
 

© IZUM, februar 2012 1-1 

 

1 UVOD  

V navodilih so opisane osnovne značilnosti programske opreme COBISS3, ki 

so skupne vsem segmentom. Navedene so tudi nekatere posebnosti, povezane s 

segmentom COBISS3/Katalogizacija (vse posebnosti, ki se nanašajo na 

komponente uporabniškega vmesnika, so podrobneje opisane v priročniku 

COBISS3/Katalogizacija; gl. pogl. 3–5). 

Za zagon programske opreme COBISS3 je treba zagotoviti minimalno strojno 

in programsko opremo ter izpolniti nekatere sistemske zahteve. Za namestitev 

uporabniškega vmesnika potrebujemo dostop do interneta. 

Komponente uporabniškega vmesnika programske opreme COBISS3 so: 

 brskalnik, ki predstavlja osnovno okno uporabniškega vmesnika in 

omogoča izbiro segmentov in razredov ter pregledovanje objektov, 

navigacijo med njimi, izvajanje splošnih metod pri razredih in objektih 

ter metod, ki omogočajo izvajanje poslovnega procesa 

 iskalnik, ki omogoča iskanje objektov izbranega razreda 

 urejevalnik, ki omogoča vnos in spreminjanje vrednosti atributov 

izbranega objekta in vsebovanih objektov, določanje povezav, 

pregledovanje vsebovanih objektov in objektov, povezanih z izbranim 

objektom 

  vmesnik za katalogizacijo, ki omogoča postopke obdelave 

bibliografskih virov in postopke pri delu z normativnimi zapisi (opisan 

je v priročniku COBISS3/Katalogizacija; gl. pogl. 3) 

 pregledovalnik, ki omogoča pregledovanje lastnosti izbranega objekta, 

vsebovanih objektov in objektov, povezanih z izbranim objektom 

V vseh segmentih lahko izvajamo naslednje osnovne postopke: 

 kreiranje objekta 

 vnos in spreminjanje lastnosti objekta 

 iskanje 

 pregledovanje lastnosti objekta 

 priprava in pošiljanje izpisa 
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Nastavitve, ki se privzamejo ob namestitvi programske opreme, lahko tudi 

spremenimo: spremenimo pisavo in njeno velikost, dimenzije oken,  

destinacije, ki se upoštevajo pri pošiljanju izpisov ipd. 

Pri vnosu znakov in podatkov, ki zahtevajo formatiran vnos, je treba upoštevati 

določena pravila. 

Dodatek A vsebuje osnovne napotke za delo v okolju Windows, dodatek B pa 

seznam bližnjic (vročih tipk) za izvedbo nekaterih postopkov in metod.  
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