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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.3-00, junij 2015 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 

 

V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 6.3-00 vključili naslednje dopolnitve:  

 

 

1. Obračun stroškov opomina 

 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se pri obračunu stroška 

opomina strošek predhodnega opomina nadomesti s stroškom novega, višjega opomina 

(npr. strošek 3. opomina prekrije stroške 2. opomina).  

 

2. Obračun stroškov zamudnine 

 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti, da se zamudnina obračuna 

samo za dni do datuma prejema 3. opomina. 

 

3. Pregled opominov 

 

Metodo Brisanje posameznega opomina smo preimenovali v metodo Pregled opominov. 

Metoda odslej omogoča le pregled opominov pri izbranem članu.  

 

4. Delna poravnava terjatev 

 

Knjižnica lahko evidentira delno poravnavo terjatev, če član ob obisku nima dovolj denarja 

za poravnavo terjatve v celoti. V tem primeru pri "Znesek za poravnavo" vpišemo znesek, 

ki ga bo član ob tem obisku poravnal. Po potrditvi poravnave se bo terjatev zmanjšala za 

poravnani znesek, hkrati pa se bo glede na zmanjšani znesek ustrezno spremenilo število 

enot. Preostali neporavnani del terjatve ostane evidentiran pri članu.  

 

5. Evidentiranje poravnave terjatev za nečlane 

 

Knjižnica lahko evidentira poravnavo terjatev tudi, ko opravi neko plačljivo storitev (npr. 

fotokopiranje) za osebo, ki ni član knjižnice. V razredu Račun izberemo metodo 

Evidentiraj poravnavo terjatve za nečlana. Za razliko od evidentiranja terjatev za člana 

knjižnice, je pri nečlanu treba terjatev takoj poravnati. Poravnani znesek se prišteje v 

skupno stanje blagajne in se prikaže tudi na izpisu ob zaključitvi blagajne, izpisu I-BP-01: 

Blagajniška priloga ter I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV. 
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6. Poravnava terjatve 

 

V oknu Poravnava terjatev je odslej aktivni gumb Pošlji, tako da se po vnosu podatkov 

za poravnavo terjatve račun izpiše takoj in ni več potreben klik na gumb Pošlji. 

 

7. Veljavnost cenika v knjižnicah z oddelki 

 

V knjižnicah z oddelki se kot veljavni cenik upošteva enotni cenik določen za domačo 

knjižnico, razen v tistih oddelkih, za katere je določen drugačen cenik. Odslej torej ni več 

treba vpisati cenika za vsak posamezni oddelek. Najprej vpišemo cenik, ki bo veljal na 

nivoju domače knjižnice, nato pa na osnovi tega cenika pripravimo cenike za tiste oddelke, 

v katerih se cenik razlikuje. Odslej parameter, ki ga je bilo treba vključiti za različne cenike 

po oddelkih, ni več potreben. 

  

8. Rezervacija gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice 

 

Rezervacijo gradiva je bilo do zdaj možno evidentirati samo s predhodnim iskanjem in 

izbiro gradiva v Katalogu. Po novem lahko, če imamo fizični izvod gradiva pred seboj, 

rezervacijo gradiva evidentiramo tudi z vpisom ali odčitavanjem identifikacijske številke 

izvoda v oknu Gradivo domače knjižnice in s klikom na gumb Rezerviraj. Glede na 

status gradiva v izposoji se evidentira ustrezna rezervacija gradiva. 

 

9. Priprava obrazcev za zadolžnice in račune 

 

Knjižnice, ki za svoje člane tiskajo zadolžnice in račune, lahko v skladu s svojimi 

potrebami pripravijo različne obrazce za zadolžnice in račune. Ti se upoštevajo pri izdaji 

zadolžnice članu v oknu Gradivo domače knjižnice s klikom na gumb Zadolžnica ali pri 

izdaji računa članu v oknu Evidentiranje in poravnava terjatev s klikom na gumb 

Poravnaj terjatev. Pripravo obrazcev za zadolžnice in račune aktiviramo z uporabo 

metode Domača knjižnica / Pripravi obrazce za zadolžnice in račune. 

 

Vnaprej je lahko pripravljenih več različnih obrazcev za zadolžnice in račune, ki se po 

potrebi aktivirajo s posebno metodo. 

 

Zadolžnice in račune lahko izdajamo v dveh različnih formatih (ozki format in A4 format). 

Pripravimo in oblikujemo jih lahko tudi za posamezne oddelke knjižnice. Če knjižnica 

nima oddelkov, oblikujemo zadolžnice in račune za Domačo knjižnico.  

 

Odslej lahko pošiljate zadolžnice tudi na e-naslov člana, kar uredite s posebno nastavitvijo. 

Zadolžnica se lahko hkrati izda na dva načina – tako, da se pošlje na tiskalnik in na e-

naslov člana.  

 

Nova funkcionalnost zadolžnice omogoča izpis samo izbranega gradiva, gradiva 

izposojenega danes ali gradiva, izposojenega v vseh oddelkih. Za zadolžnico lahko 

uredimo tudi izpis dodatnih podatkov o gradivu in izpis neporavnanih obveznosti.  

 



COBISS3/Izposoja Spremembe št. 12  

 

© IZUM, junij 2015 3/4 

Račun lahko oblikujemo tako, da se na koncu izdanega računa prikaže seznam 

izposojenega gradiva pri članu, dodatno pa lahko določimo, ali naj se prikaže gotovina in 

vrnjen denar.  

 

Knjižnica lahko odslej prosto oblikuje štiri vrste podatkov (oddelek pod nazivom knjižnice, 

dodatne podatke pri imenu člana, opombo na računu in dodatne podatke na koncu 

zadolžnice). Pri oblikovanju lahko uporabimo tudi spremenljive vrednosti, ki na zadolžnici 

ali računu prikažejo ustrezno vrednost.  

 

POZOR: 

Za knjižnice, ki so do zdaj v segmentu COBISS3/Izpisi v uporabniških definicijah 

spremenljivk imele urejena besedila za izdelavo zadolžnice (Podpis na zadolžnici in 

Opomba na zadolžnici), bomo na IZUM-u po namestitvi nove verzije programske opreme 

COBISS3 uredili vsa prilagojena besedila. Prav tako bomo za posamezno knjižnico pri 

urejanju obrazcev upoštevali že veljavne nastavitve (parametre), ki so na kakršenkoli način 

vplivale na izpis podatkov na zadolžnici in računu (npr. izpis podatka o poteku članstva 

člana, izpis fakultete člana, izpis opombe na računu itd.). Novi obrazci za te knjižnice se 

bodo imenovali "Prilagojeni obrazci (IZUM)" in bodo na razpolago za nadaljnje urejanje 

obrazcev. Vse ostale knjižnice bodo v izhodišču imele le privzete obrazce. 

 

10. Indikator opomb CIR 

 

V oknu Gradivo domače knjižnice je dodan nov indikator opomb CIR, ki se izpiše v 

primeru, ko ima član evidentirano gradivo v vsaj enem od oddelkov knjižnice, ki je 

različen od oddelka prijave. 

 

11. Osveževanje podatkov 

 

V primeru članov (tudi oddelkov za medoddelčno izposojo), ki imajo evidentiranih zelo 

veliko število izvodov, sprotno osveževanje podatkov ob izvajanju posameznih transakcij v 

okolju Gradivo domače knjižnice traja dalj časa.  Zato se lahko knjižnica, ki ima take 

člane ali oddelke, odloči za vključitev parametra, ki omogoča ročno osveževanje podatkov 

v tem oknu. S tem se izvajanje postopkov v izposoji pri teh članih pohitri. 

 

12. Izpisi za izposojo 

 

Dodani so novi izpisi za izposojo: 

 I-C-08: Seznam članov z dolgom 

Je izpis seznama članov z neporavnanimi terjatvami, ki so bile evidentirane v 

določenem obdobju. Začetek in konec tega obdobja določimo ob pripravi izpisa. V 

knjižnici z oddelki lahko pripravimo seznam za posamezni oddelek z vpisom 

parametra "Oddelek knjižnice". Če parametra ne določimo, se seznam pripravi za vse 

oddelke. 

 I-IZV-03: Seznam neizterjanih tožb 

S pripravo izpisa pripravimo podatke za vso evidentirano gradivo, za katero je 

evidentiran zadnji opomin. Izpis se pripravi v obliki za izvoz podatkov. Datoteko 
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shranimo v besedilni obliki (txt), da je pripravljena za nadaljnjo obdelavo podatkov v 

drugih programih (npr. program Excel). Izpis vsebuje podatke, ki se nanašajo na 

evidentirane izvode pod zadnjim opominom, podatke o članih, ki so prejemniki 

zadnjih opominov in podatke o evidentiranih terjatvah oz. trenutni zamudnini pri 

gradivu, za katero je evidentiran zadnji opomin (stanje na dan izdelave izpisa). 

 I-BP-02: Blagajniška priloga z DDV 

Je izpis seznama vseh transakcij poravnav terjatev (gotovinskih in negotovinskih) v 

izbranem obdobju s podatki o DDV.  

 I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV 

Je izpis seznama vseh transakcij poravnav terjatev (gotovinskih in negotovinskih) s 

podatki o DDV po posameznih dnevih v izbranem obdobju. 

 

13. Statistike za izposojo 

 

Dodane so nove statistike:  

 I-STA-G11: Izposoja gradiva – po postajališčih bibliobusa/kategoriji 

člana/aktivnih mesecih  

 I-STA-C09: Aktivni člani – po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana  

 I-STA-C10: Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana. 
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