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Opis novosti v segmentu COBISS3/Izposoja 
 

 

V segmentu COBISS3/Izposoja smo v verzijo 6.4-00 vključili naslednje dopolnitve:  

 

 

1. Podaljšanje/sprememba roka poteka v vseh oddelkih hkrati 

 

Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom omogočiti, da se, kadar z gumbom 

Izberi vse izberemo za podaljšanje ali spremembo poteka datuma veljavnosti vse gradivo, 

podaljša ali spremeni rok poteka tudi za gradivo, ki je pri članu evidentirano v preostalih 

oddelkih knjižnice. Po podaljšanju ali spremembi datuma poteka se upoštevajo enake 

omejitve in pogoji, kot veljajo, če bi podaljšali ali spremenili datum poteka v vsakem 

oddelku posebej.   

 

2. Obdelava rezervacije po podlokaciji gradiva 

 

Seznam rezervacije je odslej mogoče pripraviti tudi po podlokaciji gradiva. Ta način 

priprave je primeren zlasti za knjižnice, ki izposoje nimajo organizirane po oddelkih, 

gradivo pa je na različnih lokacijah ali knjižnice, kjer je gradivo istega oddelka na različnih 

lokacijah.  

V knjižnici v ta namen pripravijo šifrant mest za obdelavo rezervacij, kjer na predpisan 

način določijo, gradivo katerih podlokacij se bo upoštevalo pri pripravi seznama rezervacij. 

Po aktiviranju metode za obdelavo rezervacij bo najprej na osnovi šifranta mest za obdelavo 

rezervacij treba izbrati mesto rezervacij, za katero bomo pripravili seznam.  

Če se v knjižnici odločijo za tak način obdelave rezervacij, je pomembno, da so v šifrant 

zajete vse podlokacije knjižnice oz. posameznega oddelka (če ima knjižnica izposojo 

organizirano po oddelkih). Pri obdelavi rezervacije se bodo upoštevale le tiste podlokacije, 

ki so vključene v šifrant.  

 

3. Rezervacija gradiva pri oddelku 

 

Gradivo lahko po novem rezervira tudi oddelek (velja za knjižnice z oddelki).  

Rezervacija za oddelek se evidentira v oknu Gradivo domače knjižnice na enak način kot 

za člana. Za oddelek je možno evidentirati rezervacijo prostega (status O) ali neprostega 

gradiva (status R), rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici (status U) pa ni možna. Ob 

vračilu rezerviranega gradiva je možno poslati e-obvestilo o prispeli rezervaciji na e-naslov, 

ki je vpisan pri oddelku. 

 

4. Dodatna opozorila pri postopkih z medoddelčno izposojenim gradivom 

 

Če je gradivo rezervirano v matičnem oddelku, se ob postopkih izposoje, rezervacije in 

vračila gradiva v gostiteljskem oddelku izpiše opozorilo o rezervaciji v matičnem oddelku.  
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Prav tako se ob rezervaciji gradiva v matičnem oddelku izpiše opozorilo, če je to gradivo 

medoddelčno izposojeno. 

 

5. Vračanje gradiva brez izbire člana 

 

Vračanje gradiva brez izbire člana z uporabo metode Vračanje, brisanje v razredu 

Neprosto gradivo je pospešeno tako, da se po potrditvi vračila gradiva okno Gradivo 

domače knjižnice zapre. Doslej je bilo treba okno zapreti s pritiskom na tipko <Esc> ali 

klikom na gumb za zapiranje okna. 

 

6. Programsko evidentiranje terjatve za vračilo v drugem oddelku 

 

Knjižnica z oddelki lahko svojim članom ob vračilu izposojenega gradiva v drugem oddelku 

knjižnice zaračuna strošek takega vračila. Programsko evidentiranje terjatve se izvede, če je 

v ceniku vpisana cena stroška za vračilo v drugem oddelku (postavka VRA na zavihku 

Storitve/terjatve – drugo (I)) in je pri "Način obračuna" izbrana vrednost programsko.  

 

7. Nova transakcija 32 – evidentiranje plačila 

 

Poravnava terjatve pri članu se je doslej evidentirala kot transakcija 2 – sprememba 

podatkov pri članu (spremenil se je znesek neporavnanih terjatev). Po novem se poravnava 

terjatve evidentira kot posebna transakcija, kar je razvidno tudi v izpisih (npr. I-TR-01: 

Transakcije pri članu (številka izkaznice), hkrati pa se upošteva pri beleženju obiskov članov 

(statistike obiska).  

 

8. Izpis neporavnanih terjatev v oknu Gradivo domače knjižnice 

 

Če je znesek neporavnanih terjatev večji od 0, se v oknu Gradivo domače knjižnice po 

novem izpiše v rdeči barvi. 

 

9. Izpis podatkov o članu v oknu Gradivo domače knjižnice 

 

Če ima knjižnica s parametrom določeno, da se za imenom in priimkom člana v oknu 

Gradivo domače knjižnice izpiše neki podatek (npr. oddelek šole), ki pri članu ni vpisan, se 

izpiše kategorija člana.  

Primer: v šolskih knjižnicah se pri dijakih izpišeta razred in razrednik, pri zaposlenih na šoli 

pa kategorija člana. 

 

10. Sprememba oddelka šole 

 

V šolskih knjižnicah lahko za paketno spremembo oddelka šole ob začetku novega šolskega 

leta uporabijo metodo Član/Spremeni oddelek šole. Ob tem je treba najprej pripraviti 

tabelo s pravili za spremembo. Tabelo s pravili za paketno spremembo oddelkov šole pri 

članih je odslej možno pripraviti v več korakih z vmesnim shranjevanjem tabele. V ta namen 

je v oknu Tabela oddelkov šole (lokalni šifrant Razred, razrednik (CODE 310)) dodan 

gumb Shrani. Če postopka ne nadaljujemo s klikom na Uporabi, ampak s klikom na Shrani 

samo shranimo pripravljeno tabelo, lahko naslednjič ob uporabi metode Član/Spremeni 

oddelek šole izbiramo, ali bomo uporabili že pripravljeno tabelo ali bomo začeli znova. Če 

prekličemo uporabo že pripravljene tabele, se le-ta zbriše. Če smo v času od priprave tabele 
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spremenili lokalni šifrant Razred, razrednik (CODE 310), se izpiše opozorilo in lahko pred 

izvedbo postopka lokalni šifrant uskladimo s tabelo. 

 

11. Razvrstitev zvezkov v oknu Izbira zvezkov 

 

V oknu Izbira zvezkov je spremenjen vrstni red zvezkov serijske publikacije tako, da je na 

vrhu najnovejša številka. Okno Izbira zvezkov se odpre, ko ob izposoji, vračilu ali 

rezervaciji vpišemo samo inventarno številko brez oznake zvezka.  

 

12. Novi izpisi 

 

Dodana sta nova izpisa: 

 

 I-TR-05: Člani z največ izposojami 

V segmentu COBISS3/Izpisi je možno pripraviti novi izpis, ki vsebuje seznam 

članov z največ izposojami na dom v določenem obdobju (število podaljšanj roka 

izposoje se ne upošteva!). V seznam se uvrsti petdeset članov z največ izposojami. 

Pri pripravi izpisa določimo začetek in konec obdobja, po potrebi pa lahko določimo 

še naslednje vhodne parametre: kategorija člana, vrsta gradiva in oddelek knjižnice. 

 

 I-O-03: Statistika opominov 

V segmentu COBISS3/Izpisi je v skupini Opomini možno pripraviti novi izpis, ki 

vsebuje statistiko izdelanih opominov. Izpis za izbrano obdobje prikazuje opomine 

po dnevih izdelave opominov. Za posamezni opomin (1., 2., 3. in 4. opomin) se 

izpiše število članov, ki so prejeli opomin, in število izvodov, za katere so prejeli 

opomin. Pri parametru "Datum priprave opominov" lahko vpišemo določen dan ali 

obdobje izdelave opominov. V knjižnici z oddelki lahko z vpisom parametra 

"Oddelek knjižnice" določimo, da se izpis pripravi za posamezni oddelek. Če 

parametra ne določimo, se izpis pripravi za vse oddelke, podatki pa so prikazani za 

posamezni oddelek. 

 

13. Statistike za izposojo 

 

Statistike za izposojo bodo odslej zaradi večje preglednosti razporejene po novih skupinah 

(mapah). Sprememba bo tudi pri oznakah obstoječih statistik skupine I-STA-C…, ki so 

reorganizirane v dve skupini, in sicer v skupino statistik Obisk (statistike I-STA-O…) ter v 

skupino statistik Aktivni člani (statistike I-STA-A…). Nova razporeditev skupin za 

statistike izposoje je prikazana v nadaljevanju: 

Izposoja gradiva 

Transakcije 

Obisk 

Obisk po transakcijah 

Aktivni člani 

 

Dodane so nove statistike:  
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 I-STA-G12: Izposoja gradiva – po financerju/gradivu/kategoriji člana 

 I-STA-O07: Obisk članov – po urah/dnevih  

 I-STA-A05: Aktivni člani – po kategoriji člana (po preteku leta prehoda na 

COBISS3/Izposojo) 

 I-STA-A06: Aktivni člani – po kategoriji člana (za leto prehoda na 

COBISS3/Izposojo) 

 I-STA-OT01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih (transakcije) 

 I-STA-OT02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih (transakcije) 

 I-STA-OT03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih (transakcije) 

 I-STA-OT04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih (transakcije) 

 I-STA-OT05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana (transakcije) 

 I-STA-OT06:  Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana 

(transakcije) 

 I-STA-OT07: Obisk članov – po urah/dnevih (transakcije) 

 

Novost pri statistikah izposoje iz podskupine statistik Obisk po transakcijah je možnost 

izdelave statistike obiska članov zaradi posamezne transakcije ali izbrane skupine 

transakcij. Na parametru izpisa določimo samo tiste transakcije, ki jih želimo upoštevati 

pri izdelavi statistike obiska članov po transakcijah. Nove statistike obiska članov po 

transakcijah so opremljene tudi z vhodnim parametrom "Uporabniško ime", ki omogoča 

izdelavo te statistike za izbrano uporabniško ime ali skupino uporabniških imen. 

Privzeto je viden samo šifrant neosebnih uporabniških imen, zato je za vidnost 

celotnega šifranta uporabniških imen treba uporabiti metodo Domača knjižnica / 

Razširi šifrant uporabniških imen za izpise. 

 

Za knjižnice, ki so izvedle prehod iz programskega segmenta COBISS2/Izposoja na 

COBISS3/Izposojo, sta pripravljeni dve novi statistiki. Statistiki omogočata pripravo 

podatkov o aktivnih članih za prehodno obdobje, torej za koledarsko leto, ko je 

knjižnica izvedla prehod na COBISS3/Izposoja. Seštevanje podatkov o aktivnih članih 

iz obeh programskih segmentov je namreč oteženo, zato na novo pripravljeni statistiki 

omogočata prikaz števila aktivnih članov tudi za prehodno obdobje v letu prehoda. 

Statistika I-STA-A05: Aktivni člani – po kategoriji člana (po preteku leta prehoda na 

COBISS3/Izposojo) se lahko pripravi šele po novem letu glede na leto prehoda in se 

izdela izključno za celotno koledarsko leto, v katerem je knjižnica izvedla prehod. 

Statistiko I-STA-A06: Aktivni člani – po kategoriji člana (za leto prehoda na 

COBISS3/Izposojo) pa lahko uporabljajo knjižnice za tekoče leto prehoda na 

COBISS3/Izposojo, in sicer za sprotno spremljanje števila aktivnih članov, vendar 

izključno od začetka koledarskega leta do trenutka izdelave izpisa, zato je pomembno, 

da se knjižnica zaradi zagotavljanja pravilnosti podatkov dosledno drži navodil za 

izdelavo statistik iz priročnika COBISS3/Izposoja. 
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