Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Elektronski viri

V9.0, 2.–3. april 2022
• Pri shranjevanju računa in pri plačilu računa je dodano opozorilo, kadar je v
računu vpisan sklad, ki ne obstaja v bazi podatkov ali ga ni v seznamu predlog
skladov.
• Izpis E-STA-I01: Izposoja spletnih virov – po ponudniku/vrsti licence je preurejen in
zajema podatke iz transakcij izposoje.
Zaradi te spremembe se je spremenil identifikator izpisa. Če je izpis E-STA-I01 med
vašimi priljubljenimi izpisi, ga morate zbrisati iz seznama priljubljenih in ga nato
ponovno dodati.
• Pri razredu Postavka računa/avansa sta v orodju za izvoz podatkov dodani
povezavi na razreda Račun in Avans.
• Popravek:
- pri izpisu E-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po
skladih/vrstah stroškov.

V8.0.9, 26. januar 2022
• Popravek:
- pri dodajanju postavke za DRM-zaščito v račun.

V8.0, 27.–28. november 2021
• Ob dodajanju nove vrstice v tabelo skladov se pri odstotku financiranja vpiše
vrednost 100.
• Popravek:
- pri določitvi institucije v paketu/licenci.

V7.0, 12.–13. junij 2021
• Stopnja popusta, vpisana med podatki o partnerju v vlogi dobavitelja e-virov (E),
se prenese v novo kreirano postavko v računu.
• Popravek:
- pri plačilu računa, če postavka nima vpisane cene.
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V6.28-00, 27.–28. februar 2021
• V razredih Licenca za izposojo in Paket/licenca sta pri atributu "Vrsta vira" dodani
vrednosti zvočna knjiga in e-video. Odslej se vrednost tega atributa v licenci za
izposojo določi programsko glede na podatke v bibliografskem zapisu.
• Termin izposoja e-knjig je zamenjan s terminom izposoja spletnih virov, zato so
preimenovani razred Trenutno izposojeni spletni viri ter nekatere statistike in
seznami.
• Popravek:
- pri izbiri partnerja ob vnosu podatkov o paketu/licenci.

V6.27-02, 19. december 2020
• V statistikah E-STA-L02: Licence za izposojo – po jeziku/vrstilcu UDK in E-STA-L03:
Licence za izposojo – po starostni skupini/vrstilcu UDK dodan vrstilec 81* pri
razvrščanju licenc po vrstilcu UDK.

V6.27-00, 17.–18. oktober 2020
• V razredu Paket/licenca so dodani naslednji novi atributi: "Ime paketa/licence",
"Format", "Štev. e-knjig", "Štev. e-serijskih publikacij", "Štev. podatkovnih zbirk",
"Štev. drugih e-dokumentov", "Leto poročanja", "Oblika financiranja" in "Pogoji
uporabe".
• Izvedena bo konverzija števila naslovov v paketih/licencah:
- pri vrsti vira e-knjiga se je število naslovov preneslo v atribut "Štev. e-knjig",
- pri vrsti vira e-serijska publikacija se je število naslovov preneslo v atribut
"Štev. e-serijskih publikacij",
- pri vrsti vira baza podatkov se je število naslovov preneslo v atribut "Štev.
podatkovnih zbirk" in
- pri vrsti vira drugo se je število naslovov preneslo v atribut "Štev. drugih edokumentov".
Seštevek posameznih vrst naslovov je prikazan v atributu "Število naslovov".
• V razredu Paket/licenca je pri atributih "Vrsta vira" in "Tip" dodana nova vrednost
ni definirano, ki se privzame pri vpisu novega paketa/licence.
• Pri atributu "Vrsta licence" je vrednost brezplačni izvod preimenovana v
brezplačni dostop.
• Pri shranjevanju podatkov v urejevalniku Paket/licenca je dodana kontrola
enoličnosti oznake paketa/licence.
• Dodana je metoda Paket/licenca / Razmnoži paket/licenco za razmnoževanje
podatkov o paketih in licencah za samostojne e-vire.
• Pri zaporednem vnosu podatkov o licencah za obvezni izvod z metodo
Paket/licenca / Vpiši licence za obvezne izvode spletnih publikacij se pri atributu
"Štev. e-knjig" privzeto postavi vrednost 1.
• V iskalniku Paket/licenca sta dodani novi iskalni polji "Ime paketa/licence" in
"Ključne besede". V ključne besede se besedno indeksirajo oznaka in ime
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paketa/licence, format, opomba, opomba o obveznem izvodu in opomba o
reklamiranju obveznega izvoda.
Za e-vire, za katere se izvaja koordinacija nabave, je v urejevalniku Postavka
računa/avansa na zavihku Cena dodan gumb Polje 998. S klikom na gumb se
odpre urejevalnik Polje 998.
V razredu Postavka računa/avansa je pri atributu "Vrsta stroška" dodana nova
vrednost stroški objav prispevkov (APC, BPC …).
V izpisih Potrdilo o prejemu obveznega izvoda – E in Reklamacija za obvezni izvod
– E je dodan izpis atributa "Format".
Pri gradivu, pri katerem bomo vpisali veljavni paket/licenco, se v prikazu seznama
knjižnic v vzajemni bazi v COBISS+ izpiše informacija na spletu.

V6.26-00, 25.–26. april 2020
• Popravek:
- pri izračunu števila prostih izvodov e-knjige za prikaz v COBISS+.

V6.25-00(02), 15. februar 2020
• Popravek:
- v stolpcih "DDV" in "odbit. vstop. DDV" v izpisu E-PS-02: Plačila računov z
odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah stroškov.

V6.15-00, 10.–11. februar 2018
• Pri brisanju paketa ali licence za samostojni e-vir je dodano vprašanje, ali paket oz.
licenco res želimo brisati.
• V izpisu reklamacije za obvezni izvod spletnih publikacij je dodan format gradiva,
dopolnjeno je besedilo reklamacije in vključen je popravek pri izpisu imena in
priimka zaposlenega, ki izpis pripravlja.

V6.13-02, 17. oktober 2017
• Odpravljena je napaka pri metodi Odstrani avans iz računa, kadar metodo
izberemo pri računu brez dodanega avansa.

V6.12-00(08), 23. avgust 2017
• Odpravljena je napaka pri prenosu podatkov o izposojenih e-knjigah med podatke
v Moji knjižnici.
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V6.11-00, 15.–17. april 2017
• V izpisu E-SEZ-02 je dodan vhodni parameter "Komentar v naslovu". Parametra
"Nakup ali plačilo v obdobju od" in "Nakup ali plačilo v obdobju do" sta bila
preimenovana v "Plačilo v obdobju od" in v "Plačilo v obdobju do", ker se nanašata
le na izpis podatkov pri atributu "št. računa / datum / cena". V ta stolpec je dodan
izpis cene, ki je vpisana v paketu ali licenci za samostojni e-vir. Na koncu seznama
je dodan izpis statistike podatkov o paketih in licencah za samostojne e-vire.
• V izpisih E-STA-P01 in E-STA-P02 je dodan vhodni parameter "Komentar v
naslovu".
• V iskalniku razreda Paket/licenca je dodano iskalno polje "Številka".

V6.9-00(02), 7.–8. januar 2017
• Odpravljena je napaka pri odbitnem znesku vstopnega DDV v izpisu E-PS-02:
Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah stroškov.
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