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COBISS3/Izposoja 

Verzija V5.3-00, oktober 2013 

 

Seznam sprememb št. 6, oktober 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–4 spremenjeno 

   1   Uvod 1/1–2 spremenjeno 

   2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/1–3 spremenjeno 

   3   Člani 3/1 spremenjeno 

   3.1   Vpis člana 3.1/5–12 spremenjeno 

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

   4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–6 spremenjeno 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/1–2 spremenjeno 

   4.4   Izposoja gradiva v čitalnico 4.4/1–2 spremenjeno 

   4.5   Vračanje gradiva 4.5/1–5 spremenjeno 

   4.6   Podaljšanje roka izposoje 4.6/1–2 spremenjeno 

   4.7   Sprememba datuma poteka veljavnosti 4.7/1–2 spremenjeno 

   4.9   Izpis zadolžnice 4.9/1 spremenjeno 

   4.11   Vpogled v stanje gradiva 4.11/1 spremenjeno 

   4.12   Katalog 4.12/1–5 spremenjeno 

   4.13   Rezervacije gradiva 4.13/1–12 spremenjeno 

   6   Nastavitev datuma izvajanja postopkov 6/1 spremenjeno 

   7.1   Vzdrževanje cenika 7.1/1–5 spremenjeno 

   7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/1–5 spremenjeno 

   9.2   COBISS3/Medknjižnična izposoja 9.2/1 spremenjeno 

   Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/1–5 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.  
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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 V5.3-00, oktober 2013 

 

Opis sprememb št. 6, oktober 2013 
 

 
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 zaradi možnosti obveščanja s potisnimi obvestili (push 

notifications), ki jo knjižnica lahko ponudi svojim članom.  

 

2. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti vpisa dodatnih podatkov v zvezi s šolanjem z 

uporabo novih šifrantov v sistemu eVŠ (Evidenčni in analitski informacijski sistem za 

visoko šolstvo v Republiki Sloveniji). Sprememba bo vidna samo v knjižnicah v okviru 

ustanov v sistemu eVŠ. 

 

3. Poglavje 3.8 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 

V novem poglavju je opisan  postopek v zvezi s paketnim brisanjem podatkov o neaktivnih 

članih.  

 

4. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 

Poglavje je dopolnjeno, ker je zaradi povezave segmenta COBISS3/Izposoja s segmentom 

COBISS3/Medknjižnična izposoja v urejevalniku vidno tudi  gradivo domače knjižnice, ki 

smo ga rezervirali ali izposodili članu po medknjižnični izposoji. 

 

5. Poglavje 4.4 Izposoja gradiva v čitalnico 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti evidentiranja rezervacije gradiva za uporabo v 

čitalnici.  

 

6. Poglavje 4.5 Vračanje gradiva 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti evidentiranja rezervacije gradiva za uporabo v 

čitalnici in evidentiranja gradiva v zvezi s povezavo s segmentom COBISS3/Medknjižnična 

izposoja. 
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7. Poglavja 4.6 Podaljšanje roka izposoje, 4.7 Sprememba datuma poteka 

veljavnosti, 4.9 Izpis zadolžnice, 4.11 Vpogled v stanje gradiva, 4.12 Katalog 

Poglavja so dopolnjena zaradi možnosti evidentiranja gradiva v zvezi s povezavo s 

segmentom COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

 

8. Poglavje 4.13 Rezervacije gradiva 

Poglavje je dopolnjeno z opisom možnosti evidentiranja rezervacije gradiva za uporabo v 

čitalnici. Hkrati je poglavje dopolnjeno zaradi povezave s segmentom 

COBISS3/Medknjižnična izposoja. 

 

9. Poglavje 7.1 Vzdrževanje cenika in 7.2 Evidentiranje terjatev 

Poglavje je dopolnjeno zaradi povezave s segmentom COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

 

10. Poglavje 9.2 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

Poglavje je dopolnjeno zaradi povezave s segmentom COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

 

11. Dodatek A Izpisi 

A.2  Skupine in opis posameznih izpisov 

Poglavje je dopolnjeno zaradi vključitve novih izpisov I-IZV-01: Izpis Računi glave.txt in I-

IZV-02: Izpis Računi postavke.txt in dopolnitve izpisa I-G-02: Najbolj iskano gradivo s 

parametrom "Vrsta gradiva". 


	COBISS3/Izposoja
	Verzija V5.3-00, oktober 2013
	Seznam sprememb št. 6, oktober 2013
	COBISS3/Izposoja
	Verzija V5.3-00, oktober 2013
	Opis sprememb št. 6, oktober 2013

