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COBISS3/Izposoja 

Verzija V4.6-02, januar 2011 

 

Seznam sprememb št. 3, januar 2011 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–3 spremenjeno 

   PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

   1   UVOD 1/1–2 spremenjeno 

   2   NASTAVITEV PARAMETROV 2/1 spremenjeno 

   2.1   Časovni parametri 2.1/1–2 spremenjeno 

   2.3   Način izposoje (tabela pq) 2.3/1–2 spremenjeno 

   2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/1–2 spremenjeno 

2.5   Kontaktni podatki in informacije za  

        COBISS/OPAC 

2.5/1 spremenjeno 

   2.6   Omejitve poslovanja 2.6/1–3 spremenjeno 

   3.1 Vpis člana 3.1/3–9 spremenjeno 

   4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–4 spremenjeno 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/3–4 spremenjeno 

   4.11  Katalog 4.11/1–3 spremenjeno 

   Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/1–2 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 navedne 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 
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Opis sprememb št. 3, januar 2011 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

  

1. Poglavje 2.1 Časovni parametri  

Dodano je opozorilo, da začetne nastavitve parametra "čas izposoje" in spremembe tega 

parametra v vrednost, ki izposojo onemogoči, na zahtevo knjižnice lahko vnaša samo 

IZUM. 

 

2. Poglavje 2.3 Način izposoje (tabela pq) 

Dodana je tabela s privzetimi nastavitvami načina izposoje na dom in v čitalnico za izvode z 

omejeno dostopnostjo ter opozorilo, da lahko privzete nastavitve na zahtevo knjižnice 

spremeni samo IZUM.  

 

3. Poglavje 2.5 Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC 

Umaknjena je opomba, da se bo naslov spletne strani, na kateri knjižnice objavljajo 

kontaktne podatke in obvestila v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u, 

upošteval šele v verziji COBISS/OPAC, V6.0.  

 

4. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Dodani sta opozorili, da potrebujemo za urejanje privilegijev in omejitev člana posebna 

pooblastila. 

 

5. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Dodana je možnost prehoda v drug oddelek iz okna Gradivo domače knjižnice. 

Dopolnitev je vidna samo v knjižnicah z oddelki. 

 

6. Poglavje 4.11 Katalog 

Spremenjen je vrstni red izpisa podatkov o gradivu ob iskanju v lokalni bazi podatkov. Prav 

tako so spremenjena imena statusov posameznih izvodov. Vrstni red izpisa izvodov je tak, 
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da se najprej izpišejo izvodi s statusom, ki je najugodnejši za uporabnika. Imena statusov in 

vrstni red izpisa so usklajeni z izpisom v okolju COBISS/OPAC, V6.0. 
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