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Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/1–3 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

2.1   Vnos podatkov o domači knjižnici 2.1/1–4, 7–10 spremenjeno, dodano 
(pogl. 2.1.4)   

3.1   Vnos podatkov o partnerju 3.1/5–8 spremenjeno 

4.2   Spreminjanje podatkov o uporabniku sistema 4.2/1–4 spremenjeno 

A.4   Primeri naslavljanja na izpisih A.4/1–3 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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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". 
 
 

1. Poglavje 2.1 Vnos podatkov o domači knjižnici 

Dopolnjen je opis zaradi knjižnic, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja in imajo 
izposojo organizirano po oddelkih. 

2.1.2 Vnos podrobnejših podatkov 

Atribut "Privzeti oddelek za nabavo" je odstranjen. 

2.1.4 Vnos podatkov o oddelku za izposojo 

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisan vnos podatkov o oddelku za izposojo v 
knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja in imajo izposojo organizirano po 
oddelkih. 

 
2. Poglavje 3.1 Vnos podatkov o partnerju 

3.1.2.3.1 Uskladitev zneska preplačil 

Atribut "Razlika v deviz. znesku" je preimenovan v "Razlika v znesku v tuji valuti."  

 
3. Poglavje 4.2 Spreminjanje podatkov o uporabniku sistema 

4.2.1 Spreminjanje splošnih podatkov 

Dopolnjen je opis zaradi knjižnic, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja in imajo 
izposojo organizirano po oddelkih. 

 


	COBISS3/Upravljanje aplikacij
	Verzija V4.5-02, junij 2009
	Seznam sprememb št. 1, junij 2009
	COBISS3/Upravljanje aplikacij
	Verzija V4.5-02, junij 2009
	Opis sprememb št. 1, junij 2009

