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1 UVOD  

Za dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij potrebujemo 

pooblastilo ADM – dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter 

pregled in izpis podatkov.  

Pri podatkih o domači knjižnici vnašamo podatke: 

 ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3  

 s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB (teh podatkov v 

programski opremi COBISS3 ne uporabljamo) 

Podatki, ki jih uporabljamo v programski opremi COBISS3, se shranjujejo v 

okolju COBISS3, nekateri od njih tudi v bazo podatkov COLIB, medtem ko se 

podatki, s katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB, shranjujejo samo v bazo 

podatkov COLIB.  

Nekateri podatki o domači knjižnici so že vneseni (preneseni so iz baze 

podatkov COLIB). Po potrebi jih popravimo in dopolnimo, še preden začnemo 

delati v posameznem segmentu programske opreme COBISS3. Vnesemo še 

podrobnejše podatke, ki se upoštevajo pri izvajanju nekaterih postopkov v 

posameznih segmentih, in podatke o kontaktnih osebah ali kontaktnih oddelkih. 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku lahko določimo, ali naj se ime in podatki 

za naslavljanje izpisujejo pri naslovu pošiljatelja v dokumentih, ki jih 

pripravljamo v posameznih segmentih programske opreme COBISS3. Za vsak 

segment določimo samo eno kontaktno osebo ali en kontaktni oddelek. Če tega 

ne določimo, se izpišejo le podatki iz naslova sedeža domače knjižnice. 

Pri nabavi monografskih in serijskih publikacij ter pri medknjižnični izposoji 

poslujemo s partnerji. To so knjižnice, založbe, servisi, druge ustanove in 

posamezniki.  

Najprej vnesemo splošne podatke o partnerju: ime, naslov sedeža, 

identifikacijsko številko za DDV ali davčno številko itd. Če je partner 

knjižnica, vpisana v bazo podatkov COLIB, lahko osnovne podatke prenesemo 

iz te baze podatkov. Če je partner že vpisan v bazo podatkov o članih knjižnice, 

lahko njegove osnovne podatke prenesemo tudi iz te baze podatkov. Ker so 

lahko partnerji pri nabavi monografskih in serijskih publikacij ter v 

medknjižnični izposoji v različnih vlogah (neki partner je lahko v 

medknjižnični izposoji npr. dobavitelj gradiva in njegov naročnik, v nabavi pa 

dobavitelj monografskih in serijskih publikacij, financer, darovalec, pošiljatelj 

Vnos in spreminjanje 

podatkov o partnerjih 

Vnos in spreminjanje 

podatkov o domači 

knjižnici 
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obveznih izvodov ipd.), določimo vsakemu partnerju tudi eno ali več vlog. 

Nato vnesemo še podatke o kontaktnih osebah in kontaktnih oddelkih. Pri 

vsakem od teh določimo, ali naj se ime in podatki za naslavljanje upoštevajo in 

izpisujejo pri naslovu prejemnika v dokumentih v določenem segmentu 

programske opreme COBISS3. Za vsak segment lahko določimo več 

kontaktnih oseb in oddelkov. Če tega ne določimo, se upoštevajo in izpisujejo 

le podatki iz naslova sedeža. 

Podatke o izbranem uporabniku sistema ali o vseh uporabnikih sistema lahko 

uskladimo s podatki v centralnem registru uporabnikov (CRU), prav tako pa 

lahko za izbranega uporabnika sistema vrnemo uporabniške nastavitve na 

privzete vrednosti.  

Dodatek A vsebuje opis strukture naslovov v izpisih. Dodatek B vsebuje 

priporočila za vnos podatkov o nekaterih visokošolskih knjižnicah in je 

namenjen le uporabnikom sistema COBISS.SI.  

  

 

Vzdrževanje podatkov 

o uporabnikih 

sistema 

Dodatka 



© IZUM, december 2014 2-1 

 

2 DOMAČA KNJIŽNICA 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij je ob namestitvi programske 

opreme COBISS3 v razredu Domača knjižnica objekt že kreiran (podatki o 

domači knjižnici so preneseni iz baze podatkov COLIB). Ker se podatki za 

naslavljanje domače knjižnice izpisujejo v vseh dokumentih, ki jih knjižnica 

pošilja svojim članom in partnerjem, je treba podatke o domači knjižnici 

dopolniti, še preden  začnemo delati v drugih segmentih.  

Za vnos in spreminjanje podatkov o domači knjižnici potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih.  

Podpoglavje: 

 Vnos podatkov o domači knjižnici   
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3 PARTNERJI 

Pri nabavi monografskih publikacij, serijskih publikacij in elektronskih virov 

ter pri medknjižnični izposoji poslujemo s partnerji. 

Pri nabavi monografskih publikacij imajo partnerji lahko različne vloge. Lahko 

so: 

 dobavitelji gradiva 

 prejemniki/pošiljatelji zamenjanega gradiva   

 pošiljatelji obveznih izvodov  

 darovalci 

 financerji 
 

Pri nabavi serijskih publikacij so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva 

 financerji 
 

Pri nabavi elektronskih virov so partnerji lahko: 

 dobavitelji  

 financerji 
 

Pri medknjižnični izposoji so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva  

 naročniki gradiva 
 

Za vnos in spreminjanje podatkov o partnerjih potrebujemo pooblastilo 

ADM_PARTNER – vzdrževanje podatkov o partnerjih. 

Podpoglavja: 

 Vnos podatkov o partnerju   

 Brisanje podatkov o partnerju  

 Vpis podatkov o partnerjih v lokalni šifrant dobaviteljev  
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4 UPORABNIŠKA IMENA 

Uporabniška imena so shranjena v razredu Uporabnik sistema. Podatke o 

uporabniških imenih vzdržuje na portalu Izobraževanje skrbnik lokalnih 

aplikacij, v programski opremi COBISS3 pa se v bazo podatkov o uporabnikih 

sistema ti podatki hranijo, ko se uporabnik sistema prvič prijavi z uporabniškim 

imenom, ki je zanj definirano v centralnem registru uporabnikov (CRU).  

Uporabnik sistema, ki ima pooblastili ADM – dostop do segmenta 

COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis podatkov in ADM_USER – 

vzdrževanje uporabniških imen, lahko za druge uporabnike sistema ponastavi 

uporabniške nastavitve na privzete vrednosti in uskladi podatke o izbranem 

uporabniku sistema ali o vseh uporabnikih sistema s podatki v CRU. 

Podpoglavja: 

 Vpogled v podatke o uporabniku sistema  

 Uskladitev podatkov s centralnim registrom uporabnikov  

 Brisanje uporabniških nastavitev  
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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") 

Pogoj 

Postopek 



COBISS3/Upravljanje aplikacij COBISS 

 

4.1-2 © IZUM, december 2014 

 

 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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4.2 USKLADITEV PODATKOV S CENTRALNIM REGISTROM 

UPORABNIKOV 

Če podatki o uporabnikih sistema niso usklajeni s podatki v centralnem registru 

uporabnikov (CRU) – ker se uporabnik sistema po odprtju uporabniškega 

imena dalj časa ni prijavil v programsko opremo COBISS3, zaradi napak pri 

komunikaciji, zaradi sprememb v CRU itd. –, jih lahko uskladimo.  

Za uskladitev podatkov s centralnim registrom uporabnikov potrebujemo 

pooblastili  ADM – dostop do segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter 

pregled in izpis podatkov in ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

1. Izberemo metodo Uporabnik sistema / Uskladi s podatki v CRU.  

 

Podatki o uporabnikih sistema so po usklajevanju enaki podatkom v CRU.  

Po uskladitvi podatkov s podatki v CRU bodo spremembe pri uporabnikih 

sistema upoštevane šele po njihovi odjavi in ponovni prijavi v sistem. 

 

Če želimo s podatki v CRU uskladiti podatke samo o določenem uporabniku 

sistema, te podatke najprej poiščemo in izberemo. Nato v urejevalniku 

Uporabnik sistema kliknemo gumb Prenos iz CRU. 

 

Postopek 

Možnosti ... 
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4.3 BRISANJE UPORABNIŠKIH NASTAVITEV 

Včasih želi uporabnik sistema svoje uporabniške nastavitve ponovno nastaviti 

na privzete vrednosti. Te uporabniške nastavitve so: 

 velikost oken 

 pisava 

 uporabniške destinacije 

 logične destinacije 

 osebni imenik 

 poizvedbe 

 bližnjice 

 prikazi rezultatov iskanja 
 

V tem primeru moramo pri uporabniškem imenu zbrisati nastavitve, ki veljajo 

za to uporabniško ime. 

Za brisanje uporabniških nastavitev potrebujemo pooblastili ADM – dostop do 

segmenta COBISS3/Upravljanje aplikacij ter pregled in izpis podatkov in 

ADM_USER – vzdrževanje uporabniških imen. 

 

1. V razredu Uporabnik sistema poiščemo in izberemo uporabniško ime. 

2. Izberemo metodo Objekt / Zbriši uporabniške nastavitve. 

Odpre se okno Uporabnik sistema z vprašanjem "Ali res želite zbrisati vse 

uporabniške nastavitve?". 

3. Kliknemo gumb Da. 

 

Opozorilo: 

Uporabniške nastavitve za izbrano uporabniško ime brišemo, kadar uporabnik 

sistema ni prijavljen v programsko opremo COBISS3 pod tem uporabniškim 

imenom, saj se mu bodo v nasprotnem primeru ob izhodu iz programske 

opreme COBISS3 obstoječe nastavitve ponovno shranile. 

 

Postopek 
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