za spremljanje porabe 

sredstev so v segmentu  COBISS3/Izpisi v mapi Izpisi / Elektronski viri / Poraba 

sredstev: 

 E-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah stroškov 

 E-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah stroškov 

 E-PS-03: Plačila avansov – po skladih 

 E-PS-04: Plačila avansov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih 

 E-PS-05: Plačila posrednih stroškov nabave – po skladih 

 E-PS-06: Plačila posrednih stroškov nabave z odbitkom vstopnega DDV – po 

skladih 

 E-PS-07: Preplačila – po dobaviteljih 
 

Poročila, razen E-PS-07, so pripravljena ločeno za knjižnice, ki ne vodijo odbitnega 

deleža vstopnega DDV, in za knjižnice, ki odbitni delež vstopnega DDV vodijo. 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

 

 

Pripravila: 

Tanja Turšek 
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Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 

 

 

V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednje dopolnitve:  

 

 

1. Vpis člana s prenosom podatkov iz referenčne baze podatkov o študentih 

 

Knjižnica lahko ima nastavljen poseben parameter za prenos podatkov o članu iz 

referenčne baze podatkov o študentih. V tem primeru je v oknu za določitev številke 

izkaznice omogočeno iskanje zapisov o študentih. Iščemo lahko po številki uporabnika, 

številki izkaznice, imenu ali priimku. Po izbiri zapisa o študentu se njegovi podatki 

prenesejo med podatke o članu. Podatke preverimo in po potrebi dopolnimo. 

 

2. Priprava referenčne baze podatkov o študentih in ažuriranje podatkov o vpisanih 

članih – študentih s podatki iz referenčne baze 

 

Referenčno bazo podatkov lahko pripravimo na dva načina:  

 pred pripravo nove referenčne baze zbrišemo podatke v obstoječi referenčni bazi – 

na ta način bodo v referenčni bazi le novi podatki o študentih 

 obstoječim podatkom v referenčni bazi dodamo nove podatke o študentih (npr. o 

brucih) 

Referenčna baza predstavlja osnovo za vpis novih članov v knjižnico. Če je član, ki ga 

vpisujemo, študent visokošolskega zavoda, lahko prenesemo nekatere njegove podatke iz 

referenčne baze podatkov o študentih. 

Referenčna baza predstavlja tudi osnovo za ažuriranje podatkov o že vpisanih študentih v 

bazi podatkov o članih knjižnice. Pri ažuriranju podatkov se podatki o članih – študentih 

prepišejo z novimi podatki iz referenčne baze. 

Eno referenčno bazo lahko uporablja ena knjižnica ali več knjižnic (npr. knjižnice fakultet 

ene univerze). Kadar jo uporablja več knjižnic, je referenčna baza nameščena v lokalni 

bazi tiste knjižnice, ki to bazo vzdržuje. Preostale knjižnice podatke iz te referenčne baze 

le uporabljajo pri vpisu novih članov in pri ažuriranju podatkov o članih – študentih. 

Nastavitve pri knjižnici, ki vzdržuje referenčno bazo študentov, in pri knjižnicah, ki to 

bazo uporabljajo, urejajo posebni parametri v inicializacijski datoteki. 

Za izvajanje postopkov v zvezi z referenčno bazo podatkov o študentih potrebujemo 

pooblastilo I_STUD – vzdrževanje referenčne baze podatkov o študentih. 

 

3. Nov izpis I-C-07: Statistika ažuriranja podatkov o članih – študentih 

 

Dodali smo izpis, ki prikazuje statistiko o izvedenem ažuriranju podatkov o vpisanih 

članih s podatki iz referenčne baze podatkov o študentih. V izpisu so najprej prikazani 

zbirni podatki o izvedenih spremembah pri članih, v nadaljevanju pa so za vsako vrsto 

spremembe navedeni seznami članov. 
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4. Priprava obrazcev za opomine 

 

Knjižnice, ki uporabljajo postopek priprave opominov, lahko v skladu s svojimi potrebami 

pripravijo različne obrazce za opomine, ki se upoštevajo pri izdelavi opominov. Pripravo 

obrazcev za opomine aktiviramo z uporabo metode Opomini / Pripravi obrazce za 

opomine. Bistvena novost je, da lahko knjižnica oblikuje obrazce specifično za vsak 

opomin in oddelek (če ima  knjižnica oddelke). Vnaprej je lahko pripravljenih več različic 

obrazcev za opomine, tako tistih, ki se uporabljajo za vsakodnevno izdelavo opominov, 

kot tudi drugih, na katerih so besedila oz. podatki drugačni, saj se uporabljajo za različne 

druge priložnosti (npr. prilagojeni obrazci za opomine ob kulturnem prazniku ipd.).  

Omogočeno je tudi, da se lahko vse različice obrazcev za opomine pripravijo v petih 

drugih jezikovnih variantah. Kateri jezik je definiran v posamezni jezikovni varianti, je 

prepuščeno knjižnici sami. Tako je lahko npr. v 1. jezikovni varianti vpisano besedilo v 

angleškem jeziku, v 2. jezikovni varianti besedilo v nemškem jezik itd. Vrstni red 

posameznih jezikov v jezikovnih variantah tako ni točno določen. 

Knjižnični informacijski center je do sedaj v skladu z zapisnikom o izposoji oz. na 

zahtevo knjižnice uredil izpisni format opominov (format A4 ali večslojna kuverta) in 

pozicijo naslova uporabnika na opominih (levo ali desno na formatu A4). Novost priprave 

obrazcev za opomine je, da lahko knjižnica odslej sama določa tako izpisni format 

opominov kot tudi pozicijo uporabnikovega naslova na opominih za format A4. 

Knjižnice, ki so do sedaj v segmentu COBISS3/Izpisi v uporabniških definicijah 

spremenljivk imele urejena besedila za izdelavo opominov (Poštnina plačana (opomin), 

Uvodno besedilo (opomin), Zaključno besedilo (opomin), Podpis na opominih), morajo po 

namestitvi nove verzije programske opreme COBISS3 vsa prilagojena besedila urediti z 

novo metodo Opomini / Pripravi obrazce za opomine, sicer bodo pripravljeni opomini 

izdelani na osnovi privzetih besedil v domačem jeziku. 

 

5. Nov atribut v urejevalniku Član 

 

V urejevalniku Član je pri splošnih podatkih o članu dodan nov atribut "Jezik opominov", 

kjer lahko pri članu določimo eno od jezikovnih variant za prejemanje izdelanih 

opominov v točno določenem jeziku. Privzeta vrednost pri atributu "Jezik opominov" je 

domači jezik, zato je vrednost tega atributa treba spremeniti samo v primeru, če član (npr. 

tujec) želi prejemati izdelane opomine v katerem drugem jeziku. Pogoj za izdelavo 

opomina v drugem jeziku je, da so besedila pripravljena tudi v ustrezni jezikovni varianti 

(največ do pet jezikovnih variant), sicer se za člana izdela opomin v privzetem (domačem) 

jeziku. 

 

6. Vodenje evidence izposoje kompletov 

 

Omogočeni so postopki v zvezi z vodenjem evidence izposoje kompletov.  

Knjižnice lahko povežejo enote gradiva v komplet, kadar želijo, da se vse enote kompleta 

izposojajo, vračajo, podaljšujejo ali rezervirajo hkrati in pod enakimi pogoji. Pri 

kompletu je treba določiti t. i. vodilno enoto, ki opredeljuje skupne lastnosti kompleta. 

Postopek je opisan v priročniku COBISS3/Zaloga, pogl.6.10 Oblikovanje kompleta. 
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Izposoja 

 

Za komplet velja, da si lahko izposodimo samo vse enote kompleta skupaj. Pri izbranem 

članu aktiviramo izposojo gradiva na dom (gumb Izposodi) in s čitalnikom odčitamo 

katero koli enoto kompleta. Izposoja kompleta z izbiro iz kataloga ni možna zaradi 

ohranjanja celovitosti kompleta.  

V posebnem oknu se odpre seznam vseh enot v kompletu. Da lahko komplet izposodimo, 

moramo odčitati še preostale enote kompleta. Vsem enotam kompleta se določi isti rok 

vrnitve. Če je za vrsto gradiva vodilne enote kompleta določena izposojevalnina ali 

obrabnina, se evidentira samo enkrat za celotni komplet, in sicer pod pogoji, ki veljajo za 

vodilno enoto kompleta. Če je vodilna enota pogojno dostopna, nas program na to 

opozori, sami pa se odločimo, ali bomo komplet kljub tej omejitvi izposodili na dom. Pri 

kontroli omejitve števila izposojenih izvodov se komplet upošteva kot en izvod, ne glede 

na število enot v kompletu. Na zadolžnici so enote kompleta izpisane tako, da je na 

prvem mestu izpisana vodilna enota, sledijo pa ji preostale enote kompleta. 

 

Vračilo kompleta 

 

Tudi pri vračilu kompleta velja, da se praviloma lahko vrnejo le vse enote kompleta 

hkrati. Ko ob vračilu odčitamo eno izmed enot kompleta, se odpre seznam vseh enot 

kompleta. Odčitati moramo vsako enoto posebej. Če pri vračilu obračunamo zamudnino, 

jo obračunamo samo enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno enoto.  

Če je bil komplet rezerviran, se dodeli prvemu članu s seznama rezervacij. Obvestilo o 

prispelem rezerviranem kompletu (če je član naročen na e-obveščanje o tem dogodku) se 

pošlje le enkrat za vse enote kompleta skupaj, prav tako se le enkrat izpiše listek s podatki 

o prispelem kompletu. Če knjižnica obračunava stroške obveščanja o prispeli rezervaciji, 

stroške obračuna le enkrat za vodilno enoto kompleta. 

Možno je tudi vračilo nepopolnega kompleta, kadar član enoto izgubi, pozabi doma ali 

vrne poškodovano. Postopki, ki jih je treba izvesti v teh primerih, so podrobno opisani v 

priročniku COBISS3/Izposoja, pogl. 4.16.2.1 Vračilo nepopolnega kompleta. 

 

Podaljšanje roka izposoje kompleta 

 

Pri podaljšanju roka izposoje se upošteva čas podaljšanja in morebitne omejitve, ki 

veljajo za vodilno enoto kompleta. Rok izposoje za komplet podaljšamo tako, da v oknu 

Gradivo domače knjižnice izberemo katero koli enoto kompleta in kliknemo gumb 

Podaljšaj. Novi datum poteka  izposoje velja za vse enote kompleta. Isto velja tudi pri 

ročni spremembi datuma poteka, ko novi datum poteka sami določimo. 

 

Rezervacija kompleta 

 

Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije in morebitne omejitve, ki 

veljajo le za vodilno enoto kompleta.  

Rezervacijo prostega kompleta evidentiramo v oknu Katalog, tako da izberemo katero 

koli enoto kompleta. Rezervacija neprostega kompleta se evidentira v katalogu z izbiro 
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izvoda iz kompleta za rezervacijo, rezervacija z izbiro bibliografskega opisa pa ni možna. 

Rezervacija neprostega kompleta je vezana na inventarno številko vodilne enote 

kompleta in se pri članu evidentira z identifikacijsko številko rezervacije v obliki 

<COBISS.SI-ID, inventarna številka vodilne enote>. 

Tako kot za preostalo rezervirano prosto gradivo lahko z metodo Neprosto gradivo / 

Obdelaj rezervacije preverimo tudi morebitne nove rezervacije prostih kompletov. 

Rezervacije se izpišejo za vsako enoto kompleta posebej, vendar so pri inventarni številki 

posamezne enote kompleta izpisane tudi inventarne številke vseh enot, ki spadajo v 

komplet. 

Rezervirane komplete umaknemo s polic in jih z metodo Neprosto gradivo / Pripravi 

rezervirano gradivo za prevzem pripravimo za prevzem. Odčitamo identifikacijsko 

številko katere koli enote iz kompleta, nato pa v oknu s seznamom vseh enot kompleta 

odčitamo še preostale enote kompleta. 

Ob paketnem brisanju rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti, se zbrišejo tudi 

rezervacije kompleta kot celote. 

 

Kompleti v katalogu 
 

V katalogu se enote kompleta, ki so iz istega bibliografskega zapisa, izpišejo skupaj. Pri 

vsakem kompletu se izpiše še številka kompleta in številka enote kompleta. Če so enote 

kompleta iz različnih bibliografskih zapisov, se v katalogu ne izpisujejo skupaj, temveč 

se izpiše le tista enota kompleta, ki smo jo iskali. 

V katalogu lahko komplet samo rezerviramo, ne moremo pa ga izposoditi. 

 

Vračilo kompleta z zadržkom 

 

Če želimo enote kompleta pred vračilom pregledati (npr. igrače), evidentiramo vračilo z 

zadržkom, kar pomeni, da ostane komplet pri članu še evidentiran (status B). Vračilo 

kompleta z zadržkom evidentiramo tako, da odčitamo identifikacijsko številko katere koli 

enote kompleta in kliknemo gumb Zadrži. Nato odčitamo še preostale enote kompleta. 

Ko pregled kompleta zaključimo, gradivo vrnemo z metodo Vrni. Ker gre za komplet, je 

treba v oknu s seznamom enot kompleta spet odčitati vse enote. 

 

Evidentiranje izgube kompleta 

 

Če član prijavi izgubo vseh enot kompleta in bi radi to evidentirali, gradivo pa še obdržali 

v evidenci člana, evidentiramo izgubo celotnega kompleta. V oknu Gradivo domače 

knjižnice odčitamo katero koli enoto kompleta in kliknemo Vrni, nato v oknu s 

seznamom enot kompleta označimo vse enote ter v spustnem seznamu izberemo vrednost 

izgubljeno (status L v izposoji). Status vseh enot kompleta pri članu se spremeni v L – 

izgubljeno. 

Če član gradivo kasneje najde, evidentiramo vračilo vseh enot kompleta z metodo Vrni.  

Če član kompleta ne vrne, člana razdolžimo za vse enote kompleta, tako da pri tem v 

oknu Komplet v spustnem seznamu izberemo vrednost status 8 – izgubljeno (v zalogi). S 

tem se pri podatkih o zalogi vsem izgubljenim enotam v podpolje 996q programsko vpiše 
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vrednost 8 – izgubljeno, pri vodilni enoti kompleta pa se postavi omejitev dostopnosti (0d 

v podpolju 996u), s čimer se programsko onemogoči izposoja kompleta. 

 

Vpogled v stanje gradiva 

 

Ob uporabi metode Preglej za gradivo, ki je del kompleta, se v oknu Vpogled v stanje 

gradiva za inventarno številko posamezne enote kompleta izpiše še številka kompleta in 

številka enote iz kompleta iz podpolja 996c. 

 

 Opomini 

 

V postopku izdelave opominov z metodo Opomini / Pripravi opomine se za enote 

kompleta upoštevajo časovni parametri izposoje, ki veljajo za vodilno enoto kompleta. 

Opomin se zabeleži za vsako enoto kompleta posebej. V knjižnicah, ki strošek opomina 

obračunavajo po izvodih, se ta strošek obračuna le pri vodilni enoti kompleta. V izpisih 

opominov se izpiše vsaka enota kompleta s podatki o številki kompleta in oznaki dela 

kompleta. 

 

7. Vračilo gradiva v katerem koli oddelku 

 

V knjižnicah z oddelki lahko knjižnica dovoli svojim članom, da izposojeno gradivo 

vrnejo v katerem koli oddelku knjižnice.  

Vračilo gradiva v oddelku, v katerem ni bilo izposojeno,  je možno samo v oknu Gradivo 

domače knjižnice pri izbranem članu z vpisom identifikacijske številke izvoda 

(inventarne številke ali številke za izposojo). Gradivo, ki je bilo vrnjeno v drugem 

oddelku, kot je bilo izposojeno, se ob tem evidentira kot zadržano (status B) v evidenci 

gradiva oddelka, kjer je bilo vrnjeno. Ob tem se izpiše listek s podatki o gradivu (če ima 

knjižnica vključen parameter za izpis listkov o prispelih rezervacijah). Po dostavi gradiva 

v oddelek, kjer je bilo izposojeno, je treba gradivo še izbrisati iz evidence gradiva pri 

oddelku, kjer je bilo gradivo vrnjeno. 

 

8. Vračilo gradiva z zadržkom 

 

Če želimo gradivo ob vrnitvi še pregledati zaradi morebitnih reklamacij (morda je 

gradivo poškodovano ali pa npr. pri igračah kaj manjka ipd.), ga vrnemo z zadržkom, 

tako da uporabimo metodo Zadrži v oknu Gradivo domače knjižnice. Gradivo vrnjeno 

z zadržkom ostane evidentirano pri članu in ima status B – zadržano. Možno ga je 

rezervirati, ni pa dostopno za izposojo. Po zaključenem pregledu ga izbrišemo iz 

evidence pri članu (metoda Vrni). 

 

9. Evidentiranje izgube gradiva 

 

Postopek uporabimo, ko želimo evidentirati izgubo gradiva, ki pa bi ga radi še obdržali v 

evidenci člana, dokler se z njim ne dogovorimo o načinu poravnave izgube.  

V oknu Gradivo domače knjižnice poiščemo izvod in dvakrat kliknemo na status v 

izposoji (1. stolpec). Nato v oknu Izbira statusa izberemo vrednost IZGUBLJENO. 
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Status izvoda se spremeni v L – izgubljeno, pri članu pa se poveča števec izgubljenih 

izvodov. 

Če član po določenem času izvod najde in vrne v knjižnico, člana razdolžimo, tako da 

izvod najprej izposodimo, šele nato ga vrnemo. 

Če član po določenem času izgubljenega gradiva ne najde in ne vrne, ga dokončno 

razdolžimo tako, da izgubljeni izvod brišemo iz njegove evidence. Ob tem lahko 

onemogočimo izposojo izvoda, tako da potrdimo programski vpis v podatke o zalogi. V 

podpolje 996q se vpiše vrednost statusa 8 – izgubljeno, v podpolje 996u pa vrednost 0d 

za omejitev dostopnosti. 

 

10. Dodatni pogoj pri brisanju podatkov o članu 

 

Ob brisanju podatkov o članu se po novem preverja tudi, ali ima član evidentiran odprt 

zahtevek za medknjižnično izposojo oziroma gradivo iz odprtih zahtevkov. V tem 

primeru brisanje podatkov o članu ni možno. Dodatni pogoj se upošteva pri posamičnem 

brisanju podatkov o članu (metoda Član / Zbriši podatke o članu) in ob paketnem 

brisanju podatkov o neaktivnih članih (metodi Član / Paketno brisanje vseh neaktivnih 

članov in Član / Paketno brisanje izbranih neaktivnih članov). 

 

11. Vključevanje in izključevanje e-obvestil za člane 

 

Odslej knjižnici ni treba več javiti v IZUM, da želi razpošiljati avtomatska e-obvestila 

(obv. o poteku roka izposoje, obv. o skorajš. opominu, obv.  o poteku članstva), ker lahko 

samostojno in brez intervencije IZUM-a vključuje (aktivira) in izključuje (deaktivira) 

posamezne vrste e-obvestil. Po vključitvi oz. izključitvi določene vrste e-obvestila se 

avtomatsko razpošiljanje tega obvestila začne oz. ukine naslednji dan. 

 

12. Datum poteka izposoje v oddelkih za učbeniški sklad 

 

V šolskih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se lahko v oddelku, ki 

je določen kot učbeniški sklad, uredi poseben datum poteka izposoje. Ta datum se 

upošteva pri izposoji gradiva za vse vrste gradiva, in sicer tako dolgo, dokler ga knjižnica 

ne izbriše oz. spremeni.  Datuma poteka izposoje določamo na delovnem področju z 

metodo Oddelek / Datum poteka izposoje. 

 

13. Prenos gradiva med člani 

 

Knjižnica ima lahko nastavljen poseben parameter, ki omogoča prenos izposojenega 

gradiva med člani. Ob izposoji gradiva drugemu članu se vračilo gradiva pri prvem 

članu izvede programsko. Takšna praksa je običajna v šolskih knjižnicah. 

 

14. Izposoja v potujoči knjižnici 

 

Programska oprema COBISS3/Izposoja odslej podpira tudi izvajanje avtomatiziranih 

postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice na geografskem področju, kjer vozi 

bibliobus, in kjer kakovost in jakost signala omogočata učinkovito delo v programski 

opremi COBISS3. Dostop do programske opreme COBISS3/Izposoja je namreč online.  



10 

V bibliobusu poteka izposoja večinoma tako kot v knjižnicah, potrebnih je le nekaj 

posebnih nastavitev: pri podatkih o oddelku potujoče knjižnice vpišemo število 

bibliobusov, glede na obratovanje bibliobusa vpišemo seznam postajališč v lokalni šifrant 

postajališč, nastavimo koledar in časovne parametre. Pred začetkom obratovanja 

bibliobusa je treba vedno izbrati postajališče. V bibliobusu je zaradi omejenega prostora 

samo del gradiva potujoče knjižnice.  Da bi bila dostopnost gradiva v bibliobusu razvidna 

tudi v katalogu, je treba evidentirati pretok gradiva z novo metodo Oddelek / Prenesi 

gradivo v bibliobus ali iz njega pri oddelku potujoče knjižnice. Gradiva, ki ni bilo 

dostavljeno v bibliobus, ni možno izposoditi v bibliobusu. Tako gradivo je možno samo 

rezervirati. 

Kadar kakovost in jakost signala ne omogočata učinkovitega dela, lahko postopke 

izposoje, vračanja in podaljšanja roka izposoje evidentiramo v aplikaciji Offline 

COBISS/Izposoja v bibliobusu. Aplikacijo namestimo pred začetkom dela v 

COBISS3/Izposoja na računalnik, ki ga uporabljamo na bibliobusu (nova metoda 

Oddelek / Namesti v bibliobusu offline aplikacijo). Transakcije, ki smo jih evidentirali 

v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu, prenesemo v segment 

COBISS3/Izposoja, ko prispemo na postajališče, kjer je spet omogočeno online 

evidentiranje postopkov v izposoji (nova metoda Oddelek / Prenesi transakcije iz 

offline aplikacije v bibliobusu). Omogočen je tudi pregled uspešnosti prenosa transakcij 

z novo metodo Oddelek / Preglej sporočila o prenosu offline transakcij.  

V zvezi z izposojo v bibliobusu sta v segmentu COBISS3/Izpisi dodana dva nova izpisa: 

I-G-03: Gradivo v bibliobusu in I-G-04: Neprosto gradivo v bibliobusu. 

 

15. RFID-knjigomat in RFID-čitalnik na izposojevalnem pultu 

 

Knjižnice lahko odslej v povezavi s programsko opremo COBISS3/Izposoja uporabljajo 

RFID-knjigomat, naprave za samodejno vračanje in razporejanje gradiva ter RFID-

čitalnik na izposojevalnem pultu. Za knjigomat je pomembno, da dobavitelj opreme 

zagotavlja ustrezno komunikacijo s programsko opremo COBISS3/Izposoja skladno s 

standardom SIP2. Pogoj za celovito funkcionalnost RFID-čitalnika na izposojevalnem 

pultu v povezavi s programsko opremo COBISS3/Izposoja je, da dobavitelj opreme 

vključi programski vmesnik, ki je sestavni del programske opreme COBISS. 

Specifikacija za programski vmesnik je na razpolago v IZUM-u. Če dobavitelj opreme 

ne zadosti tem pogojem, za navedeno opremo ne zagotavljamo ustrezne funkcionalnosti 

v programski opremi COBISS3/Izposoja. 

 

 

Pripravili: 

Mira Folnovič 

Marko Kušar 

TanjaTuršek 

 

 

 

 

 



11 

Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 

 

V segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednji 

dopolnitvi:  

 

 

1. Določitev oddelka, katerega podatki se upoštevajo v naslovu pošiljatelja v 

dokumentih v medknjižnični izposoji 

  

V inicializacijsko datoteko knjižnice je odslej možno vključiti parameter, ki omogoča 

izbiro oddelka v zahtevku za MI, katerega podatki se (namesto podatkov o kontaktu za 

medknjižnično izposojo) upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih, nastalih v 

procesu obdelave tega zahtevka za MI. Za to možnost se knjižnica odloči, če je njen 

oddelek hkrati tudi del neke organizacije in če želi, da se v izdanih dokumentih v 

medknjižnični izposoji izpiše naslov oddelka v naslovu prejemnika gradiva, naslov 

organizacije, ki je oddelku nadrejena, pa v naslovu prejemnika računa. Z upoštevanjem 

podatkov o oddelku v naslovu pošiljatelja bo prejemnik dokumenta za medknjižnično 

izposojo vedel, kateri kontaktni naslov mora upoštevati pri postopkih v medknjižnični 

izposoji (npr. na kateri naslov naj pošlje naročeno gradivo, na kateri naslov naj vrne 

izposojeno gradivo, na kateri naslov naj pošlje račun ipd.). 

Ta možnost se knjižnici z oddelki omogoči na njeno zahtevo, pogoj pa je, da knjižnica 

uporablja segment COBISS3/Izposoja.  

Opozorilo: Če se knjižnica odloči za vključitev omenjenega parametra, je obdelava 

zahtevkov za MI stvar interne organizacije dela. 

 

2. Nastavitev privzetih vrednosti ob vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI 

  

V inicializacijsko datoteko knjižnice je odslej možno vključiti parameter, ki določa, da se 

ob vnosu podatkov o gradivu v zahtevek za MI pri "Vrsta storitve", "Vrsta gradiva" in 

"Medij gradiva" namesto vrednosti za izposojo monografske publikacije (izposoja, mon. 

publ. in knjiga) izpišejo vrednosti za nakup člankov (nakup, članek in kopija ali vrednost, 

ki je v inicializacijski datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov). 

Če se knjižnica odloči za vključitev omenjenega parametra, moramo biti ob vnosu 

podatkov o gradivu v zahtevek za MI posebej pozorni na izpisane vrednosti pri "Vrsta 

storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva", zlasti takrat, kadar želimo iz lokalne ali 

vzajemne baze podatkov prenesti podatke o monografski ali serijski publikaciji, ki jo 

nameravamo izposoditi. Po prenosu podatkov se namreč privzete vrednosti pri "Vrsta 

storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" (nakup, članek in kopija oz. vrednost, ki je v 

inicializacijski datoteki določena kot privzeta ob nakupu člankov) ne bodo spremenile, in 

temu ustrezno se bodo iz izbrane baze podatkov prenesli tudi nekateri bibliografski 

podatki (naslov izbrane publikacije se bo prenesel k "Vir – naslov" (ne k "Naslov"), avtor 

ali urednik izbrane publikacije pa k "Vir – urednik" (ne  k "Avtor")). Po prenosu 

bibliografskih podatkov o gradivu iz vzajemne baze podatkov bomo vrednosti pri "Vrsta 

storitve", "Vrsta gradiva" in "Medij gradiva" še lahko spremenili (s klikom na gumb 
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Spremeni privz. vredn.), vendar bomo morali po vsaki spremembi ponovno izvesti 

prenos bibliografskih podatkov, po prenosu bibliografskih podatkov o gradivu iz lokalne 

baze podatkov pa jih bomo lahko spremenili le, če bomo najprej zbrisali rezervacijo 

gradiva. 

 

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3, V6.1-00 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij 

 

 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednje 

spremembe in dopolnitve:  

 

 

1. Nova atributa pri razredu Oddelek  

  

V urejevalnik Oddelek/Splošno smo dodali nova atributa "E-naslov za rezervacije" in 

"Število bibliobusov". Pri "E-naslov za rezervacije" vpišemo e-naslov, na katerega želimo 

prejemati obvestila o rezervacijah prostih izvodov iz tega oddelka, ki so bile izvedene 

preko COBISS/OPAC-a, pri "Število bibliobusov" pa vpišemo število bibliobusov pri 

podatkih o oddelku, kjer so vneseni podatki o potujoči knjižnici (če knjižnica bibliobus 

ima). 

 

2. Spremenjeno ime atributa pri razredu Oddelek  

  

V urejevalniku Oddelek/Info smo atribut "Oddelki" preimenovali v "Aktivnost v 

oddelkih". 

 

3. Odstranjena atributa pri razredu Oddelek  

  

Pri razredu Oddelek smo (iz urejevalnika, iz seznama atributov v brskalniku in iz 

privzetega prikaza rezultatov iskanja v iskalniku) odstranili atributa "Neporavnane 

terjatve" in "Štev. izgublj. izvodov (I)".  

 

4. Določitev partnerjev, ki so nadrejeni oddelku za izposojo  

 

V knjižnici z oddelki lahko odslej (v urejevalniku Oddelek/Splošno) posameznemu 

oddelku domače knjižnice določimo enega ali več nadrejenih partnerjev. Ta možnost se 

knjižnici omogoči na njeno zahtevo z vključitvijo novega  parametra v inicializacijsko 

datoteko. Knjižnica se odloči za to možnost, če je njen oddelek hkrati tudi del neke 

organizacije in če želi, da se podatki o oddelku in njegovem nadrejenem partnerju 

upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih, pripravljenih v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

Če ima knjižnica vključeno to možnost, se (v urejevalniku Oddelek/Info) programsko 

vpisujeta še dva podatka: pri "Štev. naročenih enot (MI)" je na voljo informacija o številu 

enot gradiva, ki so v imenu izbranega oddelka trenutno naročene po medknjižnični 

izposoji, pri "Štev. izposojenih enot (MI)" pa informacija o številu enot gradiva iz 

izbranega oddelka, ki  so  trenutno  izposojene  po  medknjižnični  izposoji. Ta  dva   
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podatka sta  vidna tudi v brskalniku v seznamu atributov in v iskalniku v privzetem 

prikazu rezultatov iskanja. 

 

 

Pripravila: 

Bojana Lešnik 


