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COBISS3/Izposoja 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–3 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

1   UVOD 1/1–2 spremenjeno 

2   NASTAVITEV PARAMETROV 2/1 spremenjeno 

2.1   Časovni parametri 2.1/1–2 spremenjeno 

2.2   Koledar 2.2/1 spremenjeno 

2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/1–2 spremenjeno 

3.1   Vpis člana 3.1/1–9 spremenjeno 

4   GRADIVO DOMAČE KNJIŽNICE 4/1 spremenjeno 

4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–4 spremenjeno 

4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/1–5 spremenjeno 

4.4   Vračanje gradiva 4.4/1–3 spremenjeno 

4.5   Podaljšanje roka izposoje 4.5/1–2 spremenjeno 

4.6   Sprememba datuma poteka 4.6/1–2 spremenjeno 

4.7   Vpis opombe o gradivu 4.7/1–2 spremenjeno 

4.11   Katalog 4.11/1–3 spremenjeno 

4.12   Stalne rezervacije serijskih publikacij 4.12/3–4 spremenjeno 

5   ŠTEVCI 5/1 spremenjeno 

6   NASTAVITEV DATUMA IZVAJANJA    
     POSTOPKOV 

6/1 spremenjeno 

7.1   COBISS3/Zaloga 7.1/1 spremenjeno 

7.2   Lokalna baza podatkov 7.2/1 spremenjeno 

7.3   COBISS3/Medknjižnična izposoja 7.3/1 spremenjeno 

A   IZPISI A/1 spremenjeno 

A.1   Priprava in izpis A.1/1–2 spremenjeno 

A.2   Skupine in opis posameznih izpisov A.2/1–4 spremenjeno 

B.2   Opis posameznih statistik B.2/1–3 spremenjeno 

   
 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na  
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prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika".
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COBISS3/Izposoja 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Opis sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika".  
 
 

1. Poglavje 1 Uvod  

Dopolnjen je seznam postopkov, ki so opisani v priročniku.  

 
2. Poglavje 2 Nastavitev parametrov 

2.1 in 2.2 

Dodana je možnost določanja različnih časovnih parametrov in koledarja po posameznih 
oddelkih v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih.  

Parametri izposoje, ki jih določamo v Način izposoje (tabela pq) in Elektronsko 
obveščanje, so skupni za vse oddelke knjižnice. 

 
3. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Dodana je možnost vodenja ločene evidence članov glede na oddelek vpisa v knjižnicah z 
oddelki. 

3.1.2.1 Vnos splošnih podatkov  

Dopolnjen je seznam podatkov, ki se programsko evidentirajo ob vpisu opombe o članu, in 
dodan opis o izpisu datuma zadnjega obiska.  

 
4. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Dopolnjen je seznam podatkov, ki se v knjižnicah z oddelki izpišejo v oknu Gradivo 
domače knjižnice. 

 
5. Poglavje 4.3 Izposoja gradiva na dom 

Upoštevane so posebnosti pri izposoji na dom, ki veljajo v knjižnicah z oddelki.  

Poglavje 4.3.2 Izposoja z izbiro iz kataloga 

Dodana je možnost iskanja gradiva po posameznih ali vseh oddelkih v knjižnicah z oddelki. 

Poglavje 4.3.3 Medoddelčna izposoja 

Dodano je novo poglavje z opisom medoddelčne izposoje gradiva. 
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6. Poglavje 4.4 Vračanje gradiva 

Upoštevane so posebnosti pri vračanju gradiva, ki veljajo v knjižnicah z oddelki.  

 
7. Poglavje 4.5 Podaljšanje roja izposoje 

Upoštevane so posebnosti pri podaljševanju roka izposoje, ki veljajo v knjižnicah z oddelki.  

 
8. Poglavje 4.7 Vpis opombe o gradivu 

Dopolnjen je seznam podatkov, ki se programsko evidentirajo ob vpisu opombe.  

 
9. Poglavje 4.11 Katalog 

Dopolnjen je izpis podatkov o iskanih izvodih v primeru medoddelčno izposojenega gradiva 
in dodana možnost iskanja gradiva po posameznih ali vseh oddelkih v knjižnicah z oddelki. 

 
10. Poglavje 5 Števci 

Dodana je z možnost nastavitve števca v knjižnicah z oddelki za vsak oddelek posebej pri 
ročnem nastavljanju števca. 

 

11. Poglavje 7.1 COBISS3/Zaloga 

Razširjena je povezava med segmentom COBISS3/Zaloga in segmentom 
COBISS3/Izposoja v knjižnicah z oddelki. 

 
12. Poglavje 7.3 COBISS3/Medknjižnična zaloga 

Spremenjen je opis povezave segmenta COBISS3/Medknjižnična izposoja s segmentom 
COBISS3/Izposoja.  

 
13. Dodatek A.1 Priprava in izpis 

A.1.1 Priprava in izpis po urniku 

Dodano je novo poglavje z opisom postopka pri definiranju opravil, ki se lahko izvedejo 
kasneje. Zaenkrat je programsko definiran samo tip opravila Priprava izpisa, ki omogoča, 
da za izbrani izpis določimo čas, ko naj se opravilo začne izvajati. 

 
14. Dodatek A.2 Skupine in opis posameznih izpisov 

A.2.1 Člani 

Dodan je nov izpis I-C-06: Aktivni člani – po oddelkih za knjižnice z oddelki. 

Od A.2.3 do A.2.4  

Dodana je možnost priprave seznamov za posamezne oddelke v knjižnicah z oddelki. 
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15. Dodatek B.2 Opis posameznih statistik 

Od B.2.1 do B.2.7 

Dodana je možnost priprave statistik za posamezne oddelke v knjižnicah z oddelki.  

V statistikah obiska članov (I-STA-C01 in I-STA-C02) je spremenjeno časovno obdobje, v 
katerem upoštevamo obisk člana. 
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