22. 5. 2018

Katalog seznamov, obvestil in drugih izpisov za
področje COBISS3 Medknjižnična izposoja

Ime izpisa
Oznaka izpisa

Kratek opis seznama / izpisa

MI-DG-A01

Podatki v seznamu / izpisu
MI – Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu izposoje/roku vračila
Seznam s podatki o gradivu iz drugih knjižnic, ki je izposojeno pri
naročnikih (članih in partnerjih).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime in priimek (če je naročnik član).
Drugi podatki: podrobnejši podatki o izposojenem gradivu.

MI-DG-B01

MI – Izposojeno gradivo – po naročnikih/datumu izposoje/roku vračila
Seznam s podatki o gradivu domače knjižnice, ki je izposojeno pri
naročnikih (članih in partnerjih).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime in priimek (če je naročnik član).
Drugi podatki: podrobnejši podatki o izposojenem gradivu.

MI-STA-A07

MI – Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po naročnikih
Statistika s podatki o člankih, ki smo jih za naročnike (člane in partnerje)
prejeli od izbranega dobavitelja in jim jih dobavili v izbranem obdobju.
Podatki se izpišejo za vsakega naročnika posebej.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podrobnejši podatki o dobavljenih člankih.

MI-STA-A08

MI – Dobavljeni članki izbranega dobavitelja – po naslovih revij
Statistika s podatki o člankih, ki smo jih za naročnike (člane in partnerje)
prejeli od določenega dobavitelja in jim jih dobavili v izbranem obdobju.
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Podatki se izpišejo za vsak naslov revije posebej.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podrobnejši podatki o dobavljenih člankih.
MI-STA-B01

MI – Naročila in njihova realizacija – po naročnikih/vrstah storitev
Statistika s podatki o številu prejetih naročil naročnikov (članov in
partnerjev) za gradivo domače knjižnice v izbranem obdobju in številu
dobavljenih enot gradiva na osnovi teh naročil v istem obdobju.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o realizaciji naročil naročnikov.

MI-STA-B02

MI – Naročila in njihova realizacija – po naročnikih z največ zaht./vrstah
storitev
Statistika s podatki o številu prejetih naročil naročnikov (članov in
partnerjev) za gradivo domače knjižnice v izbranem obdobju in številu
dobavljenih enot gradiva na osnovi teh naročil v istem obdobju. Izpišejo se
podatki o največ desetih naročnikih, ki so največkrat naročili gradivo, in o
največ desetih državah, iz katerih smo prejeli največ naročil.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o realizaciji naročil naročnikov, ki so največkrat
naročili gradivo.

MI-STA-B03

MI – Hitrost dobave – po naročnikih/vrstah storitev
Statistika s podatki o hitrosti dobave gradiva naročnikom (članom in
partnerjem) za gradivo domače knjižnice v izbranem obdobju.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o povprečni hitrosti dobave gradiva.

MI-STA-B04

MI – Naročila in njihova realizacija – po naročnikih/vrstah gradiva
Statistika s podatki o številu prejetih naročil naročnikov (članov in
partnerjev) za gradivo domače knjižnice v izbranem obdobju in številu
dobavljenih enot gradiva na osnovi teh naročil v istem obdobju.
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o realizaciji naročil naročnikov.

MI-STA-C05

MI – Elektronsko dobavljeni dokumenti – po naročnikih/načinu dobave
Statistika s podatki o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem
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obdobju dobavili naročnikom (članom in partnerjem).
Podatki o članih: ime in priimek, številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o elektronsko dobavljenih dokumentih naročnikom.
MI – Zahtevek za MI
Interni dokument, na katerem se izpišejo podatki o evidentiranem
naročnikovem (članovem ali partnerjevem) zahtevku za MI.
Podatki o članih: številka izkaznice, ime in priimek, naslov (ulica/naselje,
številka, poštna številka in kraj), država (pri članih iz tujine), telefonska
številka, e-naslov (če je naročnik član).
Drugi podatki: vrednosti vseh atributov, ki smo jih določili pri zahtevku za
MI, podrobnejši podatki o gradivu ter trenutni status in datum statusa
zahtevka za MI.
MI – Obvestilo o zavrnitvi naročila (e-pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) o zavrnitvi njegovega zahtevka
za MI.
Obvestilo je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in razlog za zavrnitev naročnikovega zahtevka za MI.
MI – Obvestilo o zavrnitvi naročila (pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) o zavrnitvi njegovega zahtevka
za MI.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in razlog za zavrnitev naročnikovega zahtevka za MI.
MI – Obvestilo (e-pošta)
Splošno obvestilo za naročnika (člana ali partnerja).
Obvestilo je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
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in poljubno besedilo.
MI – Obvestilo (pošta)
Splošno obvestilo za naročnika (člana ali partnerja).
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in besedilo obvestila, ki ga pripravi knjižnica.
MI – Obvestilo o nerealizirani dobavi (e-pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja), da mu ne moremo dobaviti
gradiva, ki ga je naročil po medknjižnični izposoji.
Obvestilo je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in razlog za nerealizirano dobavo gradiva.
MI – Obvestilo o nerealizirani dobavi (pošta)
Splošno obvestilo za naročnika (člana ali partnerja), da mu ne moremo
dobaviti gradiva, ki ga je naročil po medknjižnični izposoji.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in razlog za nerealizirano dobavo gradiva.
MI – Obvestilo nerealizirani dobavi (SMS)
SMS-obvestilo za naročnika – člana, da mu ne moremo dobaviti gradiva, ki
ga je naročil po medknjižnični izposoji preko COBISS+.
Podatki o članih: številka izkaznice.
Drugi podatki: skrajšani naslov gradiva, ki mu ga ne moremo dobaviti.
MI – Obvestilo o prispelem gradivu (e-pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) o prispetju gradiva, ki ga je
naročil po medknjižnični izposoji.
Obvestilo je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
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Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in obvestilo naročniku, da ga gradivo čaka v knjižnici.
MI – Obvestilo o prispelem gradivu (pošta)
Splošno obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) o prispetju gradiva, ki ga
je naročil po medknjižnični izposoji.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o naročenem gradivu
in obvestilo naročniku, da ga gradivo čaka v knjižnici.
MI – Obvestilo o prispelem gradivu (SMS)
SMS-obvestilo za naročnika – člana o prispetju gradiva, ki ga je naročil po
medknjižnični izposoji.
Podatki o članih: številka izkaznice.
Drugi podatki: skrajšani naslov gradiva, ki je prispelo v knjižnico.
MI – Obvestilo o poteku roka izposoje (e-pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) z izposojenim gradivom, ki mu
je rok izposoje že potekel.
Obvestilo je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o izposojenem
gradivu, ki mu je potekel rok izposoje, in obvestilo za naročnika.
MI – Obvestilo o poteku roka izposoje (pošta)
Obvestilo za naročnika (člana ali partnerja) z izposojenim gradivom, ki mu
je rok izposoje že potekel.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju obvestila, podatki o izposojenem
gradivu, ki mu je potekel rok izposoje, in obvestilo za naročnika.
MI – Dobavnica (e-pošta)
Dokument za naročnika (člana ali partnerja), ki mu ga pošljemo ob dobavi
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gradiva.
Dobavnica je poslana z e-naslova uporabnika sistema, ki pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju, podrobnejši podatki o gradivu, ki ga
bomo dobavili naročniku, in znesek za plačilo tega gradiva.
MI – Dobavnica (pošta)
Dokument za naročnika (člana ali partnerja), ki mu ga predamo ob dobavi
gradiva.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju, podrobnejši podatki o gradivu, ki ga
bomo dobavili naročniku, in znesek za plačilo tega gradiva.
MI – Potrdilo o vračilu gradiva (e-pošta)
Potrdilo za naročnika (člana ali partnerja) o vrnjenem gradivu.
Potrdilo o vračilu gradiva je poslano z e-naslova uporabnika sistema, ki
pošilja izpis.
Podatki o članih: številka izkaznice (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju, podatki o vrnjenem gradivu in tipsko
besedilo.
MI – Potrdilo o vračilu gradiva (pošta)
Potrdilo za naročnika (člana ali partnerja) o vrnjenem gradivu.
Podatki o članih: ime in priimek, naslov (ulica/naselje, številka, poštna
številka in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: podatki o pošiljatelju, podatki o vrnjenem gradivu in tipsko
besedilo.
Nalepka z naslovom naročnika
Izpis nalepke z naslovom naročnika (člana ali partnerja).
Podatki o članu: ime, priimek, naslov (ulica/naselje številka, poštna številka
in kraj), država (pri članih iz tujine) (če je naročnik član).
Drugi podatki: /

6/10

© IZUM, 22. 5. 2018

Katalog seznamov, obvestil in drugih izpisov za področje COBISS3 Medknjižnična izposoja

RN

Naročilo – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov, ki so lahko vpisani v lokalno bazo o
posameznem naročilu za dobavitelja ali internem naročilu in o objektih, ki so
z njim povezani (gradivo, bibliografski zapis, polje 996/997, naročnik,
dobavitelj, zahtevek za MI, prejeto/dobavljeno gradivo).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa (če je naročnik član).
Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o naročilu, podatki o naročenem gradivu, podatki o
bibliografskem zapisu in polju 996/997 (če je rezervirano gradivo domače
knjižnice), podatki o izbranem dobavitelju, podatki o zahtevku za MI,
podatki o prejetem/dobavljenem gradivu.
Prejeto/dobavljeno gradivo – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov, ki so lahko vpisani v lokalno bazo o
posameznem prejetem/dobavljenem gradivu in o objektih, ki so z njim
povezani (gradivo, bibliografski zapis, polje 996/997, naročnik, dobavitelj,
zahtevek za MI, naročilo, dobavnica).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa (če je naročnik član).
Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
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o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o prejetem/dobavljenem gradivu, podatki o naročenem
gradivu, podatki o bibliografskem zapisu in polju 996/997 (če je rezervirano
gradivo domače knjižnice), podatki o izbranem dobavitelju, podatki o
zahtevku za MI, podatki o naročilu, podatki o dobavnici.
Dobavnica – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov, ki so lahko vpisani v lokalno bazo o posamezni
dobavnici in o objektih, ki so z njo povezani (bibliografski zapis, polje
996/997, naročnik).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa (če je naročnik član).
Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o dobavnici, podatki o bibliografskem zapisu in polju
996/997 (če je rezervirano ali izposojeno gradivo domače knjižnice), podatki
o plačniku.
Gradivo – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov, ki so lahko vpisani v lokalno bazo o
posameznem gradivu iz zahtevka za MI in o objektih, ki so z njim povezani
(bibliografski zapis, polje 996/997, naročnik, dobavitelj, zahtevek za MI,
naročilo, prejeto/dobavljeno gradivo).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa (če je naročnik član).
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Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o gradivu z zahtevka za MI, podatki o bibliografskem zapisu
in polju 996/997 (če je rezervirano gradivo domače knjižnice), podatki o
izbranem dobavitelju, podatki o zahtevku za MI, podatki o naročilu, podatki
o prejetem/dobavljenem gradivu.
Prejeto obvestilo – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov o prejeti prošnji za preklic naročila ali prošnji za
podaljšanje roka izposoje, ki jo je naročnik – član posredoval iz COBISS+,
in o objektih, ki so z njo povezani (član, zahtevek za MI, prejeto/dobavljeno
gradivo).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa.
Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o zahtevku za MI, podatki o plačniku storitve, podatki o
gradivu z zahtevka za MI, podatki o bibliografskem zapisu in polju 996/997
(če je rezervirano gradivo domače knjižnice), podatki o prejetem obvestilu,
podatki o zahtevku za MI, podatki o prejetem/dobavljenem gradivu.
Poslano obvestilo – Osnovni izpis
Prikaz/izpis vseh podatkov, ki so lahko vpisani v lokalno bazo o
posameznem poslanem obvestilu in o objektih, ki so z njim povezani
(naročnik, dobavitelj).
Podatki o članih: številka izkaznice, ime, priimek, datum rojstva, spol, stalni
naslov, kategorija, naslov za e-obveščanje, ime skrbnika/poroka, datum
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prvega vpisa, datum evidentiranja/podaljšanja članstva, datum poteka
članstva, veljavnost članstva, občina stalnega prebivališča, opombe o članu,
podatki o šolanju (univerza, ime šole, stopnja študija, visokošolski zavod v
eVŠ, študijski program v eVŠ, zaposlitev, oddelek zaposlitve), postajališče
bibliobusa (če je naročnik član).
Drugi podatki: drugi podatki o naročniku – članu (način vpisa, podatek o
neporavnanih opominih, jezik opominov, podatek o evidentiranih terjatvah,
informacija o tem, ali je član izgubil gradivo, podatki o omejitvah in
privilegijih, datum zadnjega obiska, podatki o prejetih opominih, informacija
o tem, ali je član podpisal izjavo o vpisu, podatki o številu obiskov člana,
število izposojenih izvodov, število izposojenih kosov inventarja, podatki o
medknjižnični izposoji, podatki o vnosu in zadnji spremembi podatkov o
članu), podatki o poslanem obvestilu, podatki o dobavitelju – prejemniku
obvestila.

ZGODOVINA DOKUMENTA
Datum
16.05.18.05.2018
21. 5. 2018
22. 5. 2018
22. 5. 2018
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Oseba

Opis

Bojana (bl)

Začetna vsebina dokumenta

Bojana (bl)
Boštjan
(bkm)
Bojana (bl)

Popravki vsebine (po Zdenkini verifikaciji)
Lektura
Pregled lekture
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