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Prehod knjižnic iz COBISS3 V2.3 na V3.0

Uvod

Prehod knjižnic z verzije 2.3 na verzijo 3.0 programske opreme COBISS3 je zahteven in se je
nanj treba dobro pripraviti. Število knjižničarjev, ki bo po novem delalo s programsko opremo
COBISS3, se bo precej povečalo in vsem bodo skupna točka podatki o zalogi.
Najprej bo prehod opravljen za manjšo skupino knjižnic, na osnovi zbranih izkušenj pa se bo
nato opravil še za preostale knjižnice. Za lažje iskanje vprašanj, ki jih bo treba skupaj rešiti, so
navedeni glavni koraki in poudarki prehoda.
Najpomembnejše novosti in spremembe pri uporabi nove verzije:
1. Urejanje podatkov o zalogi (polja 996, 997, 998) se izvaja izključno v COBISS3/Zaloga,
V3.0. To pomeni, da podatke o zalogi spreminjamo in kreiramo le v COBISS3, nato pa se
takoj programsko prenesejo v lokalno bazo podatkov (segment COBISS2/Katalogizacija),
kjer so dostopni za branje, COBISS/OPAC, COBISS2/Izpise in COBISS2/Izposojo.
Vsakršno spreminjanje podatkov o zalogi v COBISS2/Katalogizacija ni več možno!
2. Nov segment COBISS3/Serijske publikacije, namenjen delu s serijskimi publikacijami,
omogoča postopen prehod od vnosa podatkov v polja 997 in 998 k uporabi vzorcev
izhajanja publikacij ter nadzoru naročanja in prejemanja serijskih publikacij.
3. Segment COBISS3/Nabava je dopolnjen tako, da je tesno povezan s podatki o zalogi.
4. Uporaba segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja ostaja nespremenjena.
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Pogoji za vpeljavo COBISS3, V3.0
1. Knjižnica trenutno uporablja programsko opremo COBISS3, V2.3.
2. Knjižnica zagotovi osebni računalnik vsakemu knjižničarju, ki namerava delati s
COBISS3, V3.0.
3. Takšni knjižničarji se morajo udeležiti tečajev, da se spoznajo z ustreznimi segmenti
COBISS3, V3.0.
4. IZUM naredi konverzijo obstoječe baze podatkov COBISS3 in jo dopolni s trenutnim
stanjem zaloge knjižnice.
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Tečaji za COBISS3, V3.0

Za delo s COBISS3, V3.0, so pripravljeni naslednji tečaji:
1. Osnovna navodila za uporabo programske opreme COBISS3 – 1 dan
2. Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga – 1 dan
3. Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije – 3 dni
4. Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Nabava, V3.0 – 1 dan
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Glede na področje dela se knjižničarji udeležijo naslednjih tečajev:
1. Za delo s serijskimi publikacijami:
1.1 vsi, ki še niso delali s COBISS3, se najprej udeležijo tečaja Osnovna navodila za
uporabo programske opreme COBISS3
1.2 sledi tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga
1.3 nato pa še tečaj Uporaba programske opreme COBISS3/Serijske publikacije
2. Za delo z nabavo monografij (ki so že delali s COBISS3/Nabava, V2.3):
2.1 najprej se udeležijo tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga
2.2 nato pa tečaja Predstavitev novosti v programski opremi COBISS3/Nabava, V3.0
3. Za obdelavo podatkov o zalogi:
3.1 vsi, ki še niso delali s COBISS3, se najprej udeležijo tečaja Osnovna navodila za
uporabo programske opreme COBISS3
3.2 nato pa še tečaja Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga
4. Glede knjižničarjev, ki spreminjajo le nekatere podatke o zalogi (npr. status), se lahko
knjižnica sama odloči, ali jih bo poslala na usposabljanje za obdelavo podatkov o zalogi,
ali pa jih bodo usposobili interno sodelavci, ki so se za to delo že usposobili.
5. Vsaka knjižnica pripravi spisek knjižničarjev, ki se bodo udeležili posameznih tečajev.
Termine tečajev določijo knjižnice in IZUM.
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Konverzija baze podatkov

Ko ima knjižnica zagotovljeno ustrezno opremo in so knjižničarji usposobljeni za delo z
novo programsko opremo, pripravi IZUM poskusno konverzijo baze podatkov COBISS3,
ki vsebuje vrsto podatkov.
1. Vsi podatki o zalogi v knjižnici – vsa polja 996, 997, 998 iz lokalne bibliografske baze
podatkov (segment COBISS2/Katalogizacija)
2. Vse nastavitve in vsi šifranti knjižnice
3. Vsi preneseni podatki iz COBISS3/Medknjižnična izposoja, V2.3, razen:
3.1 Vsi zahtevki s statusom (5) zaključeno – preklicano, (6) zaključeno – naročilo
preklicano, (7) zaključeno – nerealizirana dobava ali (8) zaključeno, zaključeni pred
1. 1. 2004, ter vsi pripadajoči objekti – gradivo, naročila, prejemi, dobavnice, računi
3.2 Vsa obvestila za naročnike in dobavitelje s statusom (2) izstavljeno, izstavljena pred
1. 1. 2004
3.3 Vse dobavnice s statusom (32) stornirano, stornirane pred 1. 1. 2004
4. Vsi preneseni podatki iz COBISS3/Nabava, razen:
4.1 Vsi prejeti nenaročeni prejemi s statusom (2) prejeto. Evidentirane nenaročene
prejeme je treba predhodno zaključiti.
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4.2 Vse prejete postavke naročila s statusom (4) preklicano in (6) prejeto s
pripadajočimi podatki o naročilu, prejemi in računi. Evidentirane prejeme je treba
zaključiti, za vse zaključene prejeme pa plačati račune.
4.3 Vse reklamacije, preklici ter pošiljke zamene in obveznih izvodov. Evidentirane
dokumente je treba predhodno izstaviti.
Stari podatki bodo dostopni na vpogled v ločeni bazi podatkov COBISS3, V2.3, saj se
zaradi racionalizacije in boljše preglednosti ne bodo prenesli vsi podatki.
Knjižnica preveri podatke in skupaj z IZUM-om uskladi še nastavitve, šifrante, nalepke
ipd.
Knjižnice in IZUM določijo skupni datum prehoda, ko se ponovno pripravi baza podatkov
COBISS3 in se začne delo z novo programsko opremo. Prehod je treba načrtovati za
soboto in nedeljo, začetek dela pa za ponedeljek.
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