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Opis dopolnitev v segmentu Izpisi 

V11.0, 10.–11. december 2022 

• Pripravljen je priročnik COBISS3/Izpisi, v katerem so opisani:
- vmesnik segmenta COBISS3/Izpisi;
- postopki, ki se nanašajo na pripravo in pošiljanje izpisov;
- izpisi (seznami, statistike …), ki jih je mogoče pripraviti za posamezni

segment;
- delo s spremenljivkami in posamezne spremenljivke;
- delo z razvrstitvami in posamezne razvrstitve.

Priročnik COBISS3/Izpisi je na voljo v dveh formatih: 
1. V formatu .html (spletni priročnik). Dostopen je na spletnem naslovu

https://www.cobiss.net/help/sl/reports/reports.html.
2. V formatu .pdf. Namenjen je tiskanju posameznega poglavja ali dela priročnika

(s klikom na ikono PDF levo zgoraj na domači strani spletnega priročnika).
Priročnik je v delovni verziji, vsebina se še dopolnjuje. 
V opisu novosti bodo pri opisih postopkov odslej dodane povezave do spletnega 
priročnika, kjer lahko preberemo več o posameznem izpisu oz. postopku v izpisih. 

• V segmentu COBISS3/Izpisi sta vključeni:
- kontekstna pomoč, ki omogoča, da se s pritiskom na tipko <F1> odpre

priročnik COBISS3/Izpisi na mestu, kjer je opisana skupina izpisov,
spremenljivk, razvrstitev ali posamezni izbrani izpis, spremenljivka ali
razvrstitev, ki jo izberemo v COBISS3/Izpisi;

- splošna pomoč, ki omogoča, da se v segmentu COBISS3/Izpisi s pritiskom na
kombinacijo tipk <Shift+F1> odpre priročnik COBISS3/Izpisi, kjer izberemo
opis postopka, ki nas zanima.

Primer: V mapi Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Gradivo smo izbrali izpis 
I-G-02: Najbolj iskano gradivo. Po pritisku na tipko <F1> se odpre priročnik
COBISS3/Izpisi na strani, kjer je opisan ta izpis. Če pa pritisnemo kombinacijo tipk
<Shift + F1>, se odpre priročnik COBISS3/Izpisi, kjer se s klikom na hiperpovezavo
za opis teme (npr. v kazalu ali v uvodnem delu priročnika), ki nas zanima, hitro
pridemo do opisa postopka, ki nas zanima.

• Shranjeni izpisi bodo izbrisani eno leto od nastanka.

• Iz mape Izpisi / Sistemske definicije smo pri posameznih segmentih umaknili izpise,
ki se programsko pripravijo pri izvajanju postopkov v COBISS3 in niso namenjeni
temu, da jih uporabniki pripravljajo v segmentu COBISS3/Izpisi.
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