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5 NASTAVITVE 

V poglavju je opisan postopek za nastavitev pisave in postopek za prijavo v 

oddelek za izposojo. Opisano je tudi, kako urejamo uporabniške in logične 

destinacije, na katere pošiljamo izpise (gl. tudi pogl. 4.5). 

Sledi opis urejanja osebnega imenika, v katerem lahko shranjujemo e-naslove 

oseb, s katerimi sodelujemo. Opisano je tudi, kako nastavimo iskani filter za 

odpisano gradivo, ki se upošteva v iskalniku razreda Polje 996/997, kako 

pošljemo sporočilo vsem prijavljenim uporabnikom in kako preberemo zadnje 

poslano sporočilo, kako preberemo sporočilo, ki ga pripravijo v IZUM-u in se 

nanaša na delovanje sistema COBISS, kako pogledamo sporočila iz 

programske opreme COBISS3, ki so bila poslana v času naše prijave, kako 

pripravimo obvestilo, ki se izpiše v COBISS+, kako pošljemo pripombe in 

predloge o delovanju programske opreme po e-pošti, kako osvežimo nastavitve 

po spremembi parametrov v inicializacijski datoteki, kako pregledamo napake 

na strežniku, kako prikažemo dnevnik aktivnosti in dnevnik COBISS3, kako 

pošljemo dva zadnja (najnovejša) dnevnika COBISS3 na strežnik v IZUM-u, 

kako izvedemo test mreže, kako preverimo, kateri uporabniki sistema so 

trenutno prijavljeni v programsko opremo COBISS3 in kako pregledamo 

obdelavo osebnih podatkov, ki so v skladu z ZVOP. 

Vse nastavitve so vezane na uporabniško ime. Ob izhodu iz brskalnika se 

velikost oken shrani. Druge uporabniške nastavitve – pisava, uporabniške 

destinacije, logične destinacije, osebni imenik, iskalni filter za odpisano 

gradivo, poizvedbe, bližnjice, prikazi rezultatov iskanja ter velikost in pozicija 

okna z dvojnim seznamom – se shranijo takoj, ko določimo posamezno 

uporabniško nastavitev. 

Podpoglavja:  

• Nastavitev pisave  

• Prijava v oddelek za izposojo 

• Določanje uporabniških destinacij  

• Urejanje logičnih destinacij  

• Urejanje osebnega imenika  

• Nastavitev iskalnega filtra za odpisano gradivo 

• Pošiljanje sporočil uporabnikom sistema  

• Branje zadnjega poslanega sporočila  

• Obveščanje uporabnikov sistema 
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• Pregled sporočil 

• Priprava obvestila za COBISS+ 

• Pošiljanje pripomb  

• Osvežitev nastavitev  

• Prikaz napak na strežniku  

• Prikaz dnevnika aktivnosti 

• Prikaz dnevnika COBISS3 

• Pošiljanje dnevnikov COBISS3 

• Test mreže  

• Prikaz prijavljenih uporabnikov sistema 

• Pregled obdelav osebnih podatkov v skladu z ZVOP 

 


	5 NASTAVITVE

