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Programska oprema COBISS3 

Verzija V6.2-00, marec 2015 

 

Opis novosti v segmentu COBISS3/Elektronski viri 
 

 

V segmentu COBISS3/Elektronski viri smo v verzijo 6.2-00 vključili naslednje dopolnitve: 

 

1. Vnos več licenc za obvezni izvod 

  

Za nacionalno depozitarno knjižnico smo pripravili nov postopek zaporednega vnosa 

podatkov o licencah za obvezni izvod.  

V ta namen je pri paketih/licencah dodana metoda Razred / Vpiši licence za obvezne 

izvode spletnih publikacij. Po izbiri metode poiščemo in izberemo bibliografske zapise. 

Podatki o licencah za obvezni izvod se za izbrane zapise preverijo programsko. Po 

končanem preverjanju se izpišeta sporočilo o številu bibliografskih zapisov brez licence in 

vprašanje, ali želimo licenco dodati. Po potrditvi se odpre urejevalnik Paket/licenca, v 

katerem so podatki o načinu nabave, vrsti vira, načinu dostopa, vrsti licence in tipu že 

izpolnjeni. Določena je tudi povezava z gradivom. Vnesemo preostale podatke o licenci in 

jih shranimo. Ponovno se izpišeta sporočilo o številu bibliografskih zapisov brez licence in 

vprašanje, ali želimo licenco dodati. Postopek nadaljujemo na prej opisan način. 

 

2. Hkratni vnos datuma reklamiranja za več licenc za obvezni izvod 

  

Za nacionalno depozitarno knjižnico smo pripravili novo možnost hkratnega vnosa datuma 

reklamiranja za več licenc za obvezni izvod.  

V ta namen je pri paketih/licencah dodana metoda Objekt / Vpiši datum reklamiranja. 

Označimo licence na delovnem področju. Po izbiri metode vnesemo datum reklamiranja. Po 

potrditvi se za vse označene licence vpiše datum reklamiranja. 

 

3. Dopolnitev seznama trenutno izposojenih e-knjig 

  

V seznam atributov, ki opisujejo trenutno izposojene e-knjige, smo dodali atribut "Naslov".  

 

4. Seznami 

  

Omogočili smo pripravo seznamov s podatki o izposoji e-knjig. Seznama sta v segmentu 

COBISS3/Izpisi v mapi Izpisi / Sistemske definicije / Elektronski viri / Seznami: 

 E-SEZ-03: Seznam izposojenih e-knjig – po naslovih in številu izposoj  

 E-SEZ-04: Seznam neizposojenih e-knjig – po naslovih  
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Seznam izposojenih e-knjig vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

 

5. Statistike 

  

Omogočili smo pripravo statistik za gradivo, ki smo ga nabavili preko segmenta 

COBISS3/Elektronski viri. Statistike so v segmentu COBISS3/Izpisi v mapi Izpisi / 

Sistemske definicije / Elektronski viri / Statistike: 

 E-STA-L01: Licence za izposojo – po vrsti licence/ponudniku  

 E-STA-L02: Licence za izposojo – po jeziku/vrstilcu UDK  

 E-STA-L03: Licence za izposojo – po starostni skupini/vrstilcu UDK  

 E-STA-L04: Licence za izposojo – po vrsti vsebine 

 E-STA-L05: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici  

 E-STA-L06: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih  

 E-STA-L07: Licence za izposojo – razmerja v splošni knjižnici/po skladih z 

odbitkom vstopnega DDV 

 E-STA-P01: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti licence 

 E-STA-P02: Paketi/licence – po tipu/načinu nabave/vrsti vira 
 

Pripravljena je tudi statistika izposoje e-knjig na osnovi atributov licence za izposojo e-

knjige (podatka o vrsti licence namreč ni v transakcijah izposoje): 

 E-STA-I01: Izposoja e-knjig – po ponudniku/vrsti licence  
 

Vse preostale statistike izposoje e-knjig se pripravljajo na osnovi transakcij izposoje v 

segmentih COBISS3/Izpisi in COBISS2/Izpisi.  

Statistika izposoje e-knjig vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 

 

6. Podatki za nadaljnjo obdelavo 

  

Omogočili smo izvoz podatkov za gradivo, ki smo ga nabavili preko segmenta 

COBISS3/Elektronski viri,  in izvoz podatkov o izposojenih e-knjigah  za namene nadaljnje 

obdelave v programu Excel. Izvozi so v segmentu COBISS3/Izpisi v mapi Izpisi / 

Sistemske definicije / Elektronski viri / Podatki za nadaljnjo obdelavo: 

 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni format) 

 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format) 
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 E-IZV-03: Izposojene e-knjige (polni format) 
 

Ko je izvoz pripravljen, ga v oknu Pregled in pošiljanje izpisa shranimo v poljubno mapo 

s klikom na gumb Shrani kot. Datoteko s shranjenim izpisom odpremo v programu Excel. 

Izvoz izposojenih e-knjig vključuje le tiste podatke o izposoji e-knjig, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. Zajete so tudi e-knjige, ki niso bile izposojene, pri njih je število izposoj 

enako 0. 

Za obsežnejše izpise moramo obvezno izbrati pripravo izpisa po urniku. 
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