Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev v segmentu Nabava
V6.22-00, 8.–9. junij 2019
• Ob dodajanju nove vrstice v tabelo izvodov se pri odstotku financiranja vpiše privzeta
vrednost 100.
• Postavka naročila s statusom 12 – razprodano je na delovnem področju in v oknih z
dvojnim seznamom prikazana v sivi barvi.
• Popravek:
- pri iskanju postavk naročila po atributu "ISBN".

V6.21-00(09), 18. april 2019
• Popravek:
- pri valuti v strukturi DDV v računu.

V6.21-00, 16.–17. marec 2019
• V urejevalniku Postavka naročila se pri ISBN-jih izpišejo tudi pojasnila iz podpolj 010b
bibliografskega zapisa. Umaknjena je kontrola, kadar je v postavki naročila več ISBNjev.
• Pri atributu "Opomba" v urejevalniku Sklad lahko odslej vpišemo besedilo, dolgo 1000
znakov.

V6.20-00, 24.–25. november 2018
• V urejevalniku Postavka naročila je vključen atribut "ISBN". Vanj se pri kreiranju nove
postavke naročila prenesejo vsi ISBN-ji iz podpolj 010a bibliografskega zapisa. Odvečne
ISBN-je (za izvode, ki jih ne naročamo) lahko iz postavke naročila zbrišemo.

V6.17-00, 21.–22. april 2018
• V sistemih COBISS, ki uporabljajo cirilico, se v seznamu, ki spremlja pošiljko gradiva za
zamenjavo in je namenjen partnerju v tujini (jezik obrazca je angleški), cirilični podatki
pri bibliografskem opisu gradiva transliterirajo v latinico.

V6.16-00, 10.–11. marec 2018
• Pri izvodu nabavne postavke je mogoče z metodo Vpiši odstotek financiranja vnesti
manjkajoči odstotek financiranja.
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Opomba, ki jo vpišemo v postavki naročila pri gumbu Op. v naročilu, se v izpisu
naročila izpiše krepko.

V6.13-02, 17. oktober 2017
• Če vpišemo plačilo računa prek gumba Vpiši plačilo, je odpravljena napaka pri
osveževanju objektov na delovnem področju.

V6.13-00, 30. september–1. oktober 2017
• V Orodju za izvoz podatkov je dodan razred Postavka dobavnice/računa.

V6.10-03, 25.–26. marec 2017
• Popravek v zvezi s skladoma PSN (za vodenje posrednih stroškov nabave) in NS (za
vodenje sredstev, ki niso bila razporejena v noben sklad). Če teh dveh skladov v bazi
podatkov ni, se bosta programsko odprla pri pripravi naročila.
• Na osnovi odločbe Informacijskega pooblaščenca z dne 27. 2. 2017 (številka: 061216/2017/8) je bilo spremenjeno Obvestilo predlagatelju o nabavi gradiva. Kadar se to
obvestilo pošilja po e-pošti, v njem odslej niso navedeni osebni podatki o članu, ampak
samo številka izkaznice člana.

V6.10-01, 18.–19. februar 2017
• Odpravljena je napaka pri dodajanju postavk v seznam obveznih izvodov iz XMLdatoteke.

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
• Razred Neizstavljene listine je odstranjen. Ne glede na to je posamezne vrste
neizstavljenih listin možno poiskati v ustreznem razredu (npr. Naročilo, Preklic naročila
itd.) po statusu evidentirano.
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