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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.7-04 

 

Seznam sprememb št. 26, april 2014 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

   Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–13 spremenjeno 

   2.6 Splošno veljavni ukazi 2.6/3–4 spremenjeno 

.   2.7 Evidentiranje in poravnava terjatev 2.7/1–4 spremenjeno 

.   3.1 Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu 3.1/9–12 spremenjeno 

.   4.5 Vračanje gradiva 4.5/1–2 spremenjeno 

.   ACCOUNT ACCOUNT/1–17 spremenjeno 

.   ACCOUNT/OTHER ACCOUNT/OTHER/1–2 nov ukaz 

.   BUS_IMPORT BUS_IMPORT/1 nov ukaz 

   CHECK/MESSAGES CHECK/MESSAGES/1–5 spremenjeno 

   DELETE DELETE/1–2 spremenjeno 

   
 

   
 

   
 

EDIT NOTIFY EDIT NOTIFY/1–2 spremenjeno 

   ERASE/RESERVATION ERASE/RESERVATION/1–2 spremenjeno 

   NOTIFY NOTIFY/1–4 spremenjeno 

   ?BUS_IMPORT ?BUS_IMPORT/1–2 nov ukaz 

   Dodatek C Dodatek C/1–2,5–6 spremenjeno 

   Dodatek F Dodatek F/1–2 spremenjeno 

   Dodatek G Dodatek G/23–33 spremenjeno 

   Dodatek J Dodatek J/1–12 novo poglavje 

      

       

 

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 

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 5.7-04 

 

Opis sprememb št. 26, april 2014 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.6.11 Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje 

Dodana možnost določanja, ali bo knjižnica članom omogočala obveščanje s potisnimi 

obvestili. 

2. Poglavje 2.7 Evidentiranje in poravnava terjatev 

Pri možnosti Evidentiranje in poravnava terjatev dodana možnost pregleda trenutne 

zamudnine. 

3. Poglavje 3.1 Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu 

Pri podatkih za e-obveščanje vključen opis obveščanja s potisnimi obvestili (gl. pogl. 3.1.4 

Podatki za obveščanje). 

Posodobitev opisa obvestila o poteku članstva (gl. str. 3.1 - 11). 

4. Poglavje 4.5 Vračanje gradiva 

Dodan opis kontrol pri vračilu gradiva z evidentiranim zadnjim opominom. 

5. Poglavje ACCOUNT 

Dodan opis informativnega prikaza trenutne zamudnine po posameznih izvodih. 

6. Poglavje ACCOUNT/OTHER 

Nov ukaz, s katerim evidentiramo plačilo storitev nečlanom knjižnice. 

7. Poglavje BUS_IMPORT 

Nov ukaz, s katerim uvozimo podatek o transakcijah, ki so bile izvedene v oddelku potujoče 

knjižnice, ko online delo ni bilo možno.  

8. Poglavje CHECK/MESSAGES 

Dodan opis potisnih obvestil. 

9. Poglavje DELETE 

Nova slika (novi možnosti pri izboru razlogov za brisanje iz baze podatkov: izbris na željo, 

podvojen vpis). 
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10. Poglavje EDIT NOTIFY 

Dodan opis možnosti nastavljanja potisnih obvestil. 

11. Poglavje ERASE/RESERVATION 

Dodana možnost obveščanja o poteku roka veljavnosti rezervacij s potisnimi obvestili. 

12. Poglavje NOTIFY 

Dodan opis nastavitev v povezavi s potisnimi obvestili. 

13. Poglavje ?BUS_IMPORT 

Nov ukaz, ki omogoča pregled podatkov o transakcijah, ki so bile prenesene iz aplikacije 

COBISS/Izposoja – offline bibliobus. 

14. Poglavje Dodatek C 

Dodana naslednja polja: Številka uporabnika, Številka izkaznice, Visokošolski zavod v 

eVŠ, Študijski program v eVŠ, Način študija, Študijski program v eVŠ - B. 

15. Poglavje Dodatek F 

Dodani naslednji indeksi: Številka izkaznice, Jezik obveščanja, Številka uporabnika, Način 

študija, Študijski program v eVŠ, Visokošolski zavod v eVŠ. 

16. Poglavje G.4 Bibliobus on-line 

Opis t. i. online evidentiranja postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice, opis 

posebnosti pri delu v bibliobusu. 

17. Poglavje J Uporaba RFID čitalnikov za potrebe identifikacije gradiva in/ali 

članov 

Novo poglavje, v katerem so opisani postopki, povezani z uporabo RFID-čitalnikov za 

potrebe identifikacije gradiva in/ali članov.  
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