
1 OSNOVNA NAVODILA 

 

1.1 PRIKLJUČITEV V SISTEM 

Računalniško in komunikacijsko infrastrukturo za delovanje programske 
opreme COBISS2 predstavljajo računalniški sistemi tipa HP Alpha in HP 
Itanium z operacijskim sistemom OpenVMS, ki so med seboj povezani preko 
interneta (praviloma preko akademskega in raziskovalnega omrežja). 

Za vključitev v sistem so knjižnicam na voljo naslednje možnosti: 

 večuporabniški računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na 
katerem ima več knjižnic svoje baze podatkov – lokalne kataloge 

 lastni računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na katerem ima 
knjižnica svojo bazo podatkov – lokalni katalog 

 
Za dostop do navedenih računalniških sistemov (strežnikov) se uporabljajo 
osebni računalniki (PC). 

Za osebne računalnike je na voljo programska oprema za emulacijo  
VT-terminalov in komunikacijsko povezovanje (Reflection).  

Po priključitvi na strežnik se na zaslonu izpiše ime ustanove, v kateri se nahaja 
strežnik, ime vozlišča (Node name) in beseda  Username:, kjer vpišemo 
uporabniško ime knjižnice. Le-to sestoji iz kratice "COBISSxxx", kjer xxx 
pomeni akronim knjižnice (npr. COBISSIZUM). Nato se izpiše 
Uporabniško ime:, kjer vpišemo svoje uporabniško ime (npr. Tadeja). Ob 
izpisu besede Geslo: vpišemo še geslo (vpis gesla na zaslonu ni viden). Če 
uporabniškega imena ali gesla ne vpišemo pravilno, sistem prijave ne dovoli. 
 

 Primer:   
 Username: COBISSIZUM 
 Uporabniško ime: Tadeja 
 Geslo:  
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Programsko opremo COBISS2 lahko uporablja vsak, ki mu je dodeljeno 
uporabniško ime in pozna geslo za identifikacijo. Uporabnikom dodeljuje 
uporabniška imena knjižnični informacijski servis. 

Po uspešni prijavi se izpiše dobrodošlica, verzija programske opreme ter 
informacija o tem, kdaj smo se zadnjič prijavili v programsko opremo 
COBISS2. Zatem se odpre osnovni meni. 

 

 

Slika 1.1 - 1: Osnovni meni programske opreme COBISS2 

 

 

Izbiramo lahko med naslednjimi segmenti programske opreme COBISS2: 
 

1. COBISS2/Katalogizacija, ki omogoča delo v sistemu vzajemne 
katalogizacije v okviru sistema COBISS 

2. COBISS2/Izpisi, ki omogoča oblikovanje različnih izpisov iz baz 
podatkov COBISS 

3. COBISS2/Izposoja, ki omogoča avtomatizirano izposojo knjižničnega 
gradiva 

6. COBISS/OPAC, ki omogoča online dostop do baz podatkov in 
katalogov knjižničnega gradiva knjižnic, vključenih v sistem COBISS 

7. Na voljo so posebne funkcije:  

 pošiljanje sporočil z elektronsko pošto (MAIL) 
 spreminjanje vrednosti parametrov, ki vplivajo na delovanje 

programa (SET UP) 
 pregledovanje besedila online priročnika 
 ažuriranje tabele časovnih parametrov (EDIT TIMEPAR) 
 

9.  Odjava iz programske opreme COBISS2 

 



COBISS2/Izposoja Osnovna navodila
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Na segment COBISS2/Izposoja se priključimo tako, da za besedo Izbira:  
vpišemo številko 3. 

Pri splošnih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se po 
potrditvi izbire segmenta za izposojo izpiše še seznam oddelkov. Oddelek, na 
katerega se želimo priključiti, izberemo s tipkama za pomik navzdol Õ ali 
navzgor Ï. Po potrditvi s tipko L se izpiše osnovni nivo segmenta 
COBISS2/Izposoja. 

 

 

Slika 1.1 - 2: Osnovni nivo segmenta COBISS2/Izposoja  

 

Če s svojo uporabniško šifro nimamo dostopa do vseh oddelkov, se po izbiri 
segmenta COBISS2/Izposoja takoj preselimo v okolje izposoje matičnega 
oddelka. 

V osrednjem delu zaslona se izpišejo informacije o ukazih in postopkih, ki jih 
lahko izvajamo na osnovnem nivoju. Po izvedbi prvega postopka ostane 
osrednji del zaslona prazen. 

S segmenta COBISS2/Izposoja se izključimo tako, da na osnovnem nivoju 
pritisnemo tipko F, nato pa na vprašanje v ukazni vrstici Želite 
zapustiti program (D/N)? odgovorimo pritrdilno (tipka d ali y). 
Po potrditvi odgovora s tipko L se na zaslonu pojavi osnovni meni, ki ga 
zapustimo tako, da za besedo Izbira: vpišemo številko 9. 
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