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COBISS3/Izposoja 

Verzija V6.4-00, december 2015 

 

Seznam sprememb št. 13, december 2015 
 

 

Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

   3.7   Sprememba oddelka šole 3.7/1–2 spremenjeno 

   3.10   Evidentiranje obiska 3.10/1–2 spremenjeno 

   4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–2 spremenjeno 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/3–4 spremenjeno 

   4.5   Vračanje gradiva 4.5/1–8 spremenjeno 

   4.6   Podaljšanje roka izposoje 4.6/1-3 spremenjeno 

   4.7   Sprememba datuma poteka veljavnosti 4.7/1-2 spremenjeno 

   4.13  Rezervacija gradiva 4.13/1-4, 9-14 spremenjeno 

   7.1   Vzdrževanje cenika 7.1/1–6 spremenjeno 

   7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/1–10 spremenjeno 

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

   8   Opomini 8/1 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.2/5–8 spremenjeno 

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

   Dodatek B.2 –  Opis posameznih statistik Dodatek B.2/1–16 spremenjeno 

   Podatki o izdajatelju   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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Opis sprememb št. 13, december 2015 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 3.7 Sprememba oddelka šole 

Dodan opis možnosti shranjevanja tabele za izvedbo postopka paketne spremembe oddelka 

šole pri članih. 

 

2. Poglavje 3.10 Evidentiranje obiska 

Spremenjena navedba izpisov, kjer se upoštevajo obiski. 

 

3. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Dodan opis dodatnih možnosti pri izpisu podatkov o članu in neporavnanih terjatvah v oknu 

Gradivo domače knjižnice. 

  

4. Poglavje 4.3 Izposoja gradiva na dom 

Sprememba pri razvrstitvi zvezkov v oknu Izbira zvezkov.  

 

5. Poglavje 4.5 Vračanje gradiva 

Dodan opis dodatnih opozoril ob vračilu medodddelčno izposojenega gradiva, ki je 

rezervirano v matičnem oddelku.  

 

6. Poglavje 4.6 Podaljšanje roka izposoje 

Dodan opis možnosti podaljšanja roka izposoje v vseh oddelkih hkrati.  

 

7. Poglavje 4.7 Sprememba datuma poteka veljavnosti 

Dodan opis možnosti spremembe poteka veljavnosti v vseh oddelkih hkrati.  

 

8. Poglavje 4.13 Rezervacija gradiva 

Dodan opis možnosti rezervacije za posamezni oddelek knjižnice. 
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9. Poglavje 4.13.3 Obdelava rezervacij 

Dodan opis možnosti obdelave rezervacije gradiva po podlokacijah. 

 

10. Poglavje 7.1 Vzdrževanje cenika 

Dodano opozorilo glede spremembe veljavnosti cenika v knjižnicah z oddelki. 

 

11. Poglavje 7.2 Evidentiranje terjatev 

Dodan opis nove možnosti programskega evidentiranja terjatve za stroške vračila v drugem 

oddelku. 

 

12. Poglavje 7.3 Poravnava terjatev in izpis računa 

Dodan opis evidentiranja nove vrste transakcije ob poravnavi terjatve in umik gumba Pošlji 

za izpis računa. 

 

13. Poglavje A Izpisi 

Dodana nova izpisa za potrebe izposoje. 

 

14. Poglavje A.2  Skupine in opis posameznih izpisov 

Dodana opisa novih izpisov. 

 

15. Poglavje B Statistike za izposojo 

Spremenjena razporeditev statistik po skupinah. Dodane so nove statistike za izposojo. 

 

16. Poglavje B.2 Opis posameznih statistik 

Opisi statistik za izposojo so na novo urejeni po posameznih skupinah, zato je oznaka 

nekaterih obstoječih statistik spremenjeno. Dodani so opisi novih statistik za izposojo. 

 

17. Podatki o izdajatelju 

Spremenjen čas pomoči po telefonu. 
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