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COBISS3/Izposoja 

Verzija V6.2-00, marec 2015 

 

Seznam sprememb št. 11, marec 2015 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

   1   Uvod 1/1–3 spremenjeno 

   2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/1–3 spremenjeno 

   3   Člani 3/1 spremenjeno 

   3.1   Vpis člana 3.1/9–15 spremenjeno 

   3.8   Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 3.8/1–7 spremenjeno 

   3.10   Evidentiranje obiska 3.10/1–2 dodano 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/1–8 spremenjeno 

   4.4   Izposoja gradiva v čitalnico 4.4/1–3 spremenjeno 

   4.6   Podaljšanje roka izposoje 4.6/1–2 spremenjeno 

   4.7   Sprememba datuma poteka veljavnosti 4.7/1–2 spremenjeno 

   7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/1–9 spremenjeno 

   7.4   Pregled terjatev 7.4/1 spremenjeno 

   7.5   Brisanje terjatev 7.5/1 spremenjeno 

   8.1  Priprava opominov 8.1/1–3 spremenjeno  

   8.4  Brisanje posameznega opomina 8.4/1 spremenjeno 

   Dodatek A –  Izpisi Dodatek A/1–2 spremenjeno 

   Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/3–6 spremenjeno 

   Dodatek B –  Statistike za izposojo Dodatek B/1 spremenjeno 

   Dodatek B.2 –  Opis posameznih statistik Dodatek B.2/1–11 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 

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 navedene 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 



Spremembe št. 11  COBISS3/Izposoja 

 

 

2/4 © IZUM, marec 2015 

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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COBISS3/Izposoja 

Verzija V6.2-00, marec 2015 

 

Opis sprememb št. 11, marec 2015 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.4 Elektronsko obveščanje 

Poglavje je dopolnjeno, ker sta bili dodani možnost avtomatskega pošiljanja e-obvestil o 

neporavnanih terjatvah svojih članov in možnost izbire članov ob pošiljanju splošnih 

obvestil.  

 

2. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Poglavje je dopolnjeno zaradi novih atributov "Univerza" in "Veljavnost članstva" pri 

članu, možnosti testa uspešnosti pošiljanja SMS-obvestila članu in možnosti vključitve 

kontrole, ali je podpisana pristopna izjava člana. 

 

3. Poglavje 3.8 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 

Poglavje je dopolnjeno, ker je algoritem za brisanje dopolnjen z upoštevanjem novega 

atributa pri članu "Veljavnost članstva". 

 

4. Poglavje 3.10 Evidentiranje obiska 

V novem poglavju je opisan  postopek evidentiranja obiska članov ali nečlanov v tistih 

primerih, ko se drugače obisk ne bi evidentiral programsko. 

 

5. Poglavje 4.3 Izposoja gradiva na dom 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti dodatnih omejitev pri izposoji gradiva (omejiti je 

možno izposojo na dom za zadnji zvezek serijske publikacije in izposojo gradiva z istim 

COBISS.SI-ID-jem v več oddelkih hkrati) ter zaradi možnosti neposredne izposoje iz 

čitalnice na dom in možnosti medoddelčne izposoje in vračila iz oddelka brez računalniške 

izposoje. 

 

6. Poglavje 4.4 Izposoja gradiva v čitalnici 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti evidentiranja transakcije z gradivom v čitalnici.  
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7. Poglavje 4.6 Podaljšanje roka izposoje  

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti podaljšanja veljavnosti rezervacij. 

 

8. Poglavje 4.7 Sprememba datuma poteka veljavnosti 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti podaljšanja roka izposoje za poljubno obdobje.  

 

9. Poglavje 7.2 Evidentiranje terjatev 

Poglavje je dopolnjeno zaradi novih možnosti programskega evidentiranja terjatev za 

posamično članarino, rezervacijo prostega gradiva, neizveden prevzem rezerviranega 

gradiva in izdajo nove izkaznice ter zaradi možnosti odpisa terjatev, ki se evidentirajo 

programsko. 

 

10. Poglavja 7.4 Pregled terjatev, 7.5 Brisanje terjatev in 8.4 Brisanje 

posameznega opomina 

Poglavja so dopolnjena zaradi možnosti evidentiranja razloga za brisanje ali odpis terjatev. 

 

11. Poglavje 8.1 Priprava opominov 

Poglavje je dopolnjeno zaradi dodatnega pogoja pri izdelavi opominov.  

 

12. Dodatek A Izpisi 

A.2  Skupine in opis posameznih izpisov 

Poglavje je dopolnjeno zaradi vključitve novega izpisa I-TR-04: Seznam blagajniških 

transakcij.  

 

13. Dodatek B Statistike za izposojo 

B.2  Opis posameznih statistik 

Poglavje je dopolnjeno zaradi razširjenih možnosti priprave statistik izposoje. Pri večini 

statistik za izposojo sta bila dodana nova vhodna parametra "Transakcija" in "Uporabniško 

ime", ki omogočata izdelavo statistik izposoje za specifične transakcije izposoje in za 

posamezne uporabniške šifre (npr. EBookService, knjigomat). Dostop do razširjenega 

šifranta uporabniških imen imajo zaposlene osebe s posebnim pooblastilom  RPT_USER.  

V poglavje smo vključili nove statistike I-STA-G08: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK 

(podrobni)/ jeziku/aktivnih mesecih, I-STA-G09: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK 

(osnovni)/namembnosti /jezikih/aktivnih mesecih, I-STA-G10: Izposoja gradiva – po 

razmerju gradiva/kategoriji člana, I-STA-C07: Aktivni člani – po občini/kategoriji člana, I-

STA-C08: Obisk članov – po občini/kategoriji člana, I-STA-T03: Transakcije – po 

občini/kategoriji člana. 
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