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4.2 VNOS PODATKOV O PAKETU 

Licence za izposojo, ki so se programsko vpisale ob nakupu spletnih virov (e-

knjig, zvočnih knjig itd.) na portalu ponudnika, vključimo v paket. Pri paketu 

vpišemo podatke o sklenjeni pogodbi, načinu nabave itd. Če ponudnik nima 

vnaprej pripravljenih paketov, paket oblikujemo sami. 

Vnos podatkov o paketu je opisan v poglavju 2.1.1. 

Licenco za izposojo lahko tudi prenesemo iz enega v drug paket. 

4.2.1 Vključitev licenc za izposojo v paket 

1. V razredu Licenca za izposojo poiščemo in izberemo licenco, ki jo želimo

vključiti v paket.

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v paket/Prenesi v drug paket.

Odpre se iskalnik Iskanje – Paket/licenca. Oznaka ponudnika je določena

in je ne moremo spremeniti.

Opozorilo: 

Oznaki ponudnika v licenci za izposojo in v paketu morata biti popolnoma 

enaki, tudi z vidika malih in velikih črk.  

3. Poiščemo in izberemo paket.

Licenca, pri kateri se ob tem programsko vpiše način nabave, se vključi v

izbrani paket.

Licence lahko vključimo v paket tudi tako, da poiščemo in izberemo paket v 

razredu Paket/licenca in nato izberemo metodo Objekt / Dodaj licence za 

izposojo. 

4.2.2 Prenos licence za izposojo v drug paket 

1. V razredu Licenca za izposojo poiščemo in izberemo licenco, ki jo želimo

prenesti v drug paket.

2. Izberemo metodo Objekt / Dodaj v paket/Prenesi v drug paket.

Odpre se okno z izpisano oznako paketa, v katerega je licenca trenutno

vključena. Izpiše se tudi vprašanje, ali želimo licenco prenesti v drug paket.

3. Kliknemo gumb Da.

Postopek 

Postopek 

Možnosti ... 
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Odpre se iskalnik Iskanje – Paket/licenca. Oznaka ponudnika je določena 

in je ne moremo spremeniti. 

4. Poiščemo in izberemo paket. 

Licenca se prenese v izbrani paket. 
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