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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje osem segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 

iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 
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zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki  omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo ter prikaz seznama 

lokalnih baz. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 

izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva ter izpis zadolžnice za 

člana. Za serijske publikacije je možno določiti stalne rezervacije in evidentirati 

kroženje posameznih zvezkov serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo 

izposojo organizirano po oddelkih, je možno: ločeno voditi evidenco izposoje 

po oddelkih, medoddelčno izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v 

gostiteljski oddelek, izposoditi dalje to gradivo članom v gostiteljskem oddelku 
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ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih 

gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem 

gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati 

gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o 

stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni 

prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih 

nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom 

zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje cenika, 

evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje 

poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Za 

člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in izpisati opomine. 

Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih parametrov izposoje, 

spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za 

elektronsko obveščanje članov, nastavitev omejitve števila izposojenih 

izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, obdobja veljavnosti članstva za 

posamezne kategorije članov, spreminjanje naslova spletne strani s kontaktnimi 

podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 

Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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V okno za vnos opombe vnesemo besedilo in ga shranimo. 

10. Vnesemo prioriteto predloga glede na interne dogovore knjižnice. 

11. S klikom na gumb Stanje v skladih se odpre seznam skladov, kjer lahko 

preverimo finančno stanje v posameznih skladih. 

12. Določimo izvode, sklade in odstotke financiranja (gl. pogl. 3.2.1.2.1). 

Seštevek vpisanih izvodov se programsko vpiše pri "Štev. naročenih 

izvodov". 

13. Kliknemo zavihek Predlagatelji in določimo predlagatelja (gl. pogl. 

3.2.1.2.2). 

14. Kliknemo zavihek Cena in določimo znesek postavke (gl. pogl. 3.2.1.2.3). 

Ceno na enoto lahko prenesemo iz katere koli postavke v nabavnih listinah 

ali iz polj 996/997 (gl. pogl. 4.1.1.2.1). 

15. Za dodajanje postavke za prilogo kliknemo gumb Kopiraj postavko.  

V naročilo se doda postavka, ki ima določeno isto gradivo in porazdelitev 

izvodov kot osnovna postavka. Cena se pri dodani postavki ne kopira iz 

osnovne postavke. Če je v dodani postavk COBISS.SI-ID enak, kot v 

osnovni postavki, je dodana postavka vedno modre barve (razen, kadar je 

COBISS.SI-ID enak 0).   

16. Shranimo podatke. 

 

Porazdelitev izvodov in skladov po oddelkih za postavko naročila je možno 

tudi izpisati na tiskalnik. Pri postavki naročila izberemo metodo Objekt / 

Natisni, nato pa izberemo Porazdelitev po oddelkih – naročilo. 

3.2.1.2.1 Vnos izvodov in skladov 

Podatke o izvodih, skladih in odstotkih financiranja vpisujemo v tabeli 

izvodov. 

Podatke lahko vpišemo sami ali pa uporabimo pripravljeno predlogo (ali več 

predlog) postavke. 

 

1. V urejevalniku postavke kliknemo gumb Tabela izvodov. 

Odpre se tabela, v kateri vrstica predstavlja podatke za en izvod. Nad tabelo 

je vedno prikazano skupno število izvodov in število izvodov po 

posameznih oddelkih. 

 

Nasvet: 

Postavko naročila najhitreje oblikujemo, če uporabimo vnaprej pripravljeno 

predlogo postavke. V tem primeru v urejevalniku postavke kliknemo gumb 

Predloga postavke in izberemo predlogo (izberemo lahko tudi več predlog 

hkrati). 

 

2. Vrstico za izvod vstavimo tako, da kliknemo gumb Vstavi vrsto. 

Možnosti ...  

Postopek 
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Odpre se okno, v katerem določimo število vrstic, ki jih želimo vstaviti. 

Vstavimo lahko prazno vrstico ali pa vrstico kopiramo. 

3. Pri "Lokacija", "Interna oznaka" in "Namen nabave" izberemo ustrezne 

vrednosti iz spustnih seznamov. 

4. Če smo izbrali namen nabave zamena, lahko določimo prejemnika 

zamenjanega gradiva, tako da iz spustnega seznama izberemo njegovo 

oznako. Izbiramo lahko med aktivnimi partnerji, ki imajo določeno vlogo 

prejemnika ali pošiljatelja zamenjanega gradiva.  

5. Določimo sklad (ali več skladov), iz katerega bomo plačali nakup 

naročenega gradiva. Izbiramo lahko med aktivnimi skladi. 

 

Opozorilo: 

Ko domača knjižnica opravlja storitve za izbrano fakulteto, mora pri 

naročilih zmeraj določiti sklad, pri katerem je ta fakulteta vpisana kot 

financer, če želi, da se na dokumentih v segmentu COBISS3/Nabava izpiše 

naslov te fakultete v naslovu prejemnika računa. 

 

6. Pri izbranih skladih moramo vpisati odstotek financiranja. 

Vsota vseh odstotkov financiranja za posamezni izvod mora biti enaka sto. 

7. Za vnos podatkov o naslednjem izvodu ponovimo točke od 2 do 6. 

8. Shranimo podatke. 

 

V tabeli izvodov se številka in status izvoda določata programsko. 

 

Opozorilo: 

Sklade in odstotke financiranja določamo le ob nakupu gradiva. 

3.2.1.2.2 Določitev predlagatelja 

Vnesemo enega predlagatelja ali več in način obveščanja o prispelem gradivu. 

 

1. V urejevalniku postavke kliknemo zavihek Predlagatelji in nato gumb Nov 

objekt. 

Odpre se okno Predlagatelj. 

2. Kliknemo gumb Član. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Član. 

3. Poiščemo in izberemo člana. 

4. Označimo potrditveno polje "Pošlji obvestilo", če želimo predlagatelju 

poslati obvestilo o prispetju predlaganega gradiva. 

5. Pri "Način pošiljanja obvestila" izberemo obliko obvestila in način 

pošiljanja. 

 

  

Postopek 
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Datum pošiljanja obvestila se programsko zabeleži ob izstavitvi in pošiljanju 

obvestila o prispelem gradivu. 

3.2.1.2.3 Izračuni zneskov in preračun cen v domačo valuto 

V urejevalniku postavke kliknemo zavihek Cena in vnesemo: 

 ceno na enoto mere  

 stopnjo popusta (v odstotkih) 

 davčno stopnjo, tako da iz spustnega seznama davčnih stopenj 

izberemo ustrezno vrednost – za knjižnico, ki spada v drug davčni 

sistem, IZUM nastavi šifrant davčnih stopenj v inicializacijski datoteki 

 ceno na enoto mere v tuji valuti, pri kateri iz seznama izberemo 

ustrezno valuto 

 opombo o ceni 
 

Izračuna se znesek postavke: 

 vrednost brez DDV in pop. = število izvodov X cena na enoto mere 

 znesek popusta = vrednost brez DDV in popusta X stopnja popusta 

 davčna osnova = vrednost brez DDV in popusta – znesek popusta 

 znesek DDV = davčna osnova X davčna stopnja 

 znesek = davčna osnova + znesek DDV 

 znesek na enoto = znesek : število izvodov 
 

Znesek v nabavni listini se izračuna kot seštevek zneskov po postavkah: 

 vrednost brez DDV in popusta 

 znesek popusta 

 znesek DDV 

 skupni znesek 

 znesek v tuji valuti, vendar le, če je pri vseh postavkah izbrana ista 

valuta 
 

V urejevalnikih Naročilo, Dobavnica in Račun ter urejevalnikih njihovih 

postavk je prikazan tudi znesek plačanega avansa (v domači ali tuji valuti). 

V urejevalniku Račun lahko vnesemo še znesek dosedanjih preplačil (v domači 

ali tuji valuti), ki ga želimo pri plačilu računa izkoristiti. Na tej osnovi se 

izračunata: 

 znesek za plačilo, če je skupni znesek večji od zneska avansa in zneska 

preplačila 

 znesek v dobro, če je skupni znesek manjši od zneska avansa in zneska 

preplačila 
 

Znesek, ki na računu ostane v dobro, se prišteje k znesku dosedanjih preplačil 

pri dobavitelju.  

 

V strukturi DDV so za vsako od davčnih stopenj prikazani podatki: 

 stopnja DDV 

 davčna osnova 
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 znesek DDV 

 

V urejevalniku nabavne listine lahko preračunamo cene iz tuje valute v 

domačo. 

 

1. V urejevalniku nabavne listine kliknemo gumb Preračun v domačo 

valuto. 

2. V oknu za preračun cen v domačo valuto vpišemo devizni tečaj. 

3. Vpišemo datum deviznega tečaja. 

4. Označimo potrditveno polje "Preračun v cene v domači valuti". 

5. Kliknemo gumb V redu. 

3.2.2 Dodajanje postavke v naročilo 

Evidentirano postavko naročila ali postavko naročila v vlogi odobrenega 

predloga za nakup gradiva lahko dodamo v že pripravljeno ali novo naročilo. 

 

Postavka naročila ima status evidentirano ali odobren predlog. 

 

1. V razredu Postavka naročila poiščemo in izberemo postavko naročila. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v naročilo/prenesi v drugo naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo, kjer lahko izbiramo samo med 

evidentiranimi naročili. Če smo pri postavki določili tudi dobavitelja, je 

iskanje omejeno na naročila pri izbranem dobavitelju. Iskalno zahtevo 

lahko spremenimo. 

3. Poiščemo in izberemo naročilo, v katero želimo dodati postavko. Če želimo 

dodati postavko v novo naročilo, zapremo iskalnik s klikom na gumb 

Zapri. 

Postavka se doda v izbrano naročilo, za katero se odpre urejevalnik 

Naročilo. 

4. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

3.2.3 Dodajanje več postavk v naročilo po 

izbrani predlogi 

V naročilo lahko dodajamo postavke na osnovi izbrane predloge postavke. 

 

Naročilo ima status evidentirano. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj postavke po izbrani predlogi. 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 

Pogoj 

Postopek 
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Odpre se okno za dodajanje postavk naročila. 

Pri "Predloga postavke" izberemo eno od vnaprej pripravljenih predlog 

postavke. Iz izbrane predloge postavke se v tabelo izvodov postavke 

naročila vpišejo podatki o izvodih, skladih in odstotkih financiranja. 

Kliknemo gumb Nadaljuj. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Bibliografski zapis. 

3. Poiščemo in izberemo bibliografski zapis. Izberemo lahko tudi več 

bibliografskih zapisov. 

Odpre se urejevalnik Postavka naročila. 

Ta urejevalnik se ne odpre, če je pri najdenem zapisu že vpisana kakšna 

postavka iz nabavnega dokumenta. Namesto njega se odpre urejevalnik 

Gradivo. Za vnos postavke naročila kliknemo gumb Nov objekt. 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov, ga lahko prevzamemo iz vzajemne 

baze podatkov (gl. pogl. 2.1.1). 

Če zapisa ni v lokalni bazi podatkov in ga tudi še ne bomo prevzeli iz 

vzajemne baze podatkov, zapremo iskalnik s klikom na gumb Zapri. Odpre 

se urejevalnik Gradivo, kjer vnesemo bibliografske podatke (gl. pogl. 2.2). 

Za vnos postavke naročila kliknemo gumb Nov objekt. 

4. Preverimo podatke v postavki naročila in jih po potrebi dopolnimo (gl. 

pogl. 3.2.1.2). 

5. Shranimo podatke. 

Odpre se okno za dodajanje postavk naročila. 

Za vnos nove postavke naročila ponovimo opisani postopek. 

3.2.4 Priprava naročila na osnovi gradiva 

Pri gradivu, ki je naloženo na delovnem področju, lahko sprožimo postopek 

priprave naročila. Za gradivo se pripravi postavka naročila, ki jo dodamo v že 

pripravljeno ali novo naročilo. 

 

1. V razredu Gradivo poiščemo in izberemo gradivo. 

2. Izberemo metodo Objekt / Pripravi naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo. 

3. Poiščemo in izberemo naročilo. Če želimo pripraviti novo naročilo, 

zapremo iskalnik s klikom na gumb Zapri. 

Postavka se pripravi in doda v izbrano naročilo, za katero se odpre 

urejevalnik Naročilo. 

4. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

Postopek 

Postopek 
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3.2.5 Prenos postavke v drugo naročilo 

Postavko naročila lahko prenesemo iz pripravljenega naročila v drugo že 

pripravljeno ali novo naročilo. 

 

Postavka naročila ima status pripravljeno naročilo. 

 

1. V razredu Naročilo poiščemo in izberemo naročilo. 

2. V seznamu objektov, ki so povezani z naročilom, izberemo postavko, ki jo 

želimo prenesti. Izberemo lahko več postavk hkrati. 

3. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v naročilo/prenesi v drugo naročilo. 

Odpre se iskalnik Iskanje – Naročilo, kjer lahko izbiramo samo med 

evidentiranimi naročili. Če je pri postavki določen tudi dobavitelj, je 

iskanje omejeno na naročila izbranemu dobavitelju. Iskalno zahtevo lahko 

spremenimo. 

4. Poiščemo in izberemo naročilo, v katero želimo prenesti postavko. Če 

želimo prenesti postavko v novo naročilo, zapremo iskalnik s klikom na 

gumb Zapri. 

Postavka se prenese v izbrano naročilo, za katero se odpre urejevalnik 

Naročilo. 

5. Nadaljujemo s postopkom priprave naročila (gl. pogl. 3.2.1). 

3.2.6 Prikaz razdelitve zneska neizstavljenih 

naročil po skladih 

Za vsa evidentirana naročila, ki jih še nismo izstavili in poslali dobaviteljem, 

lahko pogledamo njihov znesek, razdeljen po skladih. 

 

1. V razredu Neizstavljene listine poiščemo in izberemo neizstavljene listine. 

2. Izberemo metodo Objekt / Prikaži razdelitev zneska neizstavljenih 

naročil po skladih (N). 

Odpre se okno, kjer sta za vsak sklad prikazana razpoložljivi znesek in 

znesek v neizstavljenih naročilih. Sledi seznam številk in zneskov iz 

neizstavljenih naročil. 

 

Možno je prikazati tudi razdelitev zneska po skladih za naročila, ki smo jih 

poiskali in izbrali. Označimo razred Naročilo in izberemo metodo Razred / 

Prikaži razdelitev zneska naročil po skladih. Odpre se iskalnik Iskanje – 

Naročilo. Poiščemo in izberemo naročila, za katera želimo pripraviti pregled. 

Prikaz razdelitve zneska po skladih je možno tudi izpisati na tiskalnik. 

Označimo razred Naročilo in izberemo metodo Razred / Pošlji. Odpre se 

iskalnik Iskanje – Naročilo. Poiščemo in izberemo naročila, za katera želimo 

Postopek 

Pogoj 

Možnosti ... 

Postopek 
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3.4.6 Obvestilo predlagatelju o prispelem 

gradivu 

Po inventarizaciji gradiva lahko obvestimo predlagatelje o tem, da je gradivo 

prispelo. Obvestila predlagateljem pripravljamo v razredu Novosti. Novosti so 

opisane v priročniku COBISS3/Zaloga; gl. pogl. 12. 

Pri pošiljanju obvestila se pri predlagatelju zabeleži, kdaj je bilo obvestilo 

poslano. 

 

1. Označimo razred Novosti. 

2. Izberemo metodo Razred / Pripravi obvestila predlagateljem o 

prispelem gradivu. 

Pripravijo se obvestila o prispelem gradivu, zbrana po predlagateljih. O 

gradivu se obvešča takrat, ko ima polje 996 določeno inventarno številko in 

nima statusa, kar pomeni, da je gradivo prosto za izposojo. 

Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo obvestila 

na že določene ali spremenjene destinacije. Pošiljanje izpisa je opisano v 

priročniku Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5. 

3.4.7 Razdelitev dobavnice na dve dobavnici 

Dobavnico lahko razdelimo na dve dobavnici tako, da prenesemo postavko ali 

več postavk iz ene dobavnice v drugo. Postopek izvedemo predvsem takrat, ko 

za eno dobavnico prejmemo dva računa. 

 

Dobavnica je zaključena. 

 

1. V razredu Dobavnica poiščemo in izberemo dobavnico. 

2. Izberemo metodo Objekt / Razdeli na dve dobavnici. 

Odpre se okno Seznam. 

3. Postavko dobavnice, ki jo želimo prenesti v drugo dobavnico, označimo v 

seznamu "Neizbrano" in z gumbom Dodaj prenesemo v seznam "Izbrano". 

4. Kliknemo gumb V redu. 

 

Kreira se nova dobavnica z izbranimi postavkami. 

3.4.8 Oblikovanje kompletov in izpis nalepk 

Oblikovanje posameznega kompleta je opisano v priročniku COBISS3/Zaloga, 

gl. pogl. 6.10.  

Postopek 

Postopek 

Pogoj  
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Za novo gradivo je možno komplete oblikovati tudi pri postavkah dobavnice. 

Kompleti se pri tem oblikujejo programsko za vse izvode v postavkah, ki smo 

jih izbrali. Če želimo v tako oblikovane komplete dodati (ali izločiti) še kakšno 

enoto, moramo nadalje urejati vsak komplet posamezno. 

Postopek oblikovanja kompletov začnemo pri tisti postavki dobavnice, katere 

izvodi bodo predstavljali vodilne enote kompletov. 

 

Izvodi ne smejo biti del kompletov. Dobavnica mora imeti več kot eno 

postavko. Pri postavkah dobavnice, kjer želimo oblikovati komplete: 

 morajo imeti vsa polja 996 inventarno številko 

 morajo imeti enote enega kompleta v podpoljih  996p, 996q in 996u 

enake podatke  

 vrstni red polj 996 mora biti enak glede na vpisano podlokacijo 

 v vseh postavkah mora biti enako število izvodov 
 

 

1. V razredu Postavka prejema poiščemo in izberemo postavko dobavnice, 

katere izvodi bodo predstavljali vodilne enote kompletov. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplete. 

Odpre se okno Seznam postavk dobavnic. 

3. Izberemo postavko ali več postavk dobavnice, katerih izvodi predstavljajo 

preostale enote kompletov. Pri tem lahko izberemo tudi tiste postavke, ki so 

povezane z drugimi bibliografskimi zapisi. 

Program oblikuje komplete za vse izvode v postavkah. Polja 996 za prve 

izvode v postavkah so povezana v prvi komplet, za druge izvode v drugi 

komplet itd.; če imajo postavke po deset izvodov, bo kompletov deset. 

4. Odpre se okno za izpis nalepk, in sicer najprej nalepke za vse enote prvega 

kompleta, zatem za enote drugega kompleta itd. Izpisovanje nalepk je 

opisano v priročniku COBISS3/Zaloga, gl. pogl. 7.2. 

 

3.4.8.1 Brisanje ali sprememba statusa pri enotah 

kompleta 

Če pri inventarizaciji izvodov in pred oblikovanjem kompletov nismo zbrisali 

statusa v podpoljih 996q, ga zbrišemo pred predajo kompleta na police. Pred 

brisanjem lahko status spremenimo še v 4 – v reviziji ali 14 – drugo, če ima 

knjižnica tako organiziran postopek obdelave. Nabor statusov, ki jih knjižnica 

uporablja pri nabavi in obdelavi gradiva pred brisanjem statusa, je treba 

določiti z nastavitvijo parametra v inicializacijski datoteki. Izbiramo lahko med 

statusi: 2 – v obdelavi, 4 – v reviziji in 14 – drugo.   

Status spremenimo v oknu za oblikovanje kompleta. V oknu se možnost za 

spremembo statusa pojavi le, če imajo enote kompleta v podpolju 996q enega 

od statusov, določenih v inicializacijski datoteki. 

 

Postopek 

Pogoj  
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Polja 996 so povezana v komplet in imajo enega od statusov, določenega v 

inicializacijski datoteki.  

 

1. V razredu Polje 996/997 poiščemo in izberemo polje 996 za katero koli 

enoto kompleta. 

2. Izberemo metodo Objekt / Oblikuj komplet. 

Odpre se okno Oblikovanje kompleta. 

Okno se odpre tudi kadar pri metodi Razred / Spremeni podatke: q, e\E, 

e\D, r, u ali p, e\E, e\D, r, u ali p odčitamo ali vpišemo inventarno številko 

katere koli enote kompleta in kadar pri metodi Spremeni status v poljih 

996/997; iz 2, 4, 14 ali prazno v 4, 9, 14 ali prazno izberemo katero koli 

enoto kompleta. 

3. Izberemo status. Izbiramo lahko med statusi iz inicializacijske datoteke in 

statusom prazno (brisanje statusa). 

Enot kompleta ne označujemo. 

4. Kliknemo gumb Sprem. status.  

Status se spremeni pri vseh enotah v kompletu. 

Če smo zbrisali status, v oknu ni več možnosti za spremembo statusa.   

5. Zapremo okno. 

 

Postopek 

Pogoj  
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