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COBISS3/Elektronski viri 

Verzija V6.2-00, marec 2015 

 

Seznam sprememb št. 3, marec 2015 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO KAZALO/1–3 spremenjeno 

   3.1  Prejem 3.1/1–3 spremenjeno, dodano 

(pogl. 3.1.1.1) 

   3.2  Reklamiranje 3.2/1 spremenjeno 

   Dodatek B.1 – Seznam izpisov Dodatek B.1/1 spremenjeno 

   Dodatek B.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek B.2/1 spremenjeno 

   Dodatek B.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek B.3/1–3 spremenjeno, dodano 

(dod. B.3.3, B.3.4)  

   Dodatek D – STATISTIKE DODATEK D/1 dodano 

   Dodatek D.1 – Seznam izpisov Dodatek D.1/1 dodano 

   Dodatek D.2 – Izbor podatkov za pripravo izpisov Dodatek D.2/1 dodano 

   Dodatek D.3 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek D.3/1 dodano 

   Dodatek D.4 – Opis posameznih izpisov Dodatek D.4/1–5 dodano 

   Dodatek E – PODATKI ZA NADALJNJO 

OBDELAVO 

DODATEK E/1 dodano 

   Dodatek E.1 – Seznam izpisov Dodatek E.1/1 dodano 

   Dodatek E.2 – Vnos vhodnih parametrov za pripravo 

izpisov 

Dodatek E.2/1 dodano 

   Dodatek E.3 – Opis posameznih izpisov Dodatek E.3/1–2 dodano 

      

       

 

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 
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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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COBISS3/Elektronski viri 

Verzija V6.2-00, marec 2015 

 

Opis sprememb št. 3, marec 2015 
 

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

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 3.1  Prejem 

3.1.1.1 Vnos več licenc 

V novem poglavju je opisan postopek zaporednega vnosa podatkov o licencah za obvezni 

izvod pri bibliografskih zapisih, ki še nimajo vpisanih teh licenc. 

 

2. Poglavje 3.2  Reklamiranje 

Dodan je opis hkratnega vnosa datuma reklamiranja za več licenc za obvezni izvod. 

 

3. Dodatek B  SEZNAMI 

B.1 Seznam izpisov 

Pripravljena sta dva nova seznama: 

 E-SEZ-03: Seznam izposojenih e-knjig – po naslovih in številu izposoj  

 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih e-knjig – po naslovih 
 

Za obseženjše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

B.2 Vnos vhodnih parametrov za pripravo izpisov 

Vključeno je novo poglavje z opisom vnosa vhodnih parametrov za pripravo seznamov E-

SEZ-03 in E-SEZ-04. 

B.3 Opis posameznih izpisov 

Vključeni sta novi poglavji z opisom seznamov E-SEZ-03 in E-SEZ-04. 

 

4. Dodatek D  STATISTIKE 

Vključen je nov dodatek z opisom statistik za gradivo, ki smo ga nabavili preko segmenta 

COBISS3/Elektronski viri. Pripravljene so naslednje statistike: 

 E-STA-L01: Licence za izposojo – po vrsti licence/ponudniku  

 E-STA-L02: Licence za izposojo – po jeziku/vrstilcu UDK  
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 E-STA-L03: Licence za izposojo – po starostni skupini/vrstilcu UDK  

 E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti vsebine 

 E-STA-L05: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici  

 E-STA-L06: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih  

 E-STA-L07: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih z 

odbitkom vstopnega DDV 

 E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti licence 

 E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti vira 

 E-STA-I01: Izposoja e-knjig – po ponudniku/vrsti licence  
 

Za obseženjše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

 

5. Dodatek E  PODATKI ZA NADALJNJO OBDELAVO 

Vključen je nov dodatek z opisom, kako izvozimo podatke za nadaljnjo obdelavo.  

Pripravljeni so naslednji izvozi: 

 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni format) 

 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format) 

 E-IZV-03: Izposojene e-knjige (polni format) 
 

Za obseženjše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku  

Dopolnitev seznama trenutno izposojenih e-knjig 

V seznam atributov, ki opisujejo trenutno izposojene e-knjige, smo dodali atribut "Naslov". 
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