Programska oprema COBISS3
Opis dopolnitev Orodja za izvoz podatkov

V6.23-01, 12. september 2019
• Besedilna datoteka z izvoženimi podatki je odslej dostopna samo 3 dni. V obvestilu, ki ga
prejmemo po e-pošti, ko je izvoz podatkov zaključen, zato čim prej kliknemo na
povezavo do datoteke z izvoženimi podatki, odpremo datoteko in jo shranimo v poljubno
mapo na svojem računalniku.

V6.22-00, 8.–9. junij 2019
• V seznam atributov razreda Polje 996/997 je dodan atribut "Dvojnica (d\d)".

V6.21-00, 16.–17. marec 2019
• Iz seznama atributov razreda Transakcije je odstranjen atribut "Obisk po statusih".

V6.20-00, 24.–25. november 2018
• V seznam atributov razreda Član je dodan atribut "Oddelek vpisa".

V6.12-00(08), 23. avgust 2017
• Pri izvozu podatkov iz vhodnih razredov Transakcije in Urbana je treba obvezno
definirati poizvedbo. V nasprotnem primeru izvoz podatkov ni mogoč.

V6.12-00, 17.–18. junij 2017
• Definicije za izvoz podatkov lahko shranimo tudi na nivo knjižnice; to omogoča, da lahko
te definicije uporabijo tudi drugi sodelavci v knjižnici.
• Pri shranjevanju definicije za izvoz podatkov je mogoče dodati kratek opis definicije.

V6.11-00, 15.–17. april 2017
• V segmentu COBISS3/Izposoja je dodan vhodni razred Info, ki omogoča izvoz podatkov
o disciplini članov.
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COBISS3/Orodja za izvoz podatkov

Opis dopolnitev

V6.10-01, 18.–19. februar 2017
• Odpravljena napaka pri delovanju možnosti FILTER, ko je pri oblikovanju poizvedbe
uporabljen logični operator OR
• Iskanje v izvozu podatkov je optimizirano.
• V povezanem razredu Pogoji za številčenja (razred Števci v zalogi) je dodan atribut
"Vrednost".

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
• Za potrebe izvoza podatkov o medknjižnično izposojenem gradivu domače knjižnice je v
seznam razredov, ki se izpišejo med povezavami pri razredu Zahtevek za MI, dodan
razred Polja 996/997 (podatki za izvoz).

V6.8-00(04), 9.–10. november 2016
• Odpravljena je napaka pri iskanju podatkov za izvoz na osnovi poizvedb, oblikovanih v
razredih, ki so povezani z izbranim (vhodnim) razredom.

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016
• Pripravljene definicije za izvoz podatkov lahko shranimo in ponovno uporabimo
(zaženemo nov izvoz podatkov, jih pogledamo, preoblikujemo in shranimo kot nove
definicije). Shranjene definicije za izvoz podatkov so vezane na uporabniško ime. Ko jih
ne potrebujemo več, jih zbrišemo.
• Shranimo lahko opravila za več izvozov podatkov. Ko nastavimo datum in čas začetka
izvajanja izvoza, ker želimo, da se izvoz izvede kasneje, se izvoz shrani med opravila z
imenom
exportDatabase_<zaporedna_št._opravila>
(npr.
exportDatabase_1,
exportDatabase_2 …).
• Spremenjeno je programsko opozorilo, ki se izpiše pred izvozom podatkov, če pri
pripravi definicije za izvoz podatkov nismo oblikovali nobene poizvedbe.
• Odpravljena je napaka pri izpisu sporočila "Sprožili ste izvoz podatkov. Obvestilo o
zaključku postopka boste prejeli po e-pošti." To sporočilo se zdaj izpiše takoj po sprožitvi
izvoza.
• Pri kodiranih poljih s podatki o zalogi se zdaj v primeru, da kode ni v lokalnem šifrantu,
izpiše samo koda.

V6.7-00, 25.–26. junij 2016
• V oknu Izvoz podatkov je dodan gumb Dodaj podpolje. Ta omogoča, da v razredu
Bibliografski zapis (ko je ta izbran kot vhodni ali kot povezani razred) dodamo podpolje,
katerega vrednost želimo vključiti v izvoz podatkov. Dodano podpolje se uvrsti za atributi
razreda Bibliografski zapis in je na razpolago le pri pripravi aktualne definicije za izvoz
podatkov. To pomeni, da se z izhodom iz orodja za izvoz podatkov ne shrani.
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