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Seznam sprememb št. 5, maj 2012 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–2 spremenjeno 

   1   UVOD 1/1–2 spremenjeno  

   2.1   Vnos podatkov o domači knjižnici 2.1/1–10 spremenjeno, brisano  

(pogl. 2.1.1.1) 

   3.1   Vnos podatkov o partnerju 3.1/1–10 spremenjeno  

       

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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Opis sprememb št. 5, maj 2012 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 1  UVOD 

Poglavje je spremenjeno zaradi dopolnitve šifranta sigel in zaradi sprememb pri prenosu 

podatkov o knjižnicah iz baze podatkov COLIB med podatke o partnerju.  

 

2. Poglavje 2.1  Vnos podatkov o domači knjižnici 

Poglavje je spremenjeno, ker se ob namestitvi programske opreme COBISS3 v knjižnici 

splošni podatki o domači knjižnici programsko prenesejo iz baze podatkov COLIB. 

 

3. Poglavje 3.1 Vnos podatkov o partnerju  

Poglavje je spremenjeno zaradi dopolnitve šifranta sigel, zaradi možnosti prenosa podatkov 

o vseh knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS, med podatke o partnerju, ter zaradi 

vključitve dodatnih kontrol. 

Odslej v bazo podatkov o partnerjih ni več možno shraniti več aktivnih partnerjev z isto 

siglo. Prav tako med podatki o partnerju pri "Sigla" ni več možno vpisati sigle, ki je ni v 

šifrantu.  

Če določenega partnerja označimo kot neaktivnega, program pri shranjevanju podatkov kot 

neaktivne označi tudi vse pripadajoče kontaktne osebe in oddelke. Če neaktivnega partnerja 

ponovno naredimo aktivnega, ob shranjevanju podatkov postanejo aktivne tudi vse 

pripadajoče kontaktne osebe in oddelki in se o tem izpiše sporočilo. Partnerja lahko 

ponovno naredimo aktivnega le, če v bazi podatkov o partnerjih še ni aktivnega partnerja z 

isto siglo. 

 

 

 

 

 


	COBISS3/Upravljanje aplikacij
	Verzija V5.1-02, maj 2012
	Seznam sprememb št. 5, maj 2012
	COBISS3/Upravljanje aplikacij
	Verzija V5.1-02, maj 2012
	Opis sprememb št. 5, maj 2012

