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Spoštovani! 
 
 
Obveščamo vas, da bomo 20. 2. 2011 namestili dopolnjeni povezovalni modul SIP2, ki 
omogoča povezavo aplikacij COBISS s knjigomatom. Pri izposoji gradiva s pomočjo nalepk 
RFID preko knjigomata bo vključena dodatna kontrola, ki bo preprečila izposojo izvodov z 
napačno številko na nalepki RFID.  
 
V eni od knjižnic, ki uporabljajo tehnologijo RFID ponudnika Bibliotheca, ni bilo mogoče 
vrniti izvoda na izposojevalnem pultu, zato so nas prosili za pomoč. Ugotovili smo, da je bil 
vzrok napačno zapisana številka na nalepki RFID. Šlo je za primer spojenega številčenja pri 
zvezku serijske publikacije. Razlog, da se je na nalepko RFID namesto pravilne številke, ki je 
bila zapisana na nalepki COBISS v obliki "191002181,331/332", zapisala napačna v obliki 
"191002181,331-332", je bila nepravilna nastavitev tipkovnice v aplikaciji za RFID. Ker so 
namesto angleške nastavitve imeli slovensko nastavitev, se je znak "/" napačno prebral kot    
"-", znak "-" pa kot " ' ".  
 
Na osnovi podatkov s katerimi razpolagamo, ne moremo ugotoviti ali se je napaka pri zapisu 
številke na nalepko RFID (predvsem pri serijskih publikacijah v primeru spojenega 
številčenja in pri delno vezanih zvezkih) pojavila tudi v vaši knjižnici. Izvodov z napačno 
nalepko RFID prav tako ni mogoče identificirati ob izposoji izvoda na izposojevalnem pultu, 
kadar se prebere nalepka COBISS, kjer pa je številka pravilna.  Če ste tudi v svoji knjižnici 
kak izvod oblepili z napačno nalepko RFID, boste to lahko ugotovili le takrat, kadar si bo 
nekdo tak izvod želel izposoditi na knjigomatu, saj po 20. 2. 2011 programska oprema 
izposoje takega izvoda ne bo več omogočala.  
 
Predlagamo, da morebitne izvode z napačnimi nalepkami RFID najdete in postopoma 
zamenjate bodisi ob izposoji ali ob vrnitvi takšnih izvodov. Možna sta naslednja načina: 
 

1. Ko si bo član želel izposoditi izvod z napačno številko na nalepki RFID preko 
knjigomata, bo izposoja zavrnjena in izpisalo se bo sporočilo "Izbrana številka zvezka 
ne obstaja". Ko bo prinesel gradivo na izposojevalni pult, boste izvodu popravili 
številko na nalepki RFID, nato pa naj si član izvod ponovno izposodi preko 
knjigomata. Če bo številka na nalepki RFID pravilno popravljena, bo izposoja 
izvedena.  

 

2. Če zaradi tehničnih težav ne bo mogoče številke na nalepki RFID spremeniti takoj, 
lahko članu izposodite izvod na izposojevalnem pultu na osnovi nalepke COBISS, ki 
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ima pravilno številko. V tem primeru boste morali izvod kako označiti ali nalepko 
RFID odstraniti. Nalepko boste popravili ali namestili novo, ko bo član gradivo vrnil. 
Gradivo bo mogoče vrniti le na izposojevalnem pultu in ne preko knjigomata, saj je bil 
evidentirani izvod v evidenco izposoje vpisan pod pravilno številko (v primeru 
napačne številke na nalepki RFID se bi na knjigomatu izpisalo sporočilo "Izbrana 
številka zvezka ne obstaja"). 

 
 
 

Izvode, ki so bili pred 20. 2. 2011 izposojeni preko knjigomata z nalepko RFID, ki je imela 
napačno številko, bo možno tudi vrniti preko knjigomata. Ker pa pri vrnitvi ne bo nobenega 
opozorila o napaki, takih izvodov ne boste mogli zadržati in jim ustrezno popraviti nalepk. 
"Ujeli" jih boste lahko šele ob prvi naslednji izposoji preko knjigomata.  
 
  
 
 

Različni dobavitelji sistemov za zapisovanje nalepk RFID imajo vključene različne ravni 
kontrole pri zapisovanju nalepk RFID, večina jih ima vključeno tudi povezavo s sistemom 
COBISS, tako da je uporabnik opozorjen, da številka, ki jo želi zapisati na nalepko RFID, ne 
obstaja v COBISS-u. Pri dobaviteljih, ki teh kontrol nimajo vgrajenih (npr. Bibliotheca), je 
toliko bolj pomembna "ročna" kontrola knjižničarja, da preveri, ali je zapis številke na 
nalepko RFID enak zapisu številke, ki je na nalepki COBISS. V veliko pomoč bi bila 
vgrajena programska kontrola nastavitve tipkovnice in povezava aplikacije sistema za 
zapisovanje nalepk RFID s sistemom COBISS. Predlagamo, da se v zvezi s tem obrnete na 
svojega dobavitelja, saj vam pri tem IZUM ne more pomagati. 
 
 
Lep pozdrav! 
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