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COBISS3/Izposoja 

Verzija V6.3-00, junij 2015 

 

Seznam sprememb št. 12, junij 2015 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–6 spremenjeno 

   2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/3 spremenjeno 

   4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–7 spremenjeno 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/1–4 spremenjeno 

   4.6   Podaljšanje roka izposoje 4.6/1–3 spremenjeno 

   4.9   Izpis zadolžnice 4.9/1–13 spremenjeno 

   4.13  Rezervacija gradiva 4.13/1–13 spremenjeno 

   7.1   Vzdrževanje cenika 7.1/1–6 spremenjeno 

   7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/5–9 spremenjeno 

   7.3   Poravnava terjatev in izpis računa 7.3/1–4 spremenjeno 

   7.4   Pregled terjatev 7.4/1 spremenjeno 

      7.8   Pregled blagajniških transakcij 7.8/1 spremenjeno 

   8.1  Priprava opominov 8.1/1–3 spremenjeno  

   8.4  Pregled opominov 8.4/1 spremenjeno 

   9.3   COBISS3/Izpisi 9.3/1–2 spremenjeno 

   Dodatek A –  Izpisi Dodatek A/1–2 spremenjeno 

   Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/1–8 spremenjeno 

   Dodatek B –  Statistike za izposojo Dodatek B/1-2 spremenjeno 

   Dodatek B.2 –  Opis posameznih statistik Dodatek B.2/5–12 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 

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 V6.3-00, junij 2015 

 

Opis sprememb št. 12, junij 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  

Dopolnjen opis pošiljanja splošnih obvestil. 

 

2. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Dodani so opisi novega parametra, ki vpliva na obračun zamudnine, parametra, ki vpliva na 

prikazovanje podatkov in novega indikatorja opomb (indikator se izpiše, če ima član 

gradivo evidentirano v oddelku, v katerega nismo trenutno prijavljeni). Dopolnjen je tudi 

seznam postopkov, ki jih je možno izvajati v oknu Gradivo domače knjižnice, s 

postopkom rezervacije gradiva.  

 

3. Poglavje 4.9 Izpis zadolžnice 

Dodan je opis priprave obrazcev za zadolžnice in račune. 

 

4. Poglavje 4.13 Rezervacije gradiva 

Dodan je opis možnosti rezervacije gradiva v oknu Gradivo domače knjižnice.  

 

5. Poglavje 7.1 Vzdrževanje cenika 

Dodan je opis spremembe pri določanju veljavnosti cenika v knjižnicah z oddelki in  izbiri 

vrste storitve ali terjatve ob vnosu posameznih postavk v cenik. 

 

6. Poglavje 7.2 Evidentiranje terjatev 

Dopolnjen je opis možnosti pri obračunu stroškov zamudnine in opominov.  

 

7. Poglavje 7.3 Poravnava terjatev in izpis računa 

Dodan je opis možnosti delne poravnave terjatev in evidentiranja poravnave terjatev za 

osebo, ki ni član knjižnice.  
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8. Poglavje 7.4 Pregled terjatev 

Dodan je opis pregleda terjatev pri delni poravnavi terjatev. 

 

9. Poglavje 7.8 Pregled blagajniških transakcij 

Dopolnjen je opis pregleda blagajniških transakcij. 

 

10. Poglavje 8.1 Priprava opominov 

Dopolnjen je opis možnosti pri obračunu stroškov opominov.  

 

11. Poglavje 8.4 Pregled opominov 

Spremenjen je opis funkcije, ki odslej ne omogoča več brisanja opomina pri izbranem 

članu, temveč le pregled opominov.  

 

12. Poglavje 9.3 COBISS3/Izpisi 

Dopolnjen je seznam izpisov in statistik za izposojo.  

 

13. Dodatek A Izpisi  

Dopolnjen je seznam izpisov in statistik za izposojo. 

 

14. A.2 Skupine in opis posameznih izpisov 

Dodan je opis novih izpisov za potrebe izposoje: I-C-08: Seznam članov z dolgom, I-BP-

02: Blagajniška priloga z DDV, I-BP-03: Zbirnik blagajniških prilog z DDV, I-IZV-03: 

Seznam neizterjanih tožb. 

 

15. Dodatek B Statistike za izposojo  

Dodane so nove statistike izposoje. 

 

16. B.2 Opis posameznih statistik 

Dodan je opis novih statistik za potrebe izposoje: 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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