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PREDGOVOR 

COBISS3 je ime za tretjo generacijo programske opreme, ki jo je IZUM razvil 

za potrebe delovanja sistema COBISS. Prva generacija programske opreme se 

je imenovala ATLASS, tej je sledila programska oprema z enakim imenom kot 

sistem COBISS (zdaj imenovana COBISS2), najnovejša pa je programska 

oprema COBISS3, razvita na osnovi objektne tehnologije. 

Z novo zasnovo so bila v proces razvoja programske opreme COBISS3 

vključena nova orodja za objektno analizo, načrtovanje, izvedbo in upravljanje 

s konfiguracijami.  

Ena od arhitekturnih značilnosti programske opreme COBISS3 je njena 

tridelna zasnova: uporabniški vmesnik, poslovna logika in baza podatkov. Vse 

troje povezuje objektni model RMI (Remote Method Invocation), za baze 

podatkov pa se uporablja Oracle. 

Programska oprema COBISS3 je razvita v javi, ki je več kot samo programski 

jezik, saj omogoča, da omenjena programska oprema deluje v različnih okoljih: 

 uporabniški vmesnik (Windows 98/Windows 7/ME/2000/XP/Vista, 

Linux, Mac) 

 poslovna logika (Windows 2000/XP, Linux)  

 baza podatkov (Windows 2000/XP, Linux) 
 

Programska oprema COBISS3 vsebuje devet segmentov:  

 COBISS3/Katalogizacija 

 COBISS3/Nabava  

 COBISS3/Serijske publikacije 

 COBISS3/Elektronski viri 

 COBISS3/Zaloga 

 COBISS3/Izposoja 

 COBISS3/Medknjižnična izposoja 

 COBISS3/Izpisi  

 COBISS3/Upravljanje aplikacij 
 

COBISS3/Katalogizacija je osrednji segment programske opreme COBISS3, 

ki podpira vzajemno katalogizacijo v okviru kooperativnega online 

bibliografskega sistema in servisov COBISS. Omogoča izvajanje postopkov pri 

delu z bibliografskimi in normativnimi zapisi v različnih bazah podatkov: 
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iskanje in pregledovanje zapisov, kreiranje in urejanje zapisov, prevzemanje 

zapisov iz COBIB-a in raznih tujih baz podatkov, razreševanje podvojenih 

zapisov, razreševanje lokalnih bibliografskih zapisov ter razdruževanje 

normativnih zapisov. Vse postopke obdelave bibliografskih virov in tudi 

postopke pri delu z normativnimi zapisi izvajamo v enotnem vmesniku za 

katalogizacijo. 

COBISS3/Nabava je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja monografskih publikacij: nakup gradiva, ki 

vključuje izbor za naročanje gradiva, naročanje gradiva, predplačilo 

naročenega gradiva, prejem naročenega gradiva in plačilo prejetega gradiva; 

prejem gradiva iz zamene in pošiljanje gradiva v zameno; prejem in pošiljanje 

obveznih izvodov, prejem darovanega gradiva in evidentiranje drugih načinov 

prejema gradiva; reklamiranje nedospelega gradiva, prejetega gradiva, 

prejetega dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje 

podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Serijske publikacije je segment, ki omogoča avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja serijskih publikacij: nakup publikacij, ki 

vključuje izbor za naročanje publikacij, naročanje publikacij, odpoved naročila, 

predplačilo in plačilo publikacij; prejem publikacij iz zamene, obveznih 

izvodov in darov ter drugi načini prejema; vzdrževanje podatkov o vzorcih 

izhajanja ter izvajanje kontrole dotoka; pošiljanje publikacij v zamenjavo in 

pošiljanje obveznih izvodov; reklamiranje manjkajočih zvezkov, prejetega 

dokumenta za plačilo avansa in prejetega računa; vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in skladih ter nastavitev števcev.  

COBISS3/Elektronski viri je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov pridobivanja elektronskih virov: nakup paketov in licenc 

za samostojne elektronske vire, predplačilo in plačilo elektronskih virov, 

prejem obveznega izvoda elektronskih publikacij, povezavo s portali za 

izposojo e-knjig, vzdrževanje podatkov o partnerjih in skladih ter nastavitev 

števcev.  

COBISS3/Zaloga je segment, ki vključuje naslednje postopke: dodajanje polj 

996/997 in 998 ter vnos in spreminjanje podatkov v teh poljih, kopiranje 

podatkov v poljih 996/997, spreminjanje statusa v več poljih 996/997 v zapisu, 

spreminjanje podatkov v poljih 996/997 preko inventarnih številk ali številk za 

izposojo, razvrščanje polj 996/997 v zapisu, oblikovanje kompleta, izpis 

nalepk, inventarizacijo monografskih publikacij, odpis manjkajočih izvodov 

monografskih publikacij po inventuri. Pri vodenju zaloge serijskih publikacij je 

možna inventarizacija serijskih publikacij, priprava in urejanje vzorcev 

izhajanja, beleženje dotoka publikacij na osnovi vzorcev izhajanja, podpora pri 

postopkih vezave in razvezave zvezkov ter odpisov zvezkov in letnikov 

serijskih publikacij. Segment vključuje še naslednje postopke: kreiranje 

dodatnih lokalnih zapisov, prenos polj 996/997 iz enega bibliografskega zapisa 

v drugega, prikaz zapisov v formatu COMARC, pregled stanja izvodov v 

izposoji, izpis seznama novosti, nastavitve števcev za dodajanje inventarnih 

številk, tekočih številk v signaturi in številk za izposojo, prikaz seznama 

knjižnic ter dopolnitev podatkov o gradivu z multimedijsko vsebino. 

COBISS3/Izposoja je segment, ki omogoča knjižnicam avtomatizacijo 

naslednjih postopkov: vpis in spremembo podatkov o članih, brisanje podatkov 

o članu, spremembo številke izkaznice, izpis nalepke za člansko izkaznico, 
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izposojo gradiva na dom ali v čitalnico, podaljšanje roka izposoje, spremembo 

datuma poteka, vračanje gradiva z možnostjo, da člana izberemo ali ne 

izberemo, rezervacije prostega in neprostega gradiva ter izpis zadolžnice za 

člana. Za serijske publikacije je možno določiti stalne rezervacije in evidentirati 

kroženje posameznih zvezkov serijskih publikacij. V knjižnicah, ki imajo 

izposojo organizirano po oddelkih, je možno: ločeno voditi evidenco izposoje 

po oddelkih, medoddelčno izposoditi gradivo iz matičnega oddelka v 

gostiteljski oddelek, izposoditi dalje to gradivo članom v gostiteljskem oddelku 

ter iskati gradivo po katalogu v posameznih oddelkih. Pri posameznih izvodih 

gradiva je za potrebe izposoje možen vpis opombe o izvodu, pri izposojenem 

gradivu pa še vpis začasne opombe. V lokalnem katalogu je možno poiskati 

gradivo ali posamezne izvode, pogledati bibliografske podatke in podatke o 

stanju zaloge ter dobiti informacijo, pri kom je gradivo izposojeno, če ni 

prosto. Podatke o vpisanih članih je možno iskati po različnih kriterijih in jih 

nato v obliki seznama izpisati tudi na tiskalnik. V knjižnicah, ki svojim članom 

zaračunavajo določene storitve, so možni postopki: vzdrževanje cenika, 

evidentiranje in poravnava terjatev, izpis računa, brisanje terjatev, storniranje 

poravnave terjatev, zaključitev blagajne in pregled blagajniških transakcij. Za 

člane, ki zamujajo z vračilom gradiva, je možno pripraviti in izpisati opomine. 

Knjižnicam je omogočeno spreminjanje časovnih parametrov izposoje, 

spreminjanje koledarja, kdaj je knjižnica odprta, spreminjanje nastavitev za 

elektronsko obveščanje članov, nastavitev omejitve števila izposojenih 

izvodov, števila podaljšanj in rezervacij, obdobja veljavnosti članstva za 

posamezne kategorije članov, spreminjanje naslova spletne strani s kontaktnimi 

podatki in obvestili v zvezi s servisom Moja knjižnica v COBISS/OPAC-u. 

COBISS3/Medknjižnična izposoja je segment, ki vključuje naslednje 

postopke: evidentiranje naročnikovega zahtevka za MI, rezervacijo gradiva 

domače knjižnice, naročanje gradiva pri dobavitelju ali v skladišču, 

evidentiranje prejema gradiva od dobavitelja ali iz skladišča, dobave gradiva 

naročniku, vračila gradiva naročnika in vračila gradiva dobavitelju ali v 

skladišče. Vključuje tudi pripravo in izstavitev računov za pravne osebe – 

partnerje, ki se pojavljajo kot naročniki ali plačniki opravljenih storitev, 

pripravo obvestil za naročnike in dobavitelje, vzdrževanje podatkov o 

partnerjih in ceniku ter nastavitev števcev. 

COBISS3/Izpisi je segment, ki omogoča oblikovanje različnih vrst izpisov, kot 

so raznovrstni obrazci, poslovne listine, statistike ipd. Izpisi se pripravljajo na 

osnovi podatkov iz vseh segmentov programske opreme COBISS3. 

Pripravljene izpise lahko pošljemo na tiskalnik ali po e-pošti. Tipske izpise za 

posamezne segmente oblikujemo v IZUM-u.  

COBISS3/Upravljanje aplikacij je segment, ki omogoča knjižnicam 

vzdrževanje podatkov o domači knjižnici in partnerjih ter vpogled v podatke o 

uporabnikih sistema. 

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika 

do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije 

programske opreme COBISS3 in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske 

opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika. Vsebina 

priročnika je shranjena na portalu Izobraževanje in dostopna z izbiro E-

priročniki, neposredni dostop do vsebine na portalu pa je mogoč tudi iz menija 

Pomoč v programski opremi COBISS3. 
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Za lažje razumevanje delovanja programske opreme je v priročnik Osnovna 

navodila COBISS3 dodan slovar z definicijami uporabljenih izrazov. 

Informacije in pomoč lahko dobite na sedežu nacionalnega centra COBISS, ki 

je odgovoren za sistem COBISS v vaši državi (kontaktni podatki so objavljeni 

na zadnji strani priročnika).    
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3 PARTNERJI 

Pri nabavi monografskih publikacij, serijskih publikacij in elektronskih virov 

ter pri medknjižnični izposoji poslujemo s partnerji. 

Pri nabavi monografskih publikacij imajo partnerji lahko različne vloge. Lahko 

so: 

 dobavitelji gradiva 

 prejemniki/pošiljatelji zamenjanega gradiva   

 pošiljatelji obveznih izvodov  

 darovalci 

 financerji 
 

Pri nabavi serijskih publikacij so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva 

 financerji 
 

Pri nabavi elektronskih virov so partnerji lahko: 

 dobavitelji  

 financerji 
 

Pri medknjižnični izposoji so partnerji lahko: 

 dobavitelji gradiva  

 naročniki gradiva 
 

Za vnos in spreminjanje podatkov o partnerjih potrebujemo pooblastilo 

UPR_PAR – vzdrževanje podatkov o partnerjih. 

Podpoglavja: 

 Vnos podatkov o partnerju   

 Brisanje podatkov o partnerju  

 Vpis podatkov o partnerjih v lokalni šifrant dobaviteljev  
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11. Če je partner identificiran za namene DDV, vpišemo pri "Ident. št. za 

DDV/Davčna št." identifikacijsko številko za DDV (tj. davčno številko s 

predpono SI). Če potrditvenega polja "Identif. za namene DDV" nismo 

označili, ker partner ni identificiran za namene DDV, pustimo vnosno polje 

prazno. Lahko pa vanj vpišemo davčno številko partnerja.  

Če je partner identificiran za namene DDV, se pri nekaterih dokumentih v 

medknjižnični izposoji (dobavnica, račun) med naslovnimi podatki o 

prejemniku izpiše tudi identifikacijska številka za DDV. V nasprotnem 

primeru se na dokumentih izpiše davčna številka, če smo jo vpisali pri 

podatkih o partnerju. 

12. Vnesemo še številko transakcijskega računa ali podračuna ter enoto banke 

ali Uprave Republike Slovenije za javna plačila (UJP), pri kateri ima 

partner odprt račun ali podračun. Podatka sta informativnega značaja. 

13. Če iz različnih razlogov prekinemo poslovne stike s partnerjem, označimo 

potrditveno polje "Neaktiven". S tem se onemogoči nadaljnja izbira tega 

partnerja v vlogah, ki smo mu jih določili (npr. naročnik in dobavitelj v 

medknjižnični izposoji, dobavitelj monografskih in serijskih publikacij, 

financer itd.).   

Če partnerja označimo kot neaktivnega, program pri shranjevanju podatkov 

kot neaktivne označi tudi vse pripadajoče kontaktne osebe in oddelke.  

Če neaktivnega partnerja ponovno naredimo aktivnega, ob shranjevanju 

podatkov postanejo aktivne tudi vse pripadajoče kontaktne osebe in oddelki 

in se o tem izpiše sporočilo. 

 

Opozorilo: 

Partnerja lahko ponovno naredimo aktivnega le, če v bazi podatkov o 

partnerjih še ni aktivnega partnerja z isto siglo. 

 

14. Kliknemo gumb Opomba. Odpre se okno, v katerega vnesemo besedilo 

opombe in kliknemo gumb V redu.  

15. Če je partner (npr. Ekonomsko-poslovna fakulteta) del neke organizacije 

(npr. Univerze v Mariboru), kliknemo gumb Nadrejeni partner. Odpre se 

iskalnik Iskanje – Partner. Poiščemo in izberemo nadrejenega partnerja (v 

tem primeru je to Univerza v Mariboru). 

3.1.1.1 Prenos podatkov iz baze podatkov COLIB 

Če so podatki o knjižnici, ki  jo želimo vpisati v bazo podatkov o partnerjih, 

shranjeni v bazi podatkov COLIB, jih iz te baze podatkov lahko prenesemo. Po 

prenosu preverimo pravilnost podatkov, jih po potrebi popravimo, manjkajoče 

podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1) pa dopišemo.  

 

1. V urejevalniku Partner kliknemo gumb Prenos iz COLIB-a.  

Odpre se iskalnik Iskanje – Zapis iz COLIB-a. 

  

Postopek 
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2. Poiščemo in izberemo podatke o knjižnici.  

Po izbiri podatkov o želeni knjižnici se iz baze podatkov COLIB med 

podatke o partnerju v ustrezna polja prenesejo naslednji podatki: ime, ulica 

in hišna številka, poštna številka, kraj, država, številka telefona in faksa, 

naslov e-pošte, naslov domače strani, identifikacijska številka za DDV ali 

davčna številka, ter sigla in akronim knjižnice v sistemu COBISS.  

3. Podatke preverimo in po potrebi popravimo.  

4. Vnesemo še druge splošne podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1). 

 

Podatke o knjižnici lahko najhitreje prenesemo iz baze podatkov COLIB, če v 

urejevalniku Partner  pri "Sigla" vpišemo njeno siglo (če je ne poznamo, jo 

poiščemo in izberemo iz šifranta) in kliknemo gumb Prenos iz COLIB-a. 

 

Opozorilo: 

Možno je, da sigle ni v šifrantu sigel, podatki o knjižnici pa so v bazi podatkov 

COLIB.  

3.1.1.2 Prenos podatkov iz baze podatkov o članih 

Če so podatki o partnerju že vpisani v bazo podatkov o članih, lahko podatke iz 

te baze programsko prenesemo. V tem primeru podatke najprej prenesemo, jih 

preverimo in po potrebi popravimo, šele nato manjkajoče dopišemo (gl. pogl. 

3.1.1).  

 

1. V urejevalniku Partner kliknemo gumb Prenos iz baze članov.      

Odpre se iskalnik Iskanje – Član. Poiščemo podatke o fizični ali pravni 

osebi, jih označimo in kliknemo gumb Izberi.   

Iz baze podatkov o članih se programsko prenesejo podatki: pri "Oznaka" 

se vpiše vpisna številka člana ali številka ustanove ali njen akronim, pri 

"Ime" ime člana ali ustanove, pri "Dodatno ime" pa naziv oddelka. V 

ustrezna polja se prenesejo še ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, 

država, številka telefona in faksa ter naslov e-pošte člana ali ustanove. Pri 

prenosu podatkov o ustanovah se vpišejo v ustrezna polja še številka 

partnerja, pod katero ga vodi računovodstvo, podatek o nepridobitni 

organizaciji, identifikacijska številka za DDV (ali davčna številka) in 

številka transakcijskega računa. 

2. Podatke preverimo in po potrebi popravimo.  

3. Vnesemo še druge osnovne podatke o partnerju (gl. pogl. 3.1.1). 

3.1.2 Določitev vlog partnerja 

Ker se lahko partnerji pri nabavi monografskih publikacij, serijskih publikacij 

in elektronskih virov ter v medknjižnični izposoji pojavljajo npr. kot dobavitelji 

Postopek 
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gradiva v medknjižnični izposoji, njegovi naročniki, dobavitelji monografskih 

in serijskih publikacij ter elektronskih virov, financerji, darovalci, pošiljatelji 

obveznih izvodov ipd., določimo vsakemu partnerju vloge. Izbiramo lahko med 

naslednjimi vlogami: 

 Dobavitelj (MI) – dobavitelj gradiva v medknjižnični izposoji  

 Naročnik (MI) – naročnik gradiva v medknjižnični izposoji  

 Dobavitelj (N) – dobavitelj monografskih publikacij  

 Dobavitelj (SP) – dobavitelj serijskih publikacij  

 Dobavitelj (E) – dobavitelj elektronskih virov 

 Pošiljatelj obveznih izv. (N) – pošiljatelj obveznih izvodov 

 Prejemnik/pošilj. zam. gr. (N, SP) – prejemnik ali pošiljatelj gradiva iz 

zamene ali v zameno (monografske in serijske publikacije) 

 Financer (N, SP, E) – financer za nabavljeno gradivo (monografske in 

serijske publikacije ter elektronski viri) 

 Darovalec (N) – darovalec monografskih publikacij 
 

Vloge partnerja v odnosu do naše knjižnice določimo v urejevalniku 

Partner/Vloge in kontakti. 

   

1. S klikom označimo eno ali več potrditvenih polj. 

2. Če smo označili vsaj eno od naslednjih vlog: "Dobavitelj (MI)", "Naročnik 

(MI)", "Dobavitelj (N)", "Dobavitelj (SP)" ali "Dobavitelj (E)" kliknemo 

gumb Podrobnosti in vpišemo dodatne podatke.  

Odpre se okno Vloge partnerja/Dobavitelj (MI). 

3. Vpišemo podatke, če se partner pojavlja kot dobavitelj v medknjižnični 

izposoji (gl. pogl. 3.1.2.1). 

4. Če se partner pojavlja kot naročnik v medknjižnični izposoji, kliknemo 

zavihek Naročnik (MI) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.2). 

5. Če se partner pojavlja kot dobavitelj monografskih publikacij, kliknemo 

zavihek Dobavitelj (N) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.3). 

6. Če se partner pojavlja kot dobavitelj serijskih publikacij, kliknemo zavihek 

Dobavitelj (SP) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.4). 

7. Če se partner pojavlja kot dobavitelj elektronskih virov, kliknemo zavihek 

Dobavitelj (E) in vpišemo podatke (gl. pogl. 3.1.2.5). 

8. Shranimo podatke. 

 

Pri gumbu Podrobnosti se izpišejo nekateri podrobnejši podatki o posameznih 

vlogah partnerja. Najprej se izpišejo podatki o vlogi dobavitelja v 

medknjižnični izposoji, nato naročnika v medknjižnični izposoji, nato podatki o 

vlogi dobavitelja monografskih publikacij in podatki o vlogi dobavitelja 

serijskih publikacij. Sklope podatkov ločuje znak "/". Format in vsebina izpisa 

sta naslednja: Tip naročila (MI); Časovna rezerva (štev. dni) (MI); Naša šifra 

(MI) / Način dobave gradiva (MI) / Rok dobave (štev. dni) (N); Znesek 

preplačil (N); Naša šifra (N) / Znesek preplačil (SP); Naša šifra (SP). 
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3.1.2.1 Vnos podatkov o dobavitelju v medknjižnični 

izposoji  

Podrobnejše podatke o partnerju, ki ima vlogo dobavitelja v medknjižnični 

izposoji, vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (MI). 

 

1. Pri "Časovna rezerva (štev. dni) (MI)" vpišemo število dni, ki se upoštevajo 

pri izračunu datuma pričakovane vrnitve gradiva, ki si ga je izposodil 

naročnik. Ta datum se izračuna tako, da se od datuma, ki ga določi 

dobavitelj za vračilo gradiva, odšteje število dni iz polja "Časovna rezerva 

(štev. dni) (MI)".  

 

Primer: 

Če smo pri evidentiranju prejema gradiva pri "Vrniti dobavitelju do" vpisali 

datum 16.03.2007, število dni, vpisanih v polju "Časovna rezerva (štev. 

dni) (MI)" pri tem dobavitelju, pa je 2, je izračunani datum pričakovane 

vrnitve gradiva za naročnika 14.03.2007. Tako sta na voljo še 2 dneva, da 

dobavitelju pravočasno vrnemo gradivo. 

 

2. Pri "Naša šifra (MI)" vpišemo šifro, pod katero dobavitelj vodi podatke o 

naši knjižnici kot svojem naročniku ("Our Customer Code"). Vrednost se 

izpisuje tudi na dokumentu Naročilo. Vnos podatka sicer ni obvezen, 

vendar ga moramo vpisati pri dobaviteljih, ki jim bomo pošiljali naročila 

tipa ARTEmail ali subito.  

3. Pri "Naše geslo (MI)" vpišemo geslo, ki nam ga je določil dobavitelj, ki mu  

pošiljamo naročila tipa ARTEmail ali subito. 

4. Pri "Tip naročila (MI)" se izpiše privzeta vrednost e-pošta, ki določa obliko 

dokumenta Naročilo in način pošiljanja tega dokumenta dobavitelju. 

Privzeto vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost 

ponudi pri pripravi naročila za tega dobavitelja. 

5. Pri "Način prejema gradiva (MI)" se izpiše privzeta vrednost pošta, ki 

določa, kako želimo prejemati gradivo od izbranega dobavitelja. Privzeto 

vrednost lahko spremenimo. Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri 

pripravi naročila za tega dobavitelja. 

6. Pri "Način vračila gradiva (MI)" se izpiše privzeta vrednost pošta, ki 

določa, kako bomo dobavitelju vračali gradivo. Privzeto vrednost lahko 

spremenimo. Podatek je informativnega značaja. 

7. Pri "Način plačila dobavitelju (MI)" vpišemo način plačila dobavitelju. 

Podatek se kot privzeta vrednost ponudi pri pripravi naročila za tega 

dobavitelja. 

8. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (MI). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu.  

Postopek 
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1. Pri "Rok za reklam. (štev. dni) (SP)" vpišemo število dni, ki jih toleriramo, 

če dobavitelj kasni z dobavo. Podatek se upošteva pri pripravi reklamacij za 

manjkajoče zvezke. 

2. Pri "Rok plačila (štev. dni) (SP)" vpišemo število dni, ko moramo 

dobavitelju ponavadi plačati račun za serijsko publikacijo. Podatek se 

privzame pri evidentiranju računa, ki ga prejmemo od dobavitelja. 

3. Pri "Stopnja popusta (SP)" vpišemo stopnjo popusta, dogovorjeno z 

dobaviteljem. Podatek se privzame pri pripravi postavke naročila. 

4. Znesek preplačil pri dobavitelju se izračunava programsko. Poveča se, če je 

znesek plačanega avansa večji od zneska računa, kar je na računu prikazano 

pri "Znesek v dobro". Zmanjša se, kadar želimo s plačilom računa 

izkoristiti znesek dosedanjih preplačil in na računu vnesemo znesek pri 

"Koriščenje preplačila" (gl. tudi priročnik COBISS3/Serijske publikacije, 

pogl. 3.7.4). Isto velja tudi za znesek preplačil v tuji valuti. 

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu 

Preplačilo. Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe 

preplačila, dobavitelj, številka naročila in računa, znesek, znesek v tuji 

valuti, sklad, opomba, podatek o referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter 

datum in čas nastanka vknjižbe preplačila.  

Včasih je treba znesek preplačil (v domači ali tuji valuti) spremeniti, npr. 

po vnosu podatkov o partnerju ali po preverjanju in usklajevanju podatkov 

z računovodskimi evidencami (gl. pogl. 3.1.2.4.1). V urejevalniku Vloge 

partnerja/Dobavitelj (SP) zneskov preplačil ne moremo spremeniti.  

5. Pri "Naša šifra (SP)" vnesemo šifro, pod katero vodi dobavitelj podatke o 

naši knjižnici kot kupcu ("Our Customer Code"). 

6. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (SP). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.4.1 Uskladitev zneska preplačil 

Gl. pogl. 3.1.2.3.1. 

3.1.2.5 Vnos podatkov o dobavitelju elektronskih virov  

Podrobnejše podatke o partnerju v vlogi dobavitelja elektronskih virov 

vnašamo v urejevalniku Vloge partnerja/Dobavitelj (E). 

 

1. Pri "Rok plačila (štev. dni) (E)" vpišemo število dni, ko moramo 

dobavitelju ponavadi plačati račun za elektronski vir. Podatek se privzame 

pri evidentiranju računa, ki ga prejmemo od dobavitelja. 

2. Pri "Stopnja popusta (E)" vpišemo stopnjo popusta, dogovorjeno z 

dobaviteljem. Podatek se privzame pri evidentiranju računa. 

3. Znesek preplačil pri dobavitelju se izračunava programsko. Poveča se, če je 

znesek plačanega avansa večji od zneska računa, kar je na računu prikazano 
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pri "Znesek v dobro". Zmanjša se, kadar želimo s plačilom računa 

izkoristiti znesek dosedanjih preplačil in na računu vnesemo znesek pri 

"Koriščenje preplačila". Isto velja tudi za znesek preplačil v tuji valuti. 

Vsaka sprememba preplačila pri dobavitelju se zabeleži v razredu 

Preplačilo. Zabeležijo se podatki: zaporedna številka, vrsta vknjižbe 

preplačila, dobavitelj, številka računa, znesek, znesek v tuji valuti, sklad, 

opomba, podatek o referentu, ki je plačilo računa vnesel, ter datum in čas 

nastanka vknjižbe preplačila.  

Včasih je treba znesek preplačil (v domači ali tuji valuti) spremeniti, npr. 

po vnosu podatkov o partnerju ali po preverjanju in usklajevanju podatkov 

z računovodskimi evidencami (gl. pogl. 3.1.2.5.1). V urejevalniku Vloge 

partnerja/Dobavitelj (E) zneskov preplačil ne moremo spremeniti.  

4. Kliknemo gumb Opomba pri dob. (E). Odpre se okno, v katerega 

vnesemo besedilo opombe in kliknemo gumb V redu. 

3.1.2.5.1 Uskladitev zneska preplačil 

Gl. pogl. 3.1.2.3.1. 

3.1.3 Vnos podatkov o kontaktih 

Pri partnerju lahko določimo: 

 kontaktno osebo 

 kontaktni oddelek 
 

Pri vsaki kontaktni osebi ali oddelku določimo, ali naj se ime in podatki za 

naslavljanje (poštni naslov, e-naslov) upoštevajo in izpišejo pri naslovu 

prejemnika v dokumentih v posameznem segmentu programske opreme 

COBISS3 (medknjižnična izposoja, nabava, serijske publikacije). Če tega ne 

določimo, se upoštevajo in izpišejo le ime in podatki iz naslova sedeža 

partnerja. 

 

Opozorilo: 

Pri partnerju lahko določimo več kontaktnih oseb ali oddelkov, ki se upoštevajo 

in izpišejo pri naslovu pošiljatelja na dokumentih v posameznem segmentu. 

3.1.3.1 Vnos podatkov o kontaktni osebi 

Gl. pogl. 2.1.3.1. 

3.1.3.2 Vnos podatkov o kontaktnem oddelku 

Gl. pogl. 2.1.3.2. 
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