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Opis novosti v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 6.1-00 vključili naslednje  

spremembe in dopolnitve: 

 

 

1. Nova atributa pri razredu Oddelek  

  

V urejevalnik Oddelek/Splošno smo dodali nova atributa "E-naslov za rezervacije" in 

"Število bibliobusov". Pri "E-naslov za rezervacije" vpišemo e-naslov, na katerega želimo 

prejemati obvestila o rezervacijah prostih izvodov iz tega oddelka, ki so bile izvedene preko 

COBISS/OPAC-a, pri "Število bibliobusov" pa vpišemo število bibliobusov pri podatkih o 

oddelku, kjer so vneseni podatki o potujoči knjižnici (če knjižnica bibliobus ima). 

 

2. Spremenjeno ime atributa pri razredu Oddelek  

  

V urejevalniku Oddelek/Info smo atribut "Oddelki" preimenovali v "Aktivnost v oddelkih". 

 

3. Odstranjena atributa pri razredu Oddelek  

  

Pri razredu Oddelek smo (iz urejevalnika, iz seznama atributov v brskalniku in iz 

privzetega prikaza rezultatov iskanja v iskalniku) odstranili atributa "Neporavnane terjatve" 

in "Štev. izgublj. izvodov (I)".  

 

4. Določitev partnerjev, ki so nadrejeni oddelku za izposojo  

 

V knjižnici z oddelki lahko odslej (v urejevalniku Oddelek/Splošno) posameznemu 

oddelku domače knjižnice določimo enega ali več nadrejenih partnerjev. Ta možnost se 

knjižnici omogoči na njeno zahtevo z vključitvijo novega  parametra v inicializacijsko 

datoteko. Knjižnica se odloči za to možnost, če je njen oddelek hkrati tudi del neke 

organizacije in če želi, da se podatki o oddelku in njegovem nadrejenem partnerju 

upoštevajo v naslovu pošiljatelja v dokumentih, pripravljenih v segmentu 

COBISS3/Medknjižnična izposoja.  

Če ima knjižnica vključeno to možnost, se (v urejevalniku Oddelek/Info) programsko 

vpisujeta še dva podatka: pri "Štev. naročenih enot (MI)" je na voljo informacija o številu 

enot gradiva, ki so v imenu izbranega oddelka trenutno naročene po medknjižnični izposoji, 

pri "Štev. izposojenih enot (MI)" pa informacija o številu enot gradiva iz izbranega oddelka, 

ki so trenutno izposojene po medknjižnični izposoji. Ta dva podatka sta vidna tudi v 

brskalniku v seznamu atributov in v iskalniku v privzetem prikazu rezultatov iskanja. 
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