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COBISS3/Izposoja 

Verzija V6.1-00, oktober 2014 

 

Seznam sprememb št. 8, oktober 2014 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

   PREDGOVOR PREDGOVOR/3–4 spremenjeno 

   1   Uvod 1/1–2 spremenjeno 

   2   Nastavitev parametrov 2/1 spremenjeno 

   2.1   Časovni parametri 2.1/3 spremenjeno 

   2.4   Elektronsko obveščanje 2.4/1–3 spremenjeno 

   3.1   Vpis člana 3.1/1–14 spremenjeno 

   3.3   Brisanje podatkov o članu 3.3/1–2 spremenjeno 

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

   3.9   Referenčna baza podatkov o študentih 3.9/1–5 dodano 

   4   Gradivo domače knjižnice 4/1 spremenjeno 

   4.1  Izbira člana 4.1/1–2 spremenjeno 

   4.2   Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 4.2/1–6 spremenjeno 

   4.3   Izposoja gradiva na dom 4.3/1–5 spremenjeno 

   4.4   Izposoja gradiva v čitalnico 4.4/1–2 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  Rezervacije gradiva 4.13/3–13 spremenjeno 

   4.15  Evidentiranje izgube gradiva 4.15/1–3 dodano 

   4.16  Vodenje evidence izposoje kompletov 4.16/1–11 dodano 

   4.17  Izposoja v potujoči knjižnici 4.17/1–10 dodano 

   6   Nastavitev datuma izvajanja postopkov 6/1 spremenjeno 

   7.2   Evidentiranje terjatev 7.2/1–6 spremenjeno 

   8  Opomini 8/1 spremenjeno  

   8.2  Izpis opominov 8.2/1–2 spremenjeno  

   8.5  Priprava obrazcev za opomine 8.5/1–13 dodano 

   Dodatek A.2 –  Skupine in opis posameznih izpisov Dodatek A.2/1–5 spremenjeno 

   Dodatek B –  Statistike za izposojo Dodatek B/1 spremenjeno 

   Dodatek B.2 –  Opis posameznih statistik Dodatek B.2/1–5 spremenjeno 
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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 V6.1-00, oktober 2014 

 

Opis sprememb št. 8, oktober 2014 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 2.1 Časovni parametri 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti nastavitve datuma poteka izposoje na oddelkih za 

učbeniški sklad, ki se upošteva pri evidentiranju izposoje gradiva v učbeniškem skladu.  

 

2. Poglavje 2.4 Elektronsko obveščanje 

Poglavje je dopolnjeno zaradi spremenjene funkcionalnosti vključevanja in izključevanja 

distribucije avtomatskih e-obvestil članom knjižnice. 

 

3. Poglavje 3.1 Vpis člana 

Poglavje je dopolnjeno zaradi prenosa podatkov o članu iz referenčne baze podatkov o 

študentih, novega atributa "Jezik opominov" pri članu in možnosti brisanja neveljavnih 

številk člana. 

 

4. Poglavje 3.3 Brisanje podatkov o članu 

Poglavje je dopolnjeno zaradi dodatne omejitve pri brisanju člana (član ima odprti zahtevek 

za MI) in možnosti brisanja neveljavnih številk člana. 

 

5. Poglavje 3.8 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 

Poglavje je dopolnjeno zaradi dodatne omejitve pri brisanju članov (član ima odprti 

zahtevek za MI). 

 

6. Poglavje 3.9 Referenčna baza podatkov o študentih 

V novem poglavju je opisan postopek v zvezi s pripravo referenčne baze podatkov o 

študentih in postopek ažuriranja podatkov o vpisanih članih – študetnih s podatki iz 

referenčne baze študentov.  

 

7. Poglavje 4.2 Urejevalnik Gradivo domače knjižnice 
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Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti evidentiranja izposoje kompletov, vračanja gradiva 

z zadržkom in možnosti izbire postajališča v oddelku potujoče knjižnice. 

 

8. Poglavje 4.3 Izposoja gradiva na dom 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti vračanja gradiva z zadržkom, prenosa gradiva med 

člani in kontrole neporavnanih terjatev.  

 

9. Poglavje 4.5 Vračanje gradiva 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti vračanja gradiva z zadržkom, evidentiranja izgube 

gradiva, prenosa gradiva med člani in vračanja gradiva v katerem koli oddelku knjižnice.  

 

10. Poglavji 4.6 Podaljšanje roka izposoje in 4.7 Sprememba datuma poteka 

veljavnosti 

Poglavji sta dopolnjeni zaradi možnosti vračanja gradiva z zadržkom, evidentiranja izgube 

gradiva in kontrole neporavnanih terjatev. 

 

11. Poglavje 4.15 Evidentiranje izgube gradiva 

V novem poglavju je opisan  postopek evidentiranja izgube gradiva. 

 

12. Poglavje 4.16 Vodenje evidence izposoje kompletov 

V novem poglavju so opisani  postopki z gradivom, ki se izposoja v kompletu. 

 

13. Poglavje 4.17 Izposoja v potujoči knjižnici 

V novem poglavju so opisani  postopki izposoje v potujoči knjižnici. Dodana so tudi 

navodila za delo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu, ki se uporablja, ko 

online delo v COBISS3/Izposoja ni možno. 

 

14. Poglavje 6 Nastavitev datuma izvajanja postopkov 

Poglavje je dopolnjeno, ker je metoda za nastavitev datuma evidentiranja postopkov v 

izposoji preseljena v menijsko vrstico pod Sistem / Nastavitve in ker je posebno 

pooblastilo za uporabo te metode ukinjeno. 

 

15. Poglavje 7.2 Evidentiranje terjatev 

Poglavje je dopolnjeno zaradi možnosti programskega evidentiranja terjatve za 

izposojevalnino oziroma obrabnino pri izposoji in podaljšanju roka izposoje.  
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16. Poglavje 8.5 Priprava obrazcev za opomine 

V novem poglavju so opisani  postopki v zvezi z možnostjo priprave poljubne vsebine 

obrazcev opominov, ki se upoštevajo pri izdelavi opominov. 

 

17. Dodatek A Izpisi 

A.2  Skupine in opis posameznih izpisov 

Poglavje je dopolnjeno zaradi vključitve novega izpisa I-C-07: Statistika ažuriranja 

podatkov o članih – študentih in možnosti poljubnega sreminjanja vsebine obrazcev za 

opomine. Dopolnitev se nanaša tudi na spremenjeno funkcionalnost uporabe spremenljivk v 

povezavi z obrazci za opomine. 

 

18. Dodatek B Statistike za izposojo 

B.2  Opis posameznih statistik 

Poglavje je dopolnjeno zaradi vključitve nove statistike I-STA-C06:Aktivni člani – po 

kategoriji člana. 
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