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Opis novosti v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

 

V segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij smo v verzijo 6.2-01 vključili naslednji dopolnitvi: 

 

1. Vnos podatkov o domači knjižnici za ažuriranje baze podatkov COLIB 

  

Odslej lahko k podatkom o domači knjižnici dodatno vpisujemo kontaktne podatke o 

knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe aplikacije mCOBISS. Vnesemo lahko 

ime knjižnice ali njenih oddelkov za izposojo, kontaktne podatke (poštni naslov, telefonsko 

številko, e-naslov) ter koordinati GPS (v decimalnih stopinjah), ki se uporabljata za prikaz 

lokacije knjižnice oz. njenih oddelkov za izposojo na zemljevidu.   

Našteti podatki so v urejevalniku Domača knjižnica dostopni pod zavihkom Podatki za 

COLIB (2)/Oddelki (mCOBISS). Namenjeni so izključno za ažuriranje baze podatkov 

COLIB in se ne uporabljajo v programski opremi COBISS3 (shranijo se samo v bazo 

podatkov COLIB).  

V knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, običajno vpišemo vse oddelke, ki 

izposojajo gradivo, tudi takšne, ki še nimajo računalniško podprte izposoje (izjema so 

šolske knjižnice, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, kjer podatkov o oddelku, ki je 

določen kot učbeniški sklad, ne vpisujemo), možno pa je vpisati tudi samo splošne podatke 

o knjižnici. Ko vnašamo podatke o novem oddelku, moramo med podatki (pri "Oddelek") 

vpisati dvomestno kodo oddelka ali jo izbrati iz šifranta, ki vključuje oddelke knjižnice iz 

lokalnega šifranta oddelkov (CODE 301). Po vnosu kode oddelka se ime tega oddelka iz 

šifranta prenese v vnosno polje pri "Ime oddelka (za mCOBISS)", kjer ga lahko za potrebe 

aplikacije mCOBISS spremenimo. Pri vnosu splošnih podatkov o knjižnici vnosno polje pri 

"Oddelek" pustimo prazno. 

Če knjižnica izposoje nima organizirane po oddelkih, lahko v bazo podatkov COLIB za 

potrebe aplikacije mCOBISS shranimo samo kontaktne podatke o knjižnici (kreiramo lahko 

samo en objekt)! 

 

2. Urejanje vrstnega reda podatkov v zapisu iz COLIB-a 

  

Dosedanji metodi za urejanje vrstnega reda oddelkov knjižnice in podatkov o delovnem 

času knjižnice v zapisu iz COLIB-a smo nadomestili z novo metodo, ki razen urejanja 

vrstnega reda omenjenih podatkov (oddelkov knjižnice in podatkov o delovnem času 

knjižnice) omogoča tudi urejanje vrstnega reda oddelkov za izposojo za potrebe aplikacije 

mCOBISS (v knjižnici, ki ima izposojo organizirano po oddelkih). Za urejanje vrstnega 

reda omenjenih podatkov najprej poiščemo in izberemo objekt Domača knjižnica in nato 

metodo Objekt / Uredi vrstni red podatkov v zapisu iz COLIB-a. Po izbiri metode 

izberemo še vrsto podatkov, ki jih želimo urediti.   
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