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 Datum: 28. 3. 2013    
 Št.: 99/02-rv 
  (priloga) 
 

Programska oprema COBISS/OPAC, V6.1 

Opis novosti v COBISS/OPAC 
 
 
V programski opremi COBISS/OPAC, V6.1, smo vključili naslednje novosti in dopolnitve: 
 
 
1. Moja knjižnica 
  

V okviru servisa Moja knjižnica so vključene dopolnitve: 

• zgodovina izposojenega gradiva  
V knjižnici, v katero smo se prijavili, lahko pogledamo zgodovino svojega 
izposojenega gradiva za zadnjih 5 let. V seznamu se izpiše samo gradivo, ki 
smo si ga izposodili s trenutno veljavno izkaznico. Seznam je možno tudi 
shraniti v Excel datoteko v formatu  csv. 

• izboljšano izbiranje knjižnice pri prijavi 
Vnesemo lahko ime knjižnice, ime oddelka knjižnice, kraj, akronim ali siglo 
knjižnice, v katero smo včlanjeni. Če vnesenemu pojmu ustreza več knjižnic, 
se odpre seznam, iz katerega izberemo iskano knjižnico. 

• nov postopek v primeru pozabljenega gesla 

Če smo pozabili geslo, lahko pošljemo zahtevo za spremembo gesla. Navodila 
za spremembo pozabljenega gesla prejmemo na elektronski naslov, ki  smo ga 
posredovali knjižnici. 

• možnost prijave z Libroam uporabniškim imenom 

• možnost plačevanja neporavnanih terjatev z Moneta 
Če knjižnica omogoča poravnavo terjatev z Moneto, se pod seznamom 
neporavnanih obveznosti prikaže gumb PORAVNAJ Z MONETO. V primeru, 
da so neporavnane terjatve edini razlog, da nismo mogli podaljšati roka 
izposoje, rezervirati gradiva ali posredovati naročila za medknjižnično 
izposojo, lahko te storitve po uspešnem plačilu z Moneto spet uporabljamo. 

• enkratna prijava v Mojo knjižnico v okviru uporabniške seje v 
COBISS/OPAC-u pri rezervacijah 
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Če smo se v Mojo knjižnico prijavili pred iskanjem gradiva, ki bi ga radi 
rezervirali, in smo ob tem označili potrditveno polje za ohranitev prijave 
znotraj trenutne seje, moramo to prijavo samo še potrditi. 

• rezervacija kompletov 
Če je knjižnica oblikovala gradivo kot komplet, je možno vse enote kompleta 
rezervirati hkrati. Trenutno velja ta možnost le za knjižnice, ki uporabljajo 
programski segment COBISS2/Izposoja. 

• izpis zaslonskega namiga 
Če podaljšanje roka izposoje pri izposojenem gradivu ali preklic rezervacije 
nista možna, se sporočilo izpiše kot zaslonski namig (in ne več kot sporočilo 
na novi strani). 

• možnost podaljšanja roka izposoje tudi pri gradivu, ki mu je rok izposoje 
potekel 

Na željo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti koliko dni po 
poteku roka izposoje je podaljšanje še možno.  

• dodatne omejitve pri posredovanju naročil za Medknjižnično izposojo preko 
COBISS/OPAC-a 

Članu je posredovanje naročil onemogočeno, kadar ima dolg ali kadar je 
doseženo največje število odprtih naročil, ki ga je kot omejitev postavila 
knjižnica. 

• SMS-obveščanje in deblokada komercialnih sporočil 

Pod povezavo E-obveščanje se v okviru nastavitev prikaže informacija o 
blokadi komercialnih sporočil. Po deblokadi komercialnih sporočil, se lahko 
član ponovno prijavi na SMS-obveščanje. 

• izpis podatka o oddelkih, kjer so bile evidentirane neporavnane terjatve 

Če ima član neporavnane terjatve v večih oddelkih knjižnice hkrati, se v 
seznamu dolgov izpišejo tudi podatki o oddelkih, kjer so evidentirali terjatev. 

• izpis splošnih omejitev po oddelkih 
Če ima knjižnica postavljene različne splošne omejitve po oddelkih, se v 
seznamu splošnih omejitev izpišejo za vsak oddelek posebej. 

 

2. Iskanje in rezultati iskanja 
  

Pri izpisu zapisa so vključene spremembe: 

• polni format kot privzeti format izpisa 
Možnost izpisa v kratkem formatu je umaknjena. 

• vpogled v število izposoj 
Pri iskanju v bazi COBIB se v glavi izbranega zapisa na levi strani izpiše 
kolikokrat od 1. 1. 2010 je bilo gradivo izposojeno v knjižnicah, ki imajo 
avtomatizirano izposojo v sistemu COBISS. 
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• samodejno kreiranje neposredne oziroma trajne povezave na zapis 
Pri iskanju v lokalnih bazah podatkov in v COBIB se v glavi izbranega zapisa 
na desni strani pojavi trajna povezava. Če kliknemo to povezavo, se v novem 
oknu izpiše URL naslov, ki ga je možno kopirati drugam. 

• podpora izpisu tematskih številk 
Prikaz zaloge pri tematskih številkah je urejen v lokalni bazi podatkov in v 
COBIB, če je v zapisu za tematsko številko v podpolju 992y vzpostavljena 
povezava z zalogo serijske publikacije. Pri iskanju po naslovu je v izbirnem 
načinu iskanja omogočeno tudi iskanje po naslovu iz podpolja 997h, zaradi 
dodatnega indeksiranja tega podatka. 

• v knjižnicah ali oddelkih knjižnice, ki ne uporabljajo COBISS/Izposoje, se v 
stolpcu "Dostopnost zaloge" izpiše status "pogojno – na dom" 

 

3. Ostale spremembe 
  

• spremenjena barva sporočil  ob uspešnih akcijah 
Sporočila se po novem izpišejo v zeleni barvi namesto v rdeči. 

• spremenjena imena nekaterih gumbov  

Gumb POTRDI IZBOR ZA REZERVACIJO je bil preimenovan v 
REZERVIRAJ, gumb NAROČILA ZA MI pa v gumb MEDKNJIŽNIČNA 
IZPOSOJA. 

 

 
 
Pripravila: 
Mira Folnovič 
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Programska oprema COBISS2/Izposoja, V5.7 
 
 
Dopolnitve programske opreme COBISS2/Izposoja se nanašajo na vodenje evidence izposoje 
kompletov.  

 

1. Izposoja kompleta 
 

Za komplet velja, da si lahko izposodimo samo vse enote kompleta skupaj. Pri izbranem 
članu aktiviramo izposojo gradiva na dom (ukaz CIRCULATE) in s čitalnikom odčitamo 
katero koli enoto 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 
določene 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.  

 
Če knjižnice pri izposojevalnem pultu uporabljajo čitalnike RFID, zadostuje, da za 
izposojo kompleta odčitajo le eno enoto kompleta. Če imajo knjižnice knjigomate, ki 
identificirajo gradivo na osnovi RFID, mora programska oprema knjigomata zagotavljati 
kontrolo celovitosti kompleta. V obeh primerih mora biti programski vmesnik nastavljen 
na zaznavanje čitalnika RFID (ukaz RFID ON). Če imajo knjižnice knjigomate, ki ne 
podpirajo tehnologije RFID, izposoja kompletov na teh knjigomatih ni mogoča.  
 

2. Vračilo kompleta 
 

Komplet lahko vračamo le z ukazom RETURN. Najprej odčitamo katero koli enoto 
kompleta, da se odpre seznam enot v kompletu, nato pa odčitamo še preostale enote 
kompleta. Ko program sporoči, da so označene vse enote kompleta, so po potrditvi 
vrnjene vse enote kompleta iz  evidence gradiva. Če je pri vračilu kompleta prekoračen 
rok vrnitve in je v ceniku za vodilno enoto gradiva določena zamudnina, se ta obračuna 
enkrat za celotni komplet in pripiše vodilni enoti kompleta. Če je bil komplet rezerviran, 
so vsi postopki enaki kot pri »običajnem« gradivu. Članu, ki čaka na komplet, se pošlje le 
eno obvestilo o prispelem rezerviranem kompletu, izpiše se tudi en listek s podatki o 
celotnem kompletu.  
 
Kompleta ni mogoče vračati z ukazom RETURN/CURRENT. Prav tako ni možno vračilo 
nepopolnega kompleta z uporabo čitalnika RFID in na knjigomatih, ki podpirajo 
tehnologijo RFID.  
 
Občasno se lahko zgodi, da želi član vrniti nepopoln ali poškodovan komplet. Postopki, ki 
jih je treba izvesti v teh primerih, so podrobno opisani v priročniku COBISS2/Izposoja, 
pogl. 4.13.2 Vračilo kompleta (str. 4.13-7–10).  
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Ob namestitvi dopolnjene programske opreme COBISS2/Izposoja bodo knjižnice, ki so 
komplete že pripravljale in jih izposojale, naletele na primere, ko bodo pri članih 
evidentirani tudi nepopolni kompleti ali pa bodo imeli posamezni kompleti neusklajene 
statuse ipd. V teh primerih bo treba po vračilu kompleta urediti status enotam kompleta. 
Pred vračilom kompleta, za katerega podatki v izposoji ne bodo konsistentni, pa bo treba 
najprej komplet razdreti, tj. izločiti vse enote, in šele zatem izvesti vračilo posameznih 
enot. Postopek je opisan v priročniku COBISS3/Zaloga, pogl.6.10 Oblikovanje kompleta.  
 

3. 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 okolju 
Izposoja/Evidenca gradiva člana izberemo katero koli enoto kompleta. Po podaljšanju 
(ukazi PROLONG, PROLONG/ALL, RETDATE, PRETDATE/ALL in PERIOD) je rok 
izposoje isti za vse enote kompleta.  
 

4. Rezervacije kompletov 
 

Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije in morebitne omejitve, ki 
veljajo le za vodilno enoto kompleta.  
 
Pri rezervaciji prostega kompleta po ukazu ORDER odčitamo prvo enoto iz kompleta in 
potem še vse enote kompleta, ki so izpisane v seznamu. Vsem enotam iz kompleta se 
določi enak rok, ko rezervacija poteče. Prosti komplet je mogoče rezervirati tudi preko 
kataloga. Komplet poiščemo v katalogu in ga rezerviramo tako, da izberemo zaporedno 
številko pred oznako kompleta (pri vodilni enoti ali kateri koli enoti, če je komplet 
sestavljen iz enot iz različnih bibliografskih zapisov). Brisanje rezervacije prostega 
kompleta je možno le z ukazom RETURN.  
 
Rezervacija izposojenega kompleta je vezana na oznako inventarne številke ali številke za 
izposojo pri vodilni enoti kompleta. Če želimo rezervirati izposojeni komplet, po ukazu 
RESERVE odčitamo katero koli enoto kompleta. Rezervacija se pri članu evidentira z 
zapisom inventarne številke vodilne enote kompleta v obliki 
#inventarna_številka#. Izposojeni komplet lahko rezerviramo tudi preko 
kataloga. Rezervacijo izposojenega kompleta zbrišemo z ukazom RETURN/CURRENT.  

 
Rezervirani prosti kompleti se izpišejo v seznamu, ki ga pripravimo z ukazom 
CHECK/RESERVATION. V seznamu se izpiše rezervacija za vsako enoto kompleta 
posebej, prav tako se za vsako enoto pripravi zadolžnica. Ko komplet z ukazom WAITING  
pripravimo za prevzem, je treba odčitati vse enote kompleta.  
 

5. Kompleti v katalogu gradiva 
 

V okolju kataloga 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.  
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6. Vračilo z zadržkom 
 

Vračilo kompleta z zadržkom evidentiramo z ukazom BACK. Odčitamo katero koli 
inventarno številko kompleta, da se odpre seznam vseh enot kompleta. Nato odčitamo še 
preostale enote kompleta. Ko pregled kompleta zaključimo, gradivo vrnemo z ukazom 
RETURN.  
 

7. Evidentiranje izgubljenega kompleta 
 

Pri evidentiranju izgubljenega kompleta moramo z ukazom LOST označiti vse enote 
kompleta. Če član komplet najde, le-tega z ukazom CIRCULATE ponovno izposodimo, 
nato pa ga z ukazom RETURN vrnemo. Če član kompleta ne vrne, moramo vsem enotam 
kompleta pri podatkih o zalogi najprej postaviti status  8 – izgubljeno, šele nato lahko z 
ukazom RETURN komplet dokončno vrnemo in v zvezi s tem evidentiramo nastale 
stroške (zamudnina, stroški izgubljenega gradiva).   
 

8. Opomini 
 

V postopku izdelave opominov se za komplet upoštevajo časovni parametri izposoje, ki 
veljajo za vodilno enoto kompleta. Opomin se zabeleži pri vsaki enoti kompleta posebej. 
V izpisih opominov se vsaka enota kompleta izpiše posebej (s številko kompleta in 
oznako dela kompleta). 
 

9. Vpogled v stanje kompleta 
 

Stanje kompleta se po ukazih LOOK ali LOOK/CURRENT izpiše v odvisnosti od sestave 
kompleta. Če komplet sestavljajo enote iz istega bibliografskega zapisa, se najprej izpišejo 
kratki bibliografski podatki o gradivu, nato pa še podatki o statusu posameznih enot 
kompleta. Če komplet sestavljajo enote iz različnih bibliografskih zapisov, se za vsako 
enoto kompleta najprej izpišejo kratki bibliografski podatki, nato pa še podatki o statusu 
posameznih enot kompleta.  

 
 
Pripravila: 
mag. Zdenka Kamenšek 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-04 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 
 
V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 5.2-04 vključili naslednjo dopolnitev: 

 

1. Negotovinska poravnava terjatev zunaj knjižnice 
  

Poravnava terjatve z Moneto v servisu Moja knjižnica se samodejno evidentira kot 
negotovinska poravnava zunaj knjižnice. Ta način poravnave lahko evidentiramo tudi 
ročno v knjižnici. Storno negotovinske poravnave terjatve zunaj knjižnice ni možen. 

Ob zaključitvi blagajne se v skupnem znesku prejetih plačil znesek negotovinske 
poravnave zunaj knjižnice ne upošteva. V seznamu računov in izpisu I-BP-01: 
Blagajniška priloga se negotovinska plačila zunaj knjižnice izpišejo v ločenem seznamu. 

  
 
Pripravila: 
Mira Folnovič 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-04 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 
 
V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 5.2-04 vključili naslednjo 
dopolnitev: 

 

1. Nov atribut pri razredu Domača knjižnica  
  

Knjižnica lahko določi število odprtih zahtevkov za medknjižnično izposojo, ki 
predstavlja limit za naročanje gradiva preko COBISS/OPAC-a. V ta namen smo v 
urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti dodali novi atribut "Omejitev za MI 
(COBISS/OPAC)". Pri tem atributu vpišemo tisto število odprtih zahtevkov za MI, ki ne 
sme biti preseženo, da lahko član posreduje zahtevek za MI preko COBISS/OPAC-a. Ko 
je to število doseženo, lahko član še vedno naroča gradivo v knjižnici, presoji knjižničarja 
pa je prepuščeno, ali bo novi zahtevek za MI sprejet ali zavrnjen.  

  
 
Pripravila: 
Bojana Lešnik 
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Programska oprema COBISS3, V5.2-04 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Zaloga 
 
 
V segmentu COBISS3\Zaloga smo v verzijo 5.2-04 vključili naslednje dopolnitve: 

 

1. Brisanje polja 996/997 s statusom odpisano  
  

Iz baze podatkov ni možno brisati polja 996/997, ki ima določeno inventarno številko, 
razen polja 996/997, ki ima vpisan status odpisano. 

 

2. Izločitev vseh enot iz kompleta  
  

V oknu Oblikuj komplet je dodan gumb Izloči vse, s katerim iz kompleta izločimo vse 
enote in razdremo komplet. Ob tem se status v izposoji ne spremeni. 

 

3. Določanje pogojev za številčenje na števcu inventarnih številk neknjižnega gradiva 
  

Dopolnjen je opis števca za določanje inventarnih številk neknjižnega gradiva, tako da 
nastavitve pogojev za številčenje pri 996g\o ustrezajo osnovnim nastavitvam pogojev.  

  
 
Pripravila: 
Renata Habjanič 
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