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Programska oprema COBISS3 
 

Opis dopolnitev v segmentu Nabava 
 
 
V9.0, 2.–3. april 2022 

• Več dopolnitev v postopku za preverjanje pošiljk obveznega izvoda: sprotno 
shranjevanje seznama za preverjanje, posodabljanje seznama ob dodajanju ali 
brisanju postavk s pošiljke, preverjanje postavk po ISMN-ju, dodani podatki za 
opis postavke. 

• V EDI-naročilu se ISBN-ji izpišejo brez vezajev. 

• Pri pripravi izpisov N-SEZ-01: Seznam postavk prejema (polni format), N-SEZ-02: 
Seznam vknjižb (polni format) in N-SEZ-03: Seznam računov (polni format) je 
atribut "Vneseno" obvezen podatek. 

• Popravek: 
- pri razveljavitvi preklica izvodov v postavki naročila. 

 
 
V8.0.8, 15. januar 2022 

• Popravek:  
- pri razvrstitvi izvodov ob izstaviti naročila z ogledno dobavnico za skupno 

nabavo. 
 
 
V8.0.4, 11. december 2021 

• Popravki:  
- pri plačilu računa za skupno nabavo; 
- pri navedbi namena nabave za izvod, ki je nabavljen v okviru skupne nabave, in 

sicer v izpisu Porazdelitev po oddelkih. 
 
 
V8.0, 27.–28. november 2021 

• V nacionalni depozitarni knjižnici, ki prejema obvezne izvode in jih pošilja 
knjižnicam, je dodan postopek za preverjanje, ali se gradivo v seznamu, ki 
spremlja pošiljko obveznih izvodov, ujema z gradivom, ki je odloženo na polici in 
pripravljeno za pošiljanje posamezni knjižnici.  

• Dopolnjeni so postopki pri skupni nabavi (določanje dobavitelja v bazi partnerske 
knjižnice prek davčne številke; optimizacija pri določanju izvodov za domačo 
knjižnico in partnerske knjižnice v tabeli izvodov; nova izpisa za razdelitev zneska 
naročila in računa po skladih; dopolnitev pri izvozu računa v računovodstvo s 
podatki o zneskih za partnerske knjižnice). 
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• Onemogočeno je oblikovanje kompletov pri postavki dobavnice, če je kateri od 
pripadajočih izvodov evidentiran v izposoji. 

• Umaknjena je metoda za kreiranje postavke naročila za dodatni lokalni zapis in 
prenos zaloge. 

 
 
V6.28-00(05), 8. april 2021 

• Popravek:  
- pri pošiljanju EDI-naročila. 

 
 
V6.28-00, 27.–28. februar 2021 

• Pri pripravi reklamacij za nedospelo gradivo je dodano okno s prikazom vrstice 
napredka izvajanja postopka.  

 
 
V6.27-00, 17.–18. oktober 2020 

• Popravek:  
- onemogočena izbira filtra (EMPTY, NOT, NOT EMPTY) pri iskalnem polju 

"COBISS.SI-ID" v iskalniku, ki se odpre po izbiri metode Gradivo / Išči gradivo 
brez bibliografskega zapisa. 

 
 
V6.26-00(01), 30. april 2020 

• Popravek:  
– pri načinu nabave v poljih 996/997, kreiranih s postavko naročila. 

 
 
V6.26-00, 25.–26. april 2020 

• Popravek:  
- pri dodajanju postavk v seznam obveznih izvodov iz XML-datoteke, če imamo 

hkrati odprto okno Bibliografski zapis. 
 
 
V6.25-00, 1.–2. februar 2020 

• Pri določanju izvodov v tabeli izvodov je spremenjena omejitev števila izvodov z 
200 na 500. 

• Popravek:  
- pri prikazu dogodkov posameznega gradiva, naloženega na delovnem 

področju, če je dogodkov več kot 1000. 
 
V6.24-00, 7.–8. december 2019 

• Dodana je možnost izvajanja nakupa gradiva za druge knjižnice (skupna nabava). 
Gre za novo funkcionalnost, ki omogoča pripravo predloge postavke in pripravo 
naročila za izvode druge knjižnice z lokalnimi podatki o podlokacijah, internih 
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oznakah in skladih te knjižnice. Omogoča tudi avtomatski izvoz naročila v bazo 
druge knjižnice ob izstavitvi naročila. Funkcionalnost bomo vključevali po 
dogovoru s posamezno knjižnico, ki izvaja nakup gradiva za druge knjižnice. 

 
 
V6.22-00, 8.–9. junij 2019 

• Ob dodajanju nove vrstice v tabelo izvodov se pri odstotku financiranja vpiše 
privzeta vrednost 100.  

• Postavka naročila s statusom 12 – razprodano je na delovnem področju in v oknih 
z dvojnim seznamom prikazana v sivi barvi. 

• Popravek:  
- pri iskanju postavk naročila po atributu "ISBN". 

 
 
V6.21-00(09), 18. april 2019 

• Popravek:  
- pri valuti v strukturi DDV v računu. 

 
 
V6.21-00, 16.–17. marec 2019 

• V urejevalniku Postavka naročila se pri ISBN-jih izpišejo tudi pojasnila iz podpolj 
010b bibliografskega zapisa. Umaknjena je kontrola, kadar je v postavki naročila 
več ISBN-jev.  

• Pri atributu "Opomba" v urejevalniku Sklad lahko odslej vpišemo besedilo, dolgo 
1000 znakov. 

 
 
V6.20-00, 24.–25. november 2018 

• V urejevalniku Postavka naročila je vključen atribut "ISBN". Vanj se pri kreiranju 
nove postavke naročila prenesejo vsi ISBN-ji iz podpolj 010a bibliografskega 
zapisa. Odvečne ISBN-je (za izvode, ki jih ne naročamo) lahko iz postavke naročila 
zbrišemo. 

 
 
V6.17-00, 21.–22. april 2018 

• V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se v seznamu, ki spremlja pošiljko 
gradiva za zamenjavo in je namenjen partnerju v tujini (jezik obrazca je angleški), 
cirilični podatki pri bibliografskem opisu gradiva transliterirajo v latinico. 

 
 
V6.16-00, 10.–11. marec 2018 

• Pri izvodu nabavne postavke je mogoče z metodo Vpiši odstotek financiranja 
vnesti manjkajoči odstotek financiranja. 

• Opomba, ki jo vpišemo v postavki naročila pri gumbu Op. v naročilu, se v izpisu 
naročila izpiše krepko. 
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V6.13-02, 17. oktober 2017 

• Če vpišemo plačilo računa prek gumba Vpiši plačilo, je odpravljena napaka pri 
osveževanju objektov na delovnem področju. 

 
 
V6.13-00, 30. september–1. oktober 2017 

• V Orodju za izvoz podatkov je dodan razred Postavka dobavnice/računa. 
 
 
V6.10-03, 25.–26. marec 2017 

• Popravek v zvezi s skladoma PSN (za vodenje posrednih stroškov nabave) in NS (za 
vodenje sredstev, ki niso bila razporejena v noben sklad). Če teh dveh skladov v 
bazi podatkov ni, se bosta programsko odprla pri pripravi naročila. 

• Na osnovi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 27. 2. 2017 (številka: 0612-
16/2017/8) je bilo spremenjeno Obvestilo predlagatelju o nabavi gradiva. Kadar se 
to obvestilo pošilja po e-pošti, v njem odslej niso navedeni osebni podatki o članu, 
ampak samo številka izkaznice člana. 

 
  
V6.10-01, 18.–19. februar 2017 

• Odpravljena je napaka pri dodajanju postavk v seznam obveznih izvodov iz XML-
datoteke.  

  
 
V6.10-00, 28.–29. januar 2017 

• Razred Neizstavljene listine je odstranjen. Ne glede na to je posamezne vrste 
neizstavljenih listin možno poiskati v ustreznem razredu (npr. Naročilo, Preklic 
naročila itd.) po statusu evidentirano.  
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