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Osnovna navodila COBISS3 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO KAZALO/1–5 spremenjeno 

PREDGOVOR PREDGOVOR/1–3 spremenjeno 

O NAVODILIH O NAVODILIH/1–2 spremenjeno 

3.1   Brskalnik 3.1/1–6 spremenjeno 

3.2   Iskalnik 3.2/1–2 spremenjeno 

3.4   Pregledovalnik 3.4/1–2 spremenjeno 

4   OSNOVNI POSTOPKI 4/1 spremenjeno 

4.2   Vnos in spreminjanje lastnosti objekta 4.2/5–12 spremenjeno 

4.3   Iskanje 4.3/1–9 spremenjeno 

4.4   Pregledovanje lastnosti objekta 4.4/1–2 spremenjeno 

4.5   Priprava in pošiljanje izpisa  4.5/3–6 spremenjeno  

4.6   Upravljanje izpisnih vrst  4.6/1–2 spremenjeno  

4.8   Urejanje opravil  4.8/1–2 dodano  

5   NASTAVITVE 5/1 spremenjeno 

5.3   Prijava v oddelek za izposojo 5.3/1 dodano 

5.4   Nastavitev videza uporabniškega vmesnika 5.4/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

5.5   Določanje uporabniških destinacij 5.5/1–5 spremenjeno 

5.6   Urejanje logičnih destinacij 5.6/1 spremenjeno  
(le št. pogl. in ref.) 

5.7   Urejanje osebnega imenika 5.7/1 spremenjeno  
(le št. pogl. in ref.) 

5.8   Pošiljanje sporočil uporabnikom sistema 5.8/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

5.9   Branje zadnjega poslanega sporočila 5.9/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

5.10  Pošiljanje pripomb 5.10/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

5.11  Osvežitev nastavitev 5.11/1 spremenjeno  

5.12  Prikaz napak na strežniku 5.12/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

5.13  Test mreže 5.13/1 spremenjeno  
(le št. pogl.) 

6.1   Znaki 6.1/1–2 spremenjeno 
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Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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Osnovna navodila COBISS3 
Verzija V4.5-02, junij 2009 

 
Opis sprememb št. 1, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
 
 

1. Poglavje 3.1 Brskalnik   

3.1.1 Naslovna vrstica  

Dopolnjen je opis zaradi knjižnic, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja in imajo 
izposojo organizirano po oddelkih.  

 
2. Poglavje 3.2 Iskalnik   

Gumb Informacije je preimenovan v Iskalne predpone in pripone.  

 
3. Poglavje 3.4 Pregledovalnik 

Dodana je nova možnost shranjevanja velikosti okna pregledovalnika. 

 
4. Poglavje 4.2 Vnos in spreminjanje lastnosti objekta   

4.2.1.5.1 Iskanje vrednosti v šifrantu  

Dopolnjen je postopek iskanja vrednosti v šifrantih. 

 
5. Poglavje 4.3 Iskanje   

4.3.1 Iskanje v iskalniku  

Spremenjen je opis zaradi preimenovanja gumba (gl. opis pod zap. št. 2) in dopolnjen je 
postopek iskanja objektov v iskalniku razreda Bibliografski zapis in razreda COBIB.SI, 
kjer lahko po izvršenem iskanju preidemo iz lokalne baze podatkov na iskanje v vzajemni 
bazi podatkov, in obratno.   

4.3.1.1 Izbira iskalnih polj  

Dodana je nova možnost shranjevanja vrstnega reda iskalnih polj v iskalniku razredov. 

 
6. Poglavje 4.4 Pregledovanje lastnosti objekta   

Dodana je nova možnost shranjevanja formata v iskalniku razreda, v katerem je shranjena 
bibliografska baza podatkov in v katerem smo nazadnje pregledovali lastnosti izbranega 
objekta. 
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7. Poglavje 4.5 Priprava in pošiljanje izpisa   

Spremenjene so reference zaradi vključitve novega poglavja v poglavju 5 Nastavitve. 

4.5.5 Dodajanje priloge  

Atribut "Poglej v" je preimenovan v "Izberi mapo". 

 
8. Poglavje 4.6 Upravljanje izpisnih vrst   

Napis "Izpisne vrste" je spremenjen v "Seznam izpisnih vrst" v oknu Upravljanje izpisnih 
vrst. 

 
9. Poglavje 4.8 Urejanje opravil   

Vključeno je novo poglavje, v katerem sta opisana postopka za urejanje in brisanje 
shranjenih opravil. 

 
10. Poglavje 5.3 Prijava v oddelek za izposojo   

Vključeno je novo poglavje, v katerem je opisan postopek prijave v določen oddelek za 
izposojo v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja in imajo izposojo 
organizirano po oddelkih. 

 
11. Poglavja od 5.4 do 5.13   

Spremenjene so številke poglavij in referenc zaradi vključitve novega poglavja.  

5.5.2.1 Določanje podrobnosti za izbrani tiskalnik 

Vključena je možnost tiskanja obrazcev z usmerjenostjo ležeče.  

5.5.4.1 E-naslovi 

V spustnem seznamu "Format" je dodana nova vrednost. 

 
12. Poglavje 6.1 Znaki   

6.1.2 Vnos diakritičnih znakov 

Dopolnjen je opis zaradi možnosti vnosa cirilice. 

 


	Osnovna navodila COBISS3
	Verzija V4.5-02, junij 2009
	Seznam sprememb št. 1, junij 2009
	Osnovna navodila COBISS3
	Verzija V4.5-02, junij 2009
	Opis sprememb št. 1, junij 2009

