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 Datum: 10. 12. 2014 
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  (priloga) 

 

Programska oprema COBISS3, V6.1-01 

Seznam pooblastil za delo s programsko opremo COBISS3 

 
dosedanja oznaka nova oznaka (eng) pomen  

KAT CAT dostop do segmenta COBISS3/Katalogizacija ter pregled in izpis 

podatkov 

KAT_610 CAT_610 vzdrževanje lokalnih podatkov 

KAT_A_MON CAT_A_MON vzajemna katalogizacija monografskih publikacij (knjig) ter kreiranje 

zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela 

KAT_B1_ART CAT_B1_ART vzajemna katalogizacija sestavnih delov 

KAT_B2_CON CAT_B2_CON  vzajemna katalogizacija kontinuiranih virov 

KAT_BIBSER CAT_BIBSER kreiranje in urejanje zapisov BIBSER 

KAT_C_NBM  CAT_C_NBM vzajemna katalogizacija neknjižnega gradiva 

KAT_CONOR CAT_CONOR urejanje vseh normativnih zapisov, tudi tistih, za katere je prevzela 

odgovornost druga knjižnica 

KAT_COSUB CAT_COSUB kreiranje in urejanje zapisov za predmetne oznake 

KAT_D_ANT CAT_D_ANT vzajemna katalogizacija antikvarnega gradiva 

KAT_EDITTYPE CAT_EDITTYPE spreminjanje lastnosti polj in podpolj, določanje in urejanje števcev 

KAT_EXPORT CAT_EXPORT izvoz bibliografskih zapisov 

KAT_LINKAU CAT_LINKAU povezovanje bibliografskih zapisov z normativnim zapisom 

KAT_LOCKTD CAT_LOCKTD verifikacija tipologije dokumentov/del 

KAT_NEWCORES CAT_NEWCORES prevzemanje in urejanje zapisov v bazi podatkov CORES 

KAT_NEWMARC21 CAT_NEWMARC21 prevzemanje zapisov iz Online kataloga Kongresne knjižnice in baze 

podatkov WorldCat 

KAT_NEWPN CAT_NEWPN kreiranje in urejanje polnih normativnih zapisov za osebna imena ter 

prevzemanje zapisov iz baze podatkov LC/NAF 

KAT_NEWSER CAT_NEWSER vzajemna katalogizacija serijskih publikacij 

KAT_PRZ  CAT_RCT prevzemanje zapisov iz vzajemne baze podatkov v lokalno bazo 

NAB ACQ dostop do segmenta COBISS3/Nabava ter pregled in izpis podatkov 

NAB_OSN ACQ_BASIC izvedba vseh postopkov v segmentu, razen vzdrževanja podatkov o 

skladih 

NAB_VNP ACQ_RM vnos podatkov o predlogih 

NAB_SER_SPL ACQ_S_E_CMN  izvedba skupnih postopkov v segmentih COBISS3/Nabava, 

COBISS3/Serijske publikacije in COBISS3/Elektronski viri 

NAB_SER_FIN ACQ_S_E_FIN vzdrževanje podatkov o skladih 

SER S dostop do segmenta COBISS3/Serijske publikacije ter pregled in izpis 

podatkov 
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SER_OSN S_BASIC izvedba vseh postopkov v segmentu, razen vzdrževanja podatkov o 

skladih 

SER_VNP S_RM vnos podatkov o predlogih 

ZAL HLD dostop do segmenta COBISS3/Zaloga ter pregled in izpis podatkov 

ZAL_OSN HLD_BASIC izvedba osnovnih postopkov v segmentu 

ZAL_SIG HLD_CLN  sprememba signature 

ZAL_VST HLD_CNT  vzdrževanje števcev 

ZAL_SST HLD_CST sprememba statusov 

ZAL_SPB HLD_CTD prenosi, brisanje polj 

ZAL_KTD HLD_SCI  kontrola dotoka, (raz)vezava, vzorci 

ZAL_VVZ HLD_SPP vzdrževanje vzajemnih vzorcev izhajanja 

I LOAN dostop do segmenta COBISS3/Izposoja ter pregled in izpis podatkov 

I_OSN  LOAN_BASIC vpis članov in sprememba njihovih podatkov ter izvedba postopkov v 

izposoji 

I_PBC LOAN_DEL_INACT paketno brisanje neaktivnih članov 

I_BRC LOAN_DELETE brisanje članov 

I_DVO LOAN_DEPALL dostop do vseh oddelkov 

I_PAR LOAN_EDT spreminjanje parametrov izposoje 

I_DPO LOAN_OCLC dodelitev privilegija za dostop do baz podatkov OCLC 

I_SST LOAN_OPER nastavitev spodnje meje števca 

I_OPM  LOAN_OVR izdelava opominov 

I_PRI LOAN_PRV1 dodelitev privilegijev pri članu 

I_OME LOAN_PRV2 dodelitev omejitev pri članu 

I_SSI  LOAN_RENAME sprememba številke izkaznice 

I_REZ LOAN_RES urejanje seznama rezervacij 

I_PCL LOAN_SMB evidentiranje posebnega članstva 

I_STUD LOAN_STUD vzdrževanje referenčne baze podatkov o študentih 

BP CRO blagajna 

BP_STO CRO_CAN storno poravnave terjatev 

BP_ZBL CRO_CCR zaključitev blagajne 

BP_BRS CRO_DEL brisanje terjatev 

BP_EPT CRO_DSE evidentiranje in poravnava terjatev 

BP_CEN CRO_PL vzdrževanje cenika 

MI ILL dostop do segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja ter pregled in 

izpis podatkov 

MI_OSN ILL_BASIC izvedba vseh postopkov v segmentu 

UPR ADM dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in 

izpis podatkov 

UPR_SFR ADM_LCL vzdrževanje lokalnih šifrantov 

UPR_OBV ADM_NOTIF priprava obvestila za COBISS/OPAC 

UPR_PAR ADM_PARTNER vzdrževanje podatkov o partnerjih 

UPR_REV ADM_REV  pregled obdelav osebnih podatkov 

UPR_IME ADM_USER vzdrževanje uporabniških imen 

IZP RPT dostop do segmenta COBISS3/Izpisi ter pregled in izpis podatkov 

IZP_SPC RPT_SPC posebna pooblastila 

IZP_SPM RPT_VAR vzdrževanje spremenljivk in razvrstitev 
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