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4.1 VPOGLED V PODATKE O UPORABNIKU SISTEMA 

Podatki o uporabniku sistema se usklajujejo s podatki v CRU ob vsaki njegovi 

prijavi v programsko opremo COBISS3.  

Za vpogled v podatke o uporabniku sistema potrebujemo pooblastili ADM – 

dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis 

podatkov in ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

Uporabnik sistema se je z  uporabniškim imenom, ki je definirano v centralnem 

registru uporabnikov (CRU), že vsaj enkrat prijavil v programsko opremo 

COBISS3. 

 

1. V razredu Uporabnik sistema poiščemo in izberemo podatke o uporabniku 

sistema.  

Podatki o izbranem uporabniku sistema, ki se sicer vzdržujejo na portalu  

Izobraževanje, so vidni v brskalniku v delu okna s seznamom atributov:   

 uporabniško ime, s katerim se uporabnik sistema lahko prijavi v 

programsko opremo COBISS3 (vrednost pri "Uporabniško ime") 

 ime in priimek uporabnika sistema (vrednost pri "Ime" in "Priimek"); 

podatka se izpišeta na mestu, namenjenem za podpis na izpisih, ki jih 

uporabnik sistema pripravi in pošlje na destinacije 

 naziv, ki označuje izraz za ogovor (npr. g., ga., Miss itd.) ali znanstveni 

naslov (npr. dr., mag. itd.) (vrednost pri "Naziv osebe"); podatek se 

izpiše pred imenom in priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta 

uporabnik pripravi in pošlje na destinacije 

 strokovni naslov, ki označuje višjo ali visoko stopnjo izobrazbe 

(vrednost pri "Strokovni naslov); podatek se izpiše za imenom in 

priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta uporabnik pripravi in 

pošlje na destinacije 

 vloga, ki označuje delovno mesto ali funkcijo uporabnika sistema v 

organizaciji (vrednost pri "Vloga"); podatek se izpiše pod imenom in 

priimkom uporabnika sistema na izpisih, ki jih ta uporabnik pripravi in 

pošlje na destinacije  

 vloga, ki označuje delovno mesto ali funkcijo uporabnika sistema v 

organizaciji v angleškem jeziku (vrednost pri "Vloga – angleško"); 

podatek se izpiše pod imenom in priimkom uporabnika sistema na 

izpisih v angleškem jeziku, ki jih ta uporabnik pripravi in pošlje na 

destinacije 

 e-naslov uporabnika sistema, knjižnice, oddelka itd. (vrednost pri "E-

pošta"); podatek se upošteva pri "From", ko ta uporabnik pošilja izpise 

po elektronski pošti 

 telefonska številka uporabnika sistema (vrednost pri "Telefon") 
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 onemogočena prijava, ker se ta uporabnik sistema več ne bo prijavljal v 

programsko opremo COBISS3 (potrjeno potrditveno polje 

"Onemogočena prijava") 

 onemogočena prijava, ker se je uporabnik sistema šestkrat zmotil pri 

prijavi v programsko opremo COBISS3 (potrjeno potrditveno polje 

"Zaklenjeno geslo"); če je to potrditveno polje označeno, si mora 

uporabnik sistema pred prijavo v programsko opremo COBISS3 na 

portalu Izobraževanje nastaviti novo geslo 

 datum in čas, ko se je uporabnik sistema nazadnje prijavil v 

programsko opremo COBISS3 ali odjavil iz nje (vrednosti pri "Zadnja 

prijava" in "Zadnja odjava") 

 datum in čas, ko je uporabnik sistema nazadnje vnesel napačno geslo 

ob prijavi v programsko opremo COBISS3 (vrednost pri "Zadnji 

napačni vnos gesla") 

 oddelki ali organizacijske enote knjižnice, v katerih lahko uporabnik 

sistema izvaja kontrolo dotoka serijskih publikacij (vrednost pri 

"Kontrola dotoka za oddelke"); če podatek ni določen, lahko uporabnik 

sistema izvaja kontrolo dotoka serijskih publikacij v vseh oddelkih ali 

organizacijskih enotah knjižnice 

 datum, za katerega lahko uporabnik sistema ročno beleži transakcije v 

izposoji, ker jih na ta dan ni bilo možno beležiti programsko (vrednost 

pri "Datum izvajanja postopkov") 

 en ali več oddelkov (če ima domača knjižnica izposojo organizirano po 

oddelkih), v katere se uporabnik sistema lahko prijavi in evidentira 

postopke v zvezi z izposojo (vrednost pri "Oddelki izposoje") 

 

Če želimo pogledati pooblastila za delo v programski opremi COBISS3, ki jih 

ima izbrani uporabnik sistema, med povezavami izberemo mapo Pooblastila. 
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