Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Izposoja
V6.9-00(03), 14. januar 2017
 arhiviranje izdanih računov, stornov računov, dobropisov in kopij le-teh

V6.9-00(02), 7.–8. januar 2017
 onemogočeno vračilo več zvezkov v kroženju naenkrat, ker se je status kroženja
spremenil v zaključeno samo za zadnji izbrani zvezek
V6.9-00, 14.–15. december 2016
 dopolnjena vsebina sporočila, ki se izpiše na knjigomatu ob izposoji gradiva,
evidentiranega pri drugem članu

V6.8-00(05), 19.–20. november 2016
 odpravljena napaka pri evidentiranju razloga za odpis terjatve

V6.8-00(04), 9.–10. november 2016
 odpravljena napaka pri delovanju podpisne tablice Omega
 v primeru naknadnega pošiljanja e-obvestil se v sporočilu o skorajšnjem poteku roka
izposoje v seznamu gradiva izpisuje le tisto gradivo, ki je v času ponovitve e-obveščanja
pri članu evidentirano
 odpravljena napaka pri izpisu naslova knjižnice na opominih – večslojnih kuvertah

V6.8-00(03), 27. oktober 2016
 odpravljena napaka pri vračilu medoddelčno izposojenega gradiva na osnovi vpisa
inventarne številke
 odpravljena napaka pri naslavljanju opominov v knjižnicah z oddelki

V6.8-00(02), 12.–13. oktober 2016
 odpravljena napaka pri postopkih na knjigomatu
 odpravljena napaka pri kontroli rezervacij ob podaljšanju roka izposoje

V6.8-00(01), 8.–9. oktober 2016
 obveščanje članov o poteku članstva je omogočeno tudi na dan poteka članstva
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V6.8-00, 4.–5. oktober 2016
 Vključeni sta možnosti podpisovanja s podpisno tablico in elektronskega shranjevanja
vpisnic (pristopnih izjav).
V urejevalniku Član je dodan nov gumb Vpisnica, ki sproži pripravo vpisnice. Podatki
se na vpisnico prenesejo iz podatkov, ki so vpisani v urejevalniku Član. Preden član
preko podpisne tablice vpisnico podpiše (metoda Podpiši dokument na pripravljeni
vpisnici), lahko vsebino pregleda; po potrebi se vpisnica lahko tudi natisne (možnost
Pregled in pošiljanje izpisa). Ko član vpisnico podpiše in podpis potrdi, se vpisnica
elektronsko shrani.
Pri posameznem članu se shranjujejo vse podpisane vpisnice, pregledujemo in tiskamo
jih lahko z metodo Član / Arhiv e-dokumentov. Shranjene vpisnice se samodejno
brišejo ob brisanju člana (ob posamičnem ali paketnem brisanju neaktivnih članov).
Naziv, izjave in opombe na vpisnici v knjižnici prilagodijo svojim potrebam preko
sistemskih definicij.
Programska oprema COBISS podpira podpisno tablico Omega proizvajalca Signotec.
 V urejevalniku Član je v zavihku Splošno dodan nov atribut Državljanstvo, kjer se
vpiše državljanstvo člana. Alternativne identifikacijske številke (zavihek Alternativne
identifikacijske številke) so dopolnjene z novimi vrsticami. To so EMŠO, številka
kartice Urbana, številka mobilnega telefona MSISDN in stara izkaznica.
 Pred prehodom v okno Gradivo domače knjižnice se pri članu, ki ima postavljeno
omejitev "Prepoved izposoje na dom", izpiše ustrezno sporočilo.
 Ob uporabi metod Član / Uredi, Član / Gradivo domače knjižnice in Neprosto
gradivo / Vračanje, brisanje se, ko član dopolni 18 let in ima za vrsto poštnega naslova
za opomine določen naslov skrbnika/poroka, izpiše ustrezno sporočilo. Po kliku na gumb
V redu lahko delo nadaljujemo, po potrebi pa pri podatkih o članu uredimo podatke o
naslovu za prejemanje opominov.
 Ko član dopolni 18 let, se ne glede na nastavitve opomin začne naslavljati na ime in
priimek člana in ne več na ime in priimek skrbnika/poroka. To ne velja za člane
kategorije 013 – tuji državljani, kjer se naslavljanje vedno izvede v skladu z nastavitvami
pri članu.
 Zdaj je mogoče odpiranje blagajniškega predala vključiti tudi v knjižnici, kjer po
oddelkih uporabljajo različne tiskalnike.
 Na zadolžnici se kraj in datum izdaje izpisujeta v manjši velikosti pisave.
 Opomini:
o Besedilo opomina se zdaj izpisuje v drugem fontu in večji pisavi (zdaj Arial 11,
prej Times New Roman 10). Ta sprememba ne velja za opomine, ki se tiskajo na
večslojne kuverte, saj oblika teh kuvert onemogoča prilagajanje velikosti prostora
za izpis posameznih podatkov.
o Pri podatkih o gradivu se izpisuje tudi inventarna številka izvoda, za katerega je
član prejel opomin.
o V glavo opomina je mogoče vključiti izpis logotipa knjižnice. Če se knjižnica
odloči za to možnost, mora IZUM-u na e-naslov podpora@izum.si posredovati
logotip, ki mora biti definiran kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, in sicer v
velikosti največ 25 x 176 mm. Privzeto se izpisuje opomin brez logotipa.
o V izpis opomina je mogoče dodati sliko podpisa odgovorne osebe v knjižnici (pod
vrsto podatka 6 (podpis na opominih). Če se knjižnica odloči za to možnost, mora
IZUM-u na e-naslov podpora@izum.si posredovati podpis, ki mora biti definiran
kot slika, shranjena v formatu jpg ali gif, in sicer v velikosti največ 25 x 80 mm.
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Dopolnitev omogoča, da knjižnica uporabi samo en e-podpis na vseh opominih
(ne omogoča, da bi bilo za vsak oddelek ali določeno številko opomina mogoče
izbrati drug podpis). Privzeto se izpisuje opomin brez podpisa.
o Opomini, ki so izdani članom knjižnice kategorije 125 – pravne osebe, zunanje
ustanove, se zdaj naslavljajo na ime nadrejenega partnerja/člana, ne več na ime in
priimek člana, ki za pravno osebo opravlja poslovanje s knjižnico. Opomini tako
ne veljajo za osebno pošto zaposlenega pri nadrejenem partnerju/članu.
Na izpisih, ki jih knjižnica izdaja oz. pošilja svojim članom (zadolžnice, računi, storno
računa, dobropisi, opomini formata A4), je poenoten izpis podatkov o izdajatelju listine
(naslov knjižnice/oddelka).
Pri postopku priprave obrazcev za zadolžnice in račune je spremenjeno ime vrste podatka
"1. Oddelek pod nazivom knjižnice" v "1. Podatki o oddelku/dodatni podatki", saj
urejanje te vrste podatka ponuja nove možnosti nastavitev naslova tako za knjižnice z
oddelki kot tudi za knjižnice brez oddelkov.
Na računih in zadolžnicah, ki so izdani članom kategorije 125 – pravne osebe, zunanje
ustanove, se zdaj ne izpisujejo več podatki o imenu in priimku osebe, ki v imenu pravne
osebe oz. zunanje ustanove uporablja storitve knjižnice. Izpisovali se bodo le podatki o
pravni osebi oz. zunanji ustanovi (naziv, sedež, davčna številka oz. ID številka za DDV).
Na zadolžnici se pri gradivu, ki ima status izgubljeno, zdaj izpisuje datum poteka
veljavnosti tega statusa (in ne datum, ko je bil izvod označen kot izgubljen). Zato je bil
spremenjen naziv stolpca, v katerega se izpisuje ta datum, in to iz "izgubljeno/tip" v
"velja do/tip".
V ceniku (urejevalnik Storitve/terjatve – skupina) je kot enoto mere postavke mogoče
vnesti tudi kos in uro.
Pri pripravi izpisa I-TR-04: Seznam blagajniških transakcij je umaknjen parameter
poizvedbe "Številka člana". Vsebina izpisa je dopolnjena z izpisom podatka o številki
izkaznice. Na izpisu bo tudi dopolnjen zbirni prikaz blagajniških transakcij po
posameznih uporabniških imenih in vrstah blagajniških transkacij.
V skladu s Pravilnikom o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in
elektronske naprave, upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki,
načinu in rokih za predložitev podatkov (UL RS, št. 18/16) sta dopolnjena izpisa podatkov
o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju – datoteki IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT
in IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT. Podatke za obe datoteki je zdaj mogoče pripraviti
z metodo Račun / Izpiši podatke o izdanih računih (IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT)
oz. Račun / Izpiši podatke o izdanih računih (IZPIS RAČUNI POSTAVKE.TXT), in
ne več v segmentu COBISS3/Izpisi.
Odpravljena je napaka pri podaljšanju roka izposoje gradiva v gostiteljskem oddelku, če
obstajajo rezervacije v matičnem oddelku.
Odpravljena je napaka pri razvrstitvi gradiva v izpisu zadolžnice, tako da je na vrhu
zadolžnice gradivo s starejšim datumom poteka.
Odpravljena je napaka, da za gradivo, ki je postalo nedostopno za izposojo, ni bilo možno
evidentirati prenosa iz bibliobusa.
Odpravljena je napaka, da je bila možna rezervacija gradiva za oddelek v matičnem
oddelku.

V6.7-01, 9.–10. julij 2016
 V iskalniku Član je dodano iskalno polje "Postajališče bibliobusa".
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V6.7-00, 25.–26. junij 2016
 Dopolnjen je izpis podatkov o gradivu, ki se izpišejo v oknu Vpogled v stanje gradiva.
Odslej se pri monografskih publikacijah izpišejo avtor, naslov, leto izida in jezik
publikacije, pri serijskih publikacijah pa naslov, številka ISSN, jezik publikacije in
založnik.
 Za gradivo, ki je izposojeno v čitalnico (status S) in ni vrnjeno isti dan, dobi član opomin
naslednji dan po poteku roka vrnitve. Pri vseh nadaljnjih opominih se upoštevajo
tolerančna obdobja za opomine, določena s časovnimi paratri izposoje.
 V knjižnici lahko od zdaj naprej sami določite e-naslov, na katerega naj se pošiljajo
kopije e-obvestil. To storite z izbiro metode Domača knjižnica / Kontaktni podatki in
informacije za COBISS/OPAC; odpre se okno, v katerem pri "E-naslov za kopije eobvestil" vpišete ustrezni e-naslov. Če ima knjižnica oddelke in želite, da se kopije eobvestil za posamezne oddelke pošiljajo na poseben e-naslov (ne na tistega, ki je določen
z metodo Domača knjižnica / Kontaktni podatki in informacije za COBISS/OPAC),
se le-ta vpiše v urejevalniku Oddelek pri "E-naslov za kopije e-obvestil".
 Pri omejitvi števila izposojenih izvodov na dom je od zdaj naprej mogoče določiti
največje možno število izposojenih enot gradiva na dom ne glede na vrsto gradiva. To
število se vpiše z metodo Domača knjižnica / Omejitve poslovanja pri Omejitev štev.
izp. izvodov – na dom v rubriki »skupna omejitev«. Če so določene tudi omejitve
največjega števila izposojenih izvodov na dom za posamezno vrsto gradiva, se upoštevajo
tudi te omejitve. V tem primeru si lahko član na dom izposodi največje možno število
izvodov posamezne vrste gradiva, skupno število vseh izposojenih izvodov gradiva pa ne
sme presegati števila, določenega s skupno omejitvijo.
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