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Kot veste, postaja evro s 1. januarjem 2007 naša domača valuta. Dne 27. 10. 2006 smo vam v 
dopisu št. 363/02-ms poslali informacije o dopolnitvah in spremembah v programski opremi 
COBISS3, V2.4-0.03 in V3.0-07, in o potrebnih aktivnostih knjižnice ob uvedbi evra (v 
programski opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja). Najdete jih na  

Kot veste, postaja evro s 1. januarjem 2007 naša domača valuta. Dne 27. 10. 2006 smo vam v 
dopisu št. 363/02-ms poslali informacije o dopolnitvah in spremembah v programski opremi 
COBISS3, V2.4-0.03 in V3.0-07, in o potrebnih aktivnostih knjižnice ob uvedbi evra (v 
programski opremi COBISS3/Medknjižnična izposoja). Najdete jih na  
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C2_C3V24_in_V30_2006_10_27_priloga_mc_bl_tt_be_dbf.pdf. 
 
Tokrat pa vas želimo spomniti še na aktivnosti, ki jih je treba izvesti ob prehodu leta, tj. po 
zaključitvi s podatki za leto 2006, če v knjižnici uporabljate katerega od segmentov 
COBISS3/Nabava, COBISS3/Serijske publikacije, COBISS3/Zaloga ali 
COBISS3/Medknjižnična izposoja. 
 
 
COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije 
 
1. Nastavitev števcev listin 

V razredu Števci listin poiščete in izberete števce. V urejevalniku nastavite za posamezne 
dokumente števce na začetne vrednosti za leto 2007, tako da obstoječo vrednost zamenjate 
z novo vrednostjo 07-00000. 

 
2. Zapiranje skladov za leto 2006 

V razredu Sklad poiščete in izberete sklade, ki ste jih uporabljali v letu 2006. V 
urejevalniku posameznega sklada zbrišete oznako pri atributu "Aktiven". 

 
3. Odpiranje skladov za leto 2007 

Če se v knjižnici financiranje v letu 2007 glede na leto 2006 ni spremenilo, lahko v 
razredu Sklad odprete za leto 2007 enake sklade, kot so bili odprti za leto 2006, in sicer 
tako, da v delni oznaki sklada določite letnico 2007 ali 07. 

 
4. Sprememba skladov v predlogah postavk 

Ko odprete sklade za leto 2007, v razredu Predloga postavke poiščete in izberete vse 
predloge postavk, ki jih uporabljate pri oblikovanju naročil. V urejevalniku posamezne 
predloge izberete v tabeli porazdelitve (v verziji 2.4) ali tabeli izvodov (v verziji 3.0) 
sklade za leto 2007 iz spustnega seznama pri "Sklad 1".  
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5. Kreiranje polj 997 za novi letnik pri stalnih naročilih v segmentu COBISS3/Serijske 
publikacije 
V knjižnicah, kjer imate v segmentu COBISS3/Serijske publikacije vpisana stalna 
naročila, pri prejemu prvega zvezka novega letnika poiščete in izberete postavko naročila 
za to publikacijo. Pri postavki naročila kreirate polja 997 z metodo Objekt / Pripravi 
polja 997 za naslednji letnik (stalno naročilo). V postavki naročila se letnica poveča iz 
2006 na 2007. Hkrati s pripravo polj 997 se programsko pripravi vzorec izhajanja na 
osnovi vzorca izhajanja za prejšnji letnik. Polja 997 inventarizirate, preverite in uredite 
vzorec izhajanja ter s kontrolo dotoka zabeležite prejem prvega zvezka. Vzorec izhajanja 
za leto 2006 arhivirate z metodo Objekt / Arhiviraj. 
Pri stalnih naročilih je treba pred začetkom vpisovanja računov za leto 2007 zamenjati 
sklade za leto 2006 s skladi za leto 2007. Sklade lahko zamenjate pri celem naročilu ali pri 
postavkah naročila z metodo Objekt / Zamenjaj sklad. 

 
6. Obnovitev letnih naročil v segmentu COBISS3/Serijske publikacije 

V knjižnicah, kjer imate v segmentu COBISS3/Serijske publikacije vpisana letna 
naročila, jih obnovite tako, da pri eni postavki ali pri več postavkah naročila hkrati 
izberete metodo Pripravi postavko naročila za naslednje obdobje (obnovitev 
naročila). Na novo pripravljenem naročilu zamenjate sklade za leto 2006 s skladi za leto 
2007 z metodo Objekt / Zamenjaj sklad. Ko na naročilu pripravite vse postavke, ga 
izstavite in pošljete dobavitelju. Pri tem se bodo za vsako publikacijo, ki je na naročilu, 
kreirala polja 997 in vzorec izhajanja za leto 2007. 
Po zabeleženem prejemu zadnjega pričakovanega zvezka publikacije za leto 2006 
zaključite postavko naročila z metodo Objekt / Zaključi dotok zvezkov. Pri zaključitvi 
se programsko arhivira vzorec izhajanja za leto 2006. 
Pri prejemu prvega zvezka novega letnika poiščete publikacijo in preverite polja 997, ki 
so se kreirala pri izstavitvi naročila za leto 2007. Polja inventarizirate, preverite in uredite 
vzorec izhajanja ter s kontrolo dotoka zabeležite prejem prvega zvezka. 

 
 
COBISS3/Zaloga 
 
1. Nastavitev števcev 

V knjižnicah, v katerih določate inventarne številke v okviru leta, je treba spremeniti 
vrednosti v števcih. Ne odpirajo se novi števci, pač pa se popravijo obstoječi. Pri razredu 
Števci v zalogi poiščete vse aktivne števce za inventarne številke in jih naložite na 
delovno področje. Nato pri vsakem posameznem števcu izberete metodo Uredi in v 
urejevalniku Števec pri "Trenutna vrednost" in "Najvišja dovoljena vrednost" vpišete 
začetno in končno vrednost števca za leto 2007.  

 
2. Zaloga serijskih publikacij – polja 997 in vzorci izhajanja 

V knjižnicah, v katerih beležite dotok zvezkov serijskih publikacij s postopki kontrole 
dotoka, vendar v letu 2007 še ne boste uporabljali postopkov naročanja publikacij v 
segmentu COBISS3/Serijske publikacije, po kreiranju polja 997 za leto 2007 za 
posamezno publikacijo kreirate tudi nov vzorec izhajanja. Pri kreiranju vzorca izhajanja si 
lahko pomagate s kopiranjem podatkov obstoječega vzorca izhajanja. Pri polju 997 najprej 
izberete metodo za kreiranje novega vzorca, potem pa možnost Kopiraj vzorec za novi 
letnik. Po izbiri vzorca izhajanja za leto 2006 se v urejevalniku novega vzorca izhajanja 
povečata letnik in pa letnica. Podatke v vzorcu izhajanja za leto 2007 preverite in do 
konca uredite.  
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Po končanem prejemanju zvezkov serijske publikacije za leto 2006 arhivirate vzorec 
izhajanja, ki je za to publikacijo pripravljen za leto 2006. V razredu Vzorec izhajanja 
poiščete in izberete vzorec za to publikacijo in ga arhivirate z metodo Objekt / Arhiviraj. 
 
 

COBISS3/Medknjižnična izposoja 
 
1. Nastavitev števcev 
 

V razredu Števci listin poiščete in izberete števce. V urejevalniku nastavite za posamezne 
dokumente števce na začetne vrednosti za leto 2007, tako da obstoječo vrednost zamenjate 
z novo vrednostjo 07-00000. 

 
 
 
 
Pripravile: Tanja Turšek, Zdenka Matjašič, Bojana Lešnik 
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