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COBISS3/Medknjižnična 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/1–6 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

2.1   Vnos zahtevka za MI 2.1/15–16 spremenjeno 

B   IZPISI B/1 spremenjeno   

B.1   Izpisovanje B.1/1–3 spremenjeno, dodano 
(dod. B.1.2) 

C.2   Bibliografski opis gradiva in drugi podatki C.2/3–4 spremenjeno 

C.3   Primeri izpisov  C.3/3–4 spremenjeno 

D.1   Seznam izpisov D.1/1 spremenjeno 

E   STATISTIKE E/1 spremenjeno 

E.1   Seznam izpisov E.1/1 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 
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/Medknjižnična 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". Opisi sprememb, ki niso vključene v priročnik, so navedeni na koncu pod 
naslovom "Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku". 
 
 
1. Dodatek B.1 Izpisovanje 

B.1.2 Priprava in izpis po urniku 

Dodano je novo poglavje z opisom postopka za definiranje 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. 

B.1.3 Iskanje shranjenih datotek z izpisi 

Spremenjena je številka poglavja in atribut "Poglej v" je preimenovan v "Izberi mapo". 

  
2. Dodatek C.2 Bibliografski opis gradiva in drugi podatki 

C.2.11 Nalepka 

Dodana je nova definicija izpisa "Nalepka z naslovom <sedeža 
partnerja/člana/dobavitelja/naročnika> (ZWE3483)" za tiskanje nalepk z naslovi 
prejemnikov (članov in partnerjev, ki se v medknjižnični izposoji pojavljajo v vlogi 
naročnikov in dobaviteljev) na univerzalnih nalepkah Zweckform ZWE3483 (na papirju A4 
so štiri nalepke velikosti 105 x 148 mm). Pri izpisu naslova na teh nalepkah sta upoštevana 
usmerjenost ležeče in logotip knjižnice.  

Če želimo natisniti nalepke in pri tem upoštevati novo definicijo izpisa, poiščemo ustrezne 
objekte (če želimo natisniti nalepke za naročnike, izberemo dobavnice, partnerje ali člane, 
če pa želimo natisniti nalepke za dobavitelje, izberemo podatke o prejetem/dobavljenem 
gradivu ali partnerje). Na delovnem področju jih označimo in izberemo metodo Objekt / 
Natisni ali Objekt / Pošlji. V oknu Izbira definicije izpisa iz seznama definicij izpisov 
izberemo definicijo "Nalepka z naslovom <…> (ZWE3483)" in za izbrane objekte 
natisnemo nalepke z ustreznimi naslovi (npr. z izbiro dobavnice ali člana natisnemo nalepko 
z naslovom naročnika, z izbiro prejetega/dobavljenega gradiva natisnemo nalepko z 
naslovom dobavitelja in z izbiro partnerja natisnemo nalepko z naslovom njegovega sedeža, 
ne glede na to, ali je partner dobavitelj ali naročnik v medknjižnični izposoji). 

Pri tiskanju nalepk iz okna za predogled pripravljenega izpisa se upošteva privzeta 
destinacija, zato je treba pri podrobnostih za izbrani tiskalnik nastaviti usmerjenost ležeče. 

Pri izpisu naslovov prejemnikov z upoštevanjem definicije izpisa "Nalepka z naslovom 
<…> (ZWE3483)" se naslov za prvi izbrani objekt vedno izpiše na levi zgornji nalepki, 
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zato je priporočljivo, da pred tiskanjem nalepk na delovnem področju izberemo vsaj 4 
objekte (ali 8, 12, 16 … objektov). 

 
3. Dodatek C.3 Primeri izpisov 

Vključena je sprememba na obrazcu MI – obvestilo o zavrnitvi naročila. Odslej se datum 
naročila z naročnikovega zahtevka za MI, ki se je izpisoval v uvodnem besedilu, izpiše za 
vrsto storitve, vrsto gradiva in medijem gradiva ("naročeno"). Za datumom se izpiše oznaka 
referenčnega dokumenta naročnika, ki je podal svoj zahtevek za MI ("vaš znak"), če je bil 
podatek pri zahtevku za MI vpisan. Za oznako referenčnega dokumenta naročnika se izpiše 
še številka zahtevka za MI ("ref. št."). 

 
 
Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Ureditev izpisa podatkov pri atributu "Opomba iz zahtevka za MI" 

Če je zahtevek za MI prispelo COBISS/OPAC-naročilo, se odslej pri opombi iz zahtevka za 
MI izpiše najprej besedilo, ki ga je kot opombo vpisal član pri pripravi COBISS/OPAC-
naročila pri "Opomba (dodatne informacije)". Če je član pri pripravi COBISS/OPAC-
naročila še označil, da želi prejeti SMS-obvestilo o prispelem gradivu ali nerealizirani 
dobavi gradiva, se pod besedilom opombe izpiše tudi ta informacija. Sledi izpis kontaktnih 
podatkov o članu (njegov naslov, telefon, mobilni telefon in e-naslov).  
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