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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.4-07, april 2011 

 

Seznam sprememb št. 21, april 2011 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/3–11 spremenjeno 

   DEP DEP/1–2 spremenjeno 

   MEMBER MEMBER/1–2 spremenjeno 

   OVERDUE/ALL OVERDUE/ALL/1–2 dodano 

   OVERDUE/CLEAR_ALL OVERDUE/CLEAR_ALL/1–2 dodano 

   RECOUNT RECOUNT/1 spremenjeno 

   SET UP SET UP/1–5 spremenjeno 

   ?DEPARTMENT ?DEPARTMENT/1–2 spremenjeno 

   ?OVERDUE/ALL ?OVERDUE/ALL/1 dodano 

   Dodatek A Dodatek A/1–2, 5–22 spremenjeno 

   Dodatek B Dodatek B/1–4 spremenjeno 

   Dodatek E Dodatek E/1–10 spremenjeno 

      

      

    

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

in se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno 

s črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika, so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.4-07, april 2011 

 

Opis sprememb št. 21, april 2011 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

1. Poglavje DEP, MEMBER 

Ukaz DEP za hitri prehod v drug oddelek lahko v knjižnicah z oddelki uporabimo tudi v 

okolju izposoje gradiva pri članu. Dodana je možnost izvedbe ukaza s pritiskom na tipko 

KP3.  

 

2. Poglavje OVERDUE/ALL  

V knjižnicah z oddelki lahko izdelamo opomine za vse oddelke ali več oddelkov hkrati. 

 

3. Poglavje OVERDUE/CLEAR_ALL 

V knjižnicah z oddelki lahko brišemo opomine, izdelane na današnji dan, za vse oddelke ali 

več oddelkov hkrati. 

 

4. Poglavje SET UP 

Nastavitev tiskalnika v parametru "Printer" se shrani glede na segment, v katerem smo 

trenutno prijavljeni. Zato je možna uporaba različnih tiskalnikov za izpise iz segmentov 

COBISS2/Katalogizacija, COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi. 

 

5. Poglavje ?DEPARTMENT 

S pritiskom na tipko KP3 ni več možno izvesti ukaza ?DEPARTMENT. 

 

6. Poglavje ?OVERDUE/ALL 

V knjižnicah z oddelki lahko izpišemo datume zadnjih petih izdelav opominov za vse 

oddelke knjižnice.  
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7. Poglavje Dodatek E 

Dodatek je dopolnjen s spremembami v indeksiranju, ki so bile uvedene zaradi novosti pri 

iskanju in razvrščanju v COBISS/OPAC, V6.0. 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku 

Spremenjena pozicija izpisa signature izvoda v lokalnem katalogu 

Da bi bil izpis signature v lokalnem katalogu čim bolj popoln tudi v primeru daljših 

signatur, je izpis signature pri monografskih publikacijah zamaknjen v levo in se izpiše pod 

inventarno številko.   

 

Rezanje listkov pri izpisu zadolžnice z ukazom PRTDEBT 

V knjižnicah, ki uporabljajo za izpis zadolžnic tiskalnik s samodejnim rezanjem papirja, se 

nastavitev glede rezanja listka (ukaz EDIT FORM) upošteva tudi pri izpisu zadolžnice za 

posamezni izvod (ukaz PRTDEBT). 

 

Izposoja integrirnih virov z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki 

Integrirni viri z delno vezanimi ali nevezanimi zvezki se izposojajo enako kot serijske 

publikacije, tj. z izbiro posameznega zvezka oz. skupine vezanih zvezkov. 
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