Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Medknjižnična izposoja
V6.19-00, 29.–30. september 2018
• Vključena je programska kontrola pri določitvi cene za storitev medknjižnične izposoje.
Knjižnice, ki niso zavezane za plačilo DDV v skladu s 94. členom ZDDV-1 (pri podatkih
o domači knjižnici ali pri nadrejenem partnerju ni postavljena kljukica pri atributu
"Identif. za namene DDV"), lahko pri vnosu cene za dobavljeno gradivo v urejevalnikih
Zahtevek za MI / Cena, Prejeto/dobavljeno gradivo / Cena in pri vnosu posrednih ter
dodatnih posrednih stroškov v urejevalniku Posredni strošek pri atributu "Vrsta prometa
za obračun DDV" izberejo le vrsto prometa Oproščeno plačila DDV. Knjižnice, ki so
zavezane za plačilo DDV, lahko izberejo katero koli vrednost.
• Dopolnjena sta izpisa Dobavnica in Priloga k dobavnici, kjer so podatki o prometu
prikazani glede na vrednost atributa "Vrsta prometa za obračun DDV".
• Pri atributu "Vrsta prometa za obračun DDV" je odslej privzeta vrednost Oproščeno
plačila DDV.
• Popravek pri dodelitvi gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo – zahtevek
za MI, ki mu je bil dodeljen prosti izvod gradiva, bo ob izbiri na delovnem področju
obarvan rdeče.

V6.18-04, 11. avgust 2018
• Odpravljena je napaka pri dodelitvi gradiva za medknjižnično izposojo ob vračilu gradiva
v izposoji.

V6.18-03, 31. julij 2018
• Popravek pri dodelitvi gradiva iz drugega oddelka za medknjižnično izposojo – če je
gradivo iz drugega oddelka (in ne iz oddelka za MI), ki je izposojeno pri članu, ob vračilu
dodeljeno za medknjižnično izposojo, se odslej natisne tudi listek s podatki o rezervaciji
za medknjižnično izposojo.

V6.18-00, 9.–10. junij 2018
• Uveden je novi atribut Vrsta prometa za obračun DDV, ki je nadomestil atribut
Davčna stopnja. Pri vnosu postavk v cenik storitev za MI in pri določitvi cen za
dobavljeno gradivo ter vnosu posrednih stroškov je omogočeno ločevanje na štiri vrste
prometa:
- ni predmet DDV,
- oproščeno plačila DDV,
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- 22 % in
- 9,5 %.
Pri vnosu postavk v cenik je vključena tudi programska kontrola. Knjižnice, ki niso
zavezane za plačilo DDV v skladu s 94. členom ZDDV-1, so, ker so mali davčni
zavezanec, oproščene obračunavanja DDV. Če ima knjižnica nastavljeno, da ni
identificirana za namene DDV (pri podatkih o domači knjižnici ali pri nadrejenem
partnerju ni postavljena kljukica pri atributu Identif. za namene DDV), lahko pri vnosu
ali ažuriranju postavk cenika izbere le vrsto prometa Oproščeno plačila DDV. Knjižnice,
ki so zavezane za plačilo DDV, lahko izberejo katero koli vrednost.

V6.15-00, 10.–11. februar 2018
• Popravek napake pri pošiljanju dokumentov partnerju iz baze podatkov COLIB po epošti – če v bazi podatkov COLIB pri knjižnici ni objavljen e-naslov za medknjižnično
izposojo, se ob pošiljanju dokumentov tej knjižnici v vlogi naročnika ali dobavitelja za
MI ne izvede preverjanje e-naslova.

V6.14-02, 20.–21. januar 2018
• Popravek napake pri rezervaciji zvezka serijske publikacije v zahtevku za MI, če so na
bibliografskem zapisu obstajali tudi letniki brez vpisane inventarne številke.

V6.14-01, 21. december 2017
• V katalogu se pri rezultatih iskanja poleg podatka o številu polj 996/997 izpiše tudi
število zapisov, ki ustrezajo iskalni zahtevi.

V6.12-00, 17.–18. junij 2017
• Omogočeno je spreminjanje uvodnega besedila v Obvestilu o poteku roka izposoje. V ta
namen prekopiramo definiciji spremenljivk Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo
in Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo (eng) iz skupine sistemskih definicij
spremenljivk v skupino uporabniških definicij spremenljivk in tam spremenimo besedilo.
• Odpravljena je napaka pri obdelavi zahtevkov MI za gradivo domače knjižnice, pri
katerem so se podatki o zalogi prevezali na nov bibliografski zapis.
• Odpravljena je napaka pri izpisu dobavnice v angleškem jeziku.

V6.11-00(01), 19. april 2017
• Popravek napake pri vračilu medknjižnično izposojenega gradiva domače knjižnice, za
katerega je v seznamu rezervacij na 1. mestu rezervacija za oddelek.

V6.11-00, 15.–17. april 2017
• Odpravljena je napaka pri tiskanju zahtevkov za MI v knjižnicah, ki uporabljajo segment
COBISS3/Izposoja. Odslej se med podatki o naročniku – članu izpišeta tudi e-naslov in
številka mobilnega telefona, ki sta vnesena pri podatkih za elektronsko obveščanje člana.
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• Odpravljena je napaka pri pošiljanju več Obvestil o zavrnitvi naročila hkrati.
• Odpravljena je napaka pri izvedbi postopkov (sprememba datuma vrnitve gradiva, vnos
vračila gradiva itd.) pri medknjižnično izposojenem gradivu domače knjižnice. Napaka se
je pojavila v primeru dodatnih rezervacij tega gradiva, če je na vrhu seznama rezervacij
bila rezervacija za drug oddelek.

V6.10-03, 25.–26. marec 2017
• Na osnovi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 27. 2. 2017 (številka: 061216/2017/8) so bili spremenjeni dokumenti, ki se po e-pošti pošiljajo naročnikom – članom
(to so Obvestilo o zavrnitvi naročila, Obvestilo o prispelem gradivu, Obvestilo o poteku
roka izposoje, Dobavnica (v formatu pdf), Potrdilo o vračilu gradiva in splošna obvestila
za naročnike). Kadar se ta obvestila pošiljajo po e-pošti, v njih odslej niso navedeni
osebni podatki o članu, ampak samo številka izkaznice člana. V dokumentih, ki se po epošti pošiljajo naročnikom – partnerjem, ni sprememb.

V6.10-02(02), 13. marec 2017
• Odpravljena je napaka pri pošiljanju obvestil o zavrnitvi zahtevka za MI članom.

V6.10-00(01), 30.–31. januar 2017
• Odpravljena je napaka pri sprejemanju COBISS3/MI-naročil.

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
• Za iskanje v katalogu je dodana možnost nastavitve iskalnih polj, ki jih najpogosteje
uporabljamo. Za nastavitev iskalnih polj za iskanje na zavihku Polje 996/997 nastavimo
iskalna polja, tako da izberemo želena iskalna polja v iskalniku razreda Polje 996/997 in
jih shranimo s klikom na Shrani poizvedbo. Za nastavitev iskalnih polj na zavihku
Bibliografski zapis nastavimo iskalna polja na enak način tudi v iskalniku razreda
Bibliografski zapis.
• Odpravljena je napaka v iskalniku razreda Dobavnica pri iskanju po atributu "Za
plačilo".
• Odpravljena je napaka pri metodi Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika.

V6.8-03, 27. oktober 2016
• Odpravljena je napaka pri pripravi dobavnice za izposojo kompleta gradiva domače
knjižnice, ki ne pripada oddelku za MI.
• Odpravljena je napaka v komunikaciji z lokalno bazo podatkov COBISS2 ob izstavitvi
dobavnice za gradivo domače knjižnice.

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016
• Dopolnjena je metoda Gradivo / Pripravi podatke za izpis statistik, s katero pripravimo
podatke, ki se upoštevajo pri pripravi in izpisu statistik v medknjižnični izposoji. Zdaj
©IZUM

3/4

COBISS3/Medknjižnična izposoja

Opis dopolnitev

lahko nastavimo datum in čas začetka izvajanja, če želimo, da se priprava teh podatkov
začne izvajati kasneje (npr. zunaj delovnega časa).
• Dopolnjen je seznam atributov, ki se izpišejo v brskalniku ob izbiri podatkov o
prejetem/dobavljenem gradivu. Izpišejo se tudi naslednji atributi, na osnovi katerih se
izračuna znesek za dobavljeno enoto gradiva (vrednost pri "Znesek"): količina, enota
mere, cena na enoto, vrednost brez DDV in popusta, stopnja popusta, znesek popusta,
davčna osnova, davčna stopnja in znesek davka. Prav tako se izpišejo tudi naslednji
atributi, na osnovi katerih se izračuna dodatni znesek za dobavljeno enoto gradiva
(vrednost pri "Dodatni znesek"): cena na enoto, vrednost brez DDV in popusta, stopnja
popusta, znesek popusta, davčna osnova, davčna stopnja in znesek davka.
• V knjižnicah, ki še uporabljajo COBISS2/Izposojo, je dopolnjen seznam atributov, ki se
izpišejo v brskalniku ob izbiri storitve iz cenika za medknjižnično izposojo. Izpišejo se
tudi: količina, enota mere, cena na enoto, vrednost brez DDV in popusta, stopnja popusta,
znesek popusta, davčna osnova, davčna stopnja in znesek davka.
• V knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja, je dopolnjen seznam atributov,
ki se izpišejo v brskalniku ob izbiri storitve iz skupine Storitve/terjatve – skupina (MI)
v ceniku. Izpišejo se tudi: uporabniško ime knjižničarja, ki je storitev vnesel v cenik (pri
"Vnesel"), datum in čas vnosa (pri "Vneseno"), uporabniško ime knjižničarja, ki je
nazadnje spremenil podatke o izbrani storitvi (pri "Spremenil"), ter datum in čas
spreminjanja (pri "Spremenjeno").
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