Programska oprema COBISS3
V9.0, 2.–3. april 2022
• Nastavljanje logičnih destinacij je odslej vezano na uporabnikovo delovno postajo.
Uporabnik si lahko na vsaki delovni postaji nastavi in shrani vrednosti za logične
destinacije, ki jih uporablja na tej delovni postaji. Pri delu na različnih delovnih
postajah uporabniku tako ne bo več treba vsakokrat znova nastavljati logičnih
destinacij, temveč le enkrat in ob spremembi le-teh.
POZOR: Po namestitvi nove verzije COBISS3 je treba obstoječe nastavitve logičnih
destinacij obvezno najprej shraniti (metoda Sistem / Nastavitve / Logične
destinacije, gumb V redu), na vsaki dodatni delovni postaji posameznega
uporabnika pa jih je treba nastaviti in shraniti.
•

V pregledovalniku razredov Bibliografski zapis, Gradivo, Polje 996/997 in
Neprosto gradivo je dodan gumb Naslovnica. Po kliku nanj se prikaže naslovnica
za trenutno izbrano gradivo. Naslovnica se ne prikaže, če v COBISS+ ne obstaja.
Dopolnitev je s posebnim prametrom že vključena v knjižnicah, ki imajo gumb
Naslovnica v oknih Gradivo domače knjižnice in Katalog.
• V seznamu nastavitev (Sistem / Nastavitve) je dodana možnost, da se naročimo
na prejemanje sporočil o trenutnem stanju prispelih rezervacij v izposoji in o
prispelih zahtevkih za medknjižnično izposojo (naročila COBISS3/MI in COBISS+).
Med sistemskimi nastavitvami v ta namen izberemo Sporočilo za novoprispele
rezervacije in MI-naročila in v oknu Prijava na sporočila za novoprispele
rezervacije in MI-naročila s kljukico označimo, da želimo prejemati sporočila.
• Spremenjena je poravnava vrednosti v posameznih stolpcih (velja za vse tabele,
sezname itd):
− denarne vrednosti in števila se v tabeli poravnajo desno
− besedilne, časovne in logične vrednosti (DA/NE) se v tabeli poravnajo levo
− imena stolpcev sledijo poravnavi vsebine

V8.0, 27.–28. november 2021
• Za postopke in metode, ki jih izvajamo v COBISS3, sta na razpolago:
- kontekstna pomoč, ki omogoča, da se s pritiskom na tipko <F1> odpre
priročnik Osnovna navodila COBISS3 na mestu, kjer je opisana metoda ali
postopek, ki ga izvajamo in za katerega smo izbrali pomoč;
- splošna pomoč, ki omogoča, da s pritiskom na kombinacijo tipk <Shift +
F1> dostopamo do opisa metod, ki so skupne vsem razredom (npr. Išči, Iskanje
po ključu …) in objektom (npr. Uredi, Natisni …).

Institut
informacijskih
znanosti

Prešernova ulica 17
2000 Maribor
Slovenija

02 2520 331
izum@izum.si
www.izum.si

COBISS3/Osnovna navodila

Opis dopolnitev

Primer: Urediti želimo nastavitev pisave in izvedemo metodo Sistem / Nastavitve
/ Nastavitev pisave. V oknu Nastavitev pisave pritisnemo tipko <F1>. Odpre se
priročnik na strani, kjer je opisan postopek nastavitve pisave.
Priročnik Osnovna navodila COBISS3 je oblikovno prenovljen in odslej na
razpolago v naslednjih dveh formatih:
1. .html (online priročnik), ki je dostopen na spletnem naslovu
https://www.cobiss.net/help/sl/general/general.html;
2. .pdf, ki je namenjen tiskanju posameznega poglavja ali dela priročnika (s
klikom na ikono PDF levo zgoraj na domači strani online priročnika).
Priročnik je v delovni verziji, vsebina še ni lektorirana.
V opisu novosti bomo pri opisih postopkov in metod odslej dodajali povezave na
online priročnik, kjer si boste lahko prebrali več o posameznem postopku.
•

Velikost okna COBISS3/Izpisi – Osnovno okno in njegovih podoken ter položaj
okna COBISS3/Izpisi – Osnovno okno se po zapiranju tega okna odslej shranijo
med uporabniške nastavitve in veljajo, dokler jih ponovno ne spremenimo.

V7.0.3, 8. junij 2021
• Popravki:
- pri shranjevanju vhodnih parametrov za pripravo izpisa in shranjevanju
priljubljenih izpisov.

V7.0, 12.–13. junij 2021
•

V oknu COBISS3/Izpisi – Osnovno okno je omogočeno dodajanje izpisov med
priljubljene izpise na nivoju knjižnice in na nivoju uporabnika. Preden izpis
dodamo med priljubljene izpise, v podoknu Priljubljeni izpisi izberemo zavihek,
kamor želimo dodati izpis. Če želimo izpis dodati med priljubljene izpise na nivoju
knjižnice (da ga bodo lahko uporabljali tudi sodelavci), izberemo zavihek z
akronimom knjižnice. Za dodajanje izpisa med svoje priljubljene izpise pa
izberemo zavihek s svojim uporabniškim imenom.

•

V oknu COBISS3/Izpisi – Osnovno okno lahko odslej za vsak izpis, ki je shranjen
med priljubljenimi izpisi, poiščemo izvorni izpis (z metodo Najdi izvorni izpis, ki jo
izberemo iz priročnega menija).

V6.28-00, 27.–28. februar 2021
•

Stran 2

Če v iskalniku preuredimo vrstni red iskalnih polj in kliknemo gumb Shrani
poizvedbo, se po zapiranju okna iskalnika zraven vrstnega reda iskalnih polj odslej
shrani še način razvrščanja rezultatov po atributu, ki ga izberemo iz spustnega
seznama pri Razvrstitev. Če po izvedenem iskanju vpisane iskalne zahteve in
rezultate iskanja zbrišemo s klikom na gumb Novo iskanje, se zbriše tudi izbrani
atribut pri spustnem seznamu Razvrstitev. Pri ponovnem odpiranju iskalnika se
shranjeni atribut za razvrščanje podatkov znova upošteva.
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•

V iskalnikih, ki omogočajo iskanje bibliografskih in normativnih zapisov, sta
dodana gumba za dodajanje in brisanje seznama COBISS-ID (na voljo le v ukaznem
načinu iskanja). S klikom na gumb Seznam COBISS-ID lahko dodamo vnaprej
pripravljen seznam identifikacijskih številk. V tem primeru se iskanje v izbrani bazi
podatkov izvede le v zapisih, katerih identifikacijske številke so v seznamu.

•

V oknu COBISS3/Izpisi – Osnovno okno je dodano podokno Priljubljeni izpisi, v
katero lahko shranimo priljubljene izpise. Seznam priljubljenih izpisov oblikujemo
na nivoju knjižnice. Za dodajanje izpisa v seznam priljubljenih izpisov ne
potrebujemo posebnega pooblastila. Izpis, ki ga želimo dodati v seznam
priljubljenih izpisov, najprej označimo (v podoknu Definicije izbrane skupine
kliknemo nanj) in kliknemo ikono
ali pa iz menija Urejanje ali iz priročnega
menija, ki ga odpremo s klikom na desni gumb miške, izberemo metodo Dodaj
med priljubljene. Priljubljeni izpis zaženemo tako, da dvakrat hitro kliknemo nanj
ali pa iz priročnega menija izberemo metodo Pripravi izpis. Priljubljeni izpis lahko
pripravimo tudi po urniku, ga preimenujemo, ga odstranimo iz seznama
priljubljenih izpisov ali pa poiščemo datoteko s shranjenim izpisom (z metodami,
ki jih izberemo iz priročnega menija). Z ikonami v orodni vrstici podokna
Priljubljeni izpisi pa lahko osvežimo seznam priljubljenih izpisov (ikona
),
uredimo vrstni red priljubljenih izpisov (ikoni za pomik
in ) ali priljubljeni
izpis odstranimo iz seznama priljubljenih izpisov (ikona ).

•

V oknu COBISS3/Izpisi – Osnovno okno so bile iz seznama sistemskih
spremenljivk umaknjene definicije spremenljivk, ki več niso aktualne.

•

Odslej se v izpisih, kjer se izpišejo vhodni parametri, določeni ob pripravi izpisa,
izpišejo tudi operatorji (IN, PRAZNO, NI, NI PRAZNO, ALI), ki veljajo med vpisanimi
vhodnimi parametri. Izpišejo se le, če je njihova vrednost drugačna od privzete.

•

Popravek:
− pri izpisu podatkov v statusni vrstici v osnovnem oknu segmenta
COBISS3/Izpisi.

V6.27-03, 9. januar 2021
•

Popravek pri shranjevanju vhodnih parametrov pri pripravi izpisa.

V6.27-00(05), 27. oktober 2020
•

Spremenjen je pošiljatelj (polje Od) v obvestilih, ki jih prejmemo po e-pošti ob
zaključenem izvozu podatkov iz lokalnih aplikacij, ob izvozu zapisov v formatu
MARC in ob zaključeni določitvi obrata gradiva.

V6.27-00(04), 21. oktober 2020
•

Stran 3

Popravek pri nastavitvi naslovnikov (polji Za in Kp), ki jim želimo poslati odgovor
na e-sporočilo, prejeto iz programske opreme COBISS3.
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V6.27-00, 17.–18. oktober 2020
• V urejevalniku opravil (odpremo ga z metodo Sistem / Urejevalnik opravil) lahko
odslej zbrišemo več opravil hkrati (ne glede na to, kakšen status imajo). V
seznamu shranjenih opravil označimo opravila, ki jih želimo zbrisati in kliknemo
gumb Zbriši.
• V urejevalniku opravil je dodan gumb Zbriši zaključena za brisanje vseh
zaključenih opravil.
• V seznamu datotek z izvoženimi podatki (dostop do njih je možen z metodo Izpisi
/ Datoteke z izvoženimi podatki) so vidne tudi datoteke z izvoženimi podatki o
članih, ki jih pripravimo z metodo Član / Ažuriranje podatkov o članih – izvoz.
Ime teh datotek je sestavljeno iz imena datoteke, ki je bilo določeno ob izvozu
podatkov, uporabniškega imena uporabnika sistema, ki je izvozil podatke, ter
datuma
in
ure
izvoza
podatkov
(npr.
azuriranje_clani_sabinal_20201025_1450.xlsx).
• Vključena je možnost preklica priprave izpisov v segmentu COBISS3/Izpisi. Ob
pripravi izpisa se odpre okno, v katerem sta prikazana potek izvajanja postopka
(angl. progress bar) in gumb Prekliči, s katerim lahko prekličemo pripravo izpisa.
• Če vaš operacijski sistem ni več uradno podprt, se ob prijavi v programsko opremo
COBISS3 izpiše sporočilo.
• Spremenjen je pošiljatelj (polje Od) v e-sporočilih, poslanih iz programske opreme
COBISS3 (<akronim knj.>@cobiss.si).

V6.26-00(07), 20. junij 2020
•

Popravek pri obvestilu za COBISS+.

V6.26-00, 25.–26. april 2020
• Dodana je metoda Izpisi / Datoteke z izvoženimi podatki, ki omogoča dostop do
besedilnih datotek z izvoženimi podatki, ki so še shranjene na strežniku za našo
knjižnico (7 dni od izvoza podatkov). Po izbiri metode se odpre seznam datotek z
izvoženimi podatki, ki smo jih izvozili sami. Datoteke, ki so v seznamu urejene
abecedno, lahko odpremo in shranimo v poljubno mapo na svojem računalniku.
•

Popravek:
− pri shranjevanju izpisa, ki je oblikovan tako, da ni primeren za shranjevanje v
datoteko v enem od formatov, ki so na voljo.

V6.25-00, 1.–2. februar 2020
• Iz menija Pomoč je omogočen dostop do spletne strani portala Izobraževanje,
kjer so shranjene video vsebine, ki dopolnjujejo priročnike. Za ogled teh vsebin
izberemo metodo Pomoč / Video vsebine COBISS. Iz menija Pomoč lahko

Stran 4
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preverimo še vizitko GURS (informacije o viru podatkov za normiran vnos
podatkov o prebivališču) in vizitko FURS (podatke o nastavitvi davčne blagajne).
Spremenjeno je sporočilo, ki se izpiše, ko želimo (z gumbom Shrani kot v oknu
Pregled in pošiljanje izpisa) shraniti pripravljen izpis, ki je oblikovan tako, da ni
primeren za shranjevanje v datoteko v enem od formatov, ki so na voljo.

V6.24-00, 7.–8. december 2019
• Med opravila lahko shranimo tudi opravila tipa exportDatabase (izvoz podatkov),
ki se izvajajo dnevno (ponavljanje vsak dan) in pri katerih se vsak dan izvozijo
podatki prejšnjega dne. Za definiranje takšnega opravila moramo pri pripravi
definicije za izvoz podatkov pri oblikovanju poizvedbe v ustrezno polje za vnos
datuma, s katerim poiščemo podatke za izvoz, vpisati datum v obliki funkcije. To
storimo tako, da najprej s klikom aktiviramo vnosno polje pri "Od:", hkrati
pritisnemo tipki <Ctrl> + <F> in nato v vnosno polje vpišemo besedo YESTERDAY.
Enako ponovimo pri vnosnem polju "Do".
• Velikost in položaj okna COBISS3/Izpisi – Osnovno okno sta odslej shranjena med
uporabniškimi nastavitvami.
•

Popravek:
− pri shranjevanju parametrov razvrstitev ob pripravi izpisa v segmentu
COBISS3/Izpisi.

V6.23-00, 21. avgust 2019
• V segmentu COBISS3/Izpisi je dodana možnost kopiranja in lepljenja sistemskih
definicij spremenljivk in razvrstitev med uporabniške definicije z metodo Urejanje
/ Kopiraj in prilepi med uporabniške definicije. Pri kopiranju se v skupini
uporabniških definicij samodejno ustvari tudi mapa (če še ne obstaja) po vzoru
mape v skupini sistemskih definicij.

V6.22-00, 8.–9. junij 2019
• Zaradi opustitve programske opreme COBISS2 so bile v programski opremi
COBISS3 umaknjene metode in atributi, ki so povezovali obe programski opremi.
• V iskalnikih, ki omogočajo iskanje bibliografskih zapisov, je dodan nov prikaz
rezultatov iskanja Za prevzemanje zapisov. Namenjen je knjižnicam, ki prevzemajo
zapise iz vzajemne baze.
• Dodana je metoda Sistem / Strežnik / Pošlji dnevnik COBISS3, s katero iz svojega
računalnika (odjemalca) na IZUM-ov strežnik pošljemo dva zadnja (najnovejša)
dnevnika COBISS3, v katerih so zapisana programska sporočila o naših aktivnostih
v programski opremi COBISS3.
• Velikost in položaj okna z dvojnim seznamom se odslej shranita med uporabniške
nastavitve.

Stran 5
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V oknu z dvojnim seznamom je dodana možnost uporabe naslednjih tipk na
tipkovnici:
− tipka <Alt> + tipka za pomik <desno> – enakovredna je gumbu Dodaj vse
(premik vseh atributov ali objektov iz seznama na levi strani med izbrane
atribute ali objekte na desni strani);
− tipka <Alt> + tipka za pomik <levo> – enakovredna je gumbu Odstrani vse
(premik vseh atributov ali objektov iz seznama na desni strani med
neizbrane atribute ali objekte na levi strani).

V6.21-00, 16.–17. marec 2019
•

V iskalnikih, ki omogočajo iskanje bibliografskih in normativnih zapisov, je dodan
gumb , s katerim lahko iskalno zahtevo, ki jo sestavimo na osnovi iskalnih polj v
izbirnem načinu iskanja, pretvorimo v ustrezno strukturo za iskanje v ukaznem
načinu (iskalnim pojmom so dodane predpone in pripone, povezujejo pa jih
logični in kontekstni operatorji). Po kliku na ta gumb program pretvori vneseno
iskalno zahtevo in spremeni način iskanja iz izbirnega v ukaznega, kjer lahko
iskalno zahtevo nato po potrebi še dopolnimo ali kako drugače preoblikujemo.

•

Odslej lokalne šifrante Oznaka podlokacije v signaturi (CODE 84), Interna oznaka v
signaturi (CODE 86) in Oddelki (CODE 301) ažurira IZUM. To so namreč šifranti, ki
določajo organizacijo knjižnice; spreminjajo se na osnovi dogovora med knjižnico
in IZUM-om. Spremembe mora IZUM vpisati v Zapisnik o zalogi in/ali Zapisnik o
izposoji, zraven tega pa mora urediti še dodatne nastavitve za pravilno delovanje
v programski opremi COBISS3 in za pravilen prikaz v COBISS+.

•

Zaradi prehoda na nove rešitve pri shranjevanju lokalnih nastavitev za različne
periferne naprave (npr. RFID-naprave, POS-terminali, certifikati …) je treba na Cdisku kreirati mapo C:\Cobiss3Files. Če mapa ni kreirana, nas program po prijavi
na to opozori. Sistemski administrator lahko mapo C:\Cobiss3Files in sistemsko
spremenljivko COBISS_DIR z vrednostjo C:\Cobiss3Files kreira ročno ali z uporabo
namestitvenega programa, ki je na voljo na spletni strani s priporočeno opremo.

•

V oknu z dvojnim seznamom je dodana možnost uporabe naslednjih tipk na
tipkovnici:
− tipka za pomik <desno> – enakovredna je gumbu Dodaj (premik atributa
ali objekta iz seznama na levi strani med izbrane atribute ali objekte na
desni strani);
− tipka za pomik <levo> – enakovredna je gumbu Odstrani (premik atributa
ali objekta iz seznama na desni strani med neizbrane atribute ali objekte
na levi strani).
V oknu z dvojnim seznamom, v katerem urejamo prikaze rezultatov iskanja, pa
je dodana še možnost uporabe naslednjih tipk na tipkovnici:
− tipka <Alt> + tipka za pomik <gor> – enakovredna je gumbu Gor (pomik
izbranega atributa v seznamu atributov prikaza rezultatov iskanja za
vrstico više);

Stran 6

Institut
informacijskih
znanosti

Prešernova ulica 17
2000 Maribor
Slovenija

02 2520 331
izum@izum.si
www.izum.si

COBISS3/Osnovna navodila

•

Opis dopolnitev

− tipka <Alt> + tipka za pomik <dol> – enakovredna je gumbu Dol (pomik
izbranega atributa v seznamu atributov prikaza rezultatov iskanja za
vrstico niže).
Pri pripravi izpisa v segmentu COBISS3/Izpisi lahko v oknu za vnos vhodnih
parametrov shranimo vpisane vhodne parametre. Shranjene parametre lahko
kasneje izbiramo iz spustnega seznama ali jih izbrišemo. Shranjeni nabor
parametrov je dostopen vsem uporabnikom določene knjižnice.

•

Dodana je možnost shranjevanja statistik v Excel (.xls). Po pripravi statistike v
oknu Predogled in pošiljanje izpisa s klikom na gumb Shrani kot določimo, kam
naj se datoteka shrani, pri " Vrsta datoteke" pa izberemo možnost Excel Files[UTF8] (.xls).

•

Dopolnjen je seznam izpisov, pri pripravi katerih se dostopi uporabnikov do
osebnih podatkov beležijo v dnevnik (t. i. LOG-datoteko).

•

Popravek:
− V urejevalniku objektov je odstranjen sistemski zvok ob brisanju besedila v
posameznih poljih s tipko Backspace ali Delete.

V6.20-00(03), 4. december 2018
•

Popravek pri pripravi izpisov po urniku.

V6.20-00, 24.–25. november 2018
•

Izboljšali smo sistem izvajanja opravil. Posledično je v oknu Urejanje opravila
posodobljen spustni seznam pri "Ponavljanje" in dodan je nov atribut
"Frekvenca". Vrednosti, ki ju vnesemo pri "Ponavljanje" in "Frekvenca", določata
čas med zaključkom in ponovnim zagonom periodičnega opravila. Če na primer
želimo, da se določeno opravilo izvaja periodično vsake 3 dni, izberemo pri
"Ponavljanje" vrednost vsak dan in pri "Frekvenca" vrednost 3.

V6.18-00, 9.–10. junij 2018
•

V menijski vrstici brskalnika je za menijem Sistem dodan novi meni Izpisi. Vanj so
iz menija Sistem premaknjene naslednje možnosti: Segment Izpisi, Bibliografije
(nova verzija), Bibliografije, predmetne oznake … in Izvozi podatke.

•

Za hitrejšo odstranitev vseh objektov z delovnega področja (metoda Delovno
področje / Odstrani vse objekte) je dodana tipka <F7>.

V6.17-00, 21.–22. april 2018
•

Stran 7

Pri urejanju posamezne kategorije v razvrstitvi sta dodani možnosti "Izreži" in
"Prilepi".
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V6.16-00, 10.–11. marec 2018
• V iskalnikih, kjer je bilo mogoče izpisati naslednjih 10 oziroma naslednjih 50
objektov, je gumb Naslednjih 50 nadomestil gumb Naslednjih 200, ki omogoča
izpis naslednjih 200 objektov.
• Na to, da je bil izpis poslan na destinacijo, nas opozarjata sporočilo na namizju
(Desktop Alert) in ikona COBISS3 , ki se prikaže v opravilni vrstici. Tako se
tovrstna sporočila več ne izpisujejo v posebnem oknu, ki ga je bilo treba zapreti s
klikom na gumb V redu.
• V urejevalniku opravil ni več možno urejati in brisati opravil, ki so pripravljena za
vsakodnevno samodejno izvajanje določenih postopkov in ki se programsko
dodajo med opravila ob izvedbi posameznih postopkov (npr. pošiljanje sporočil o
skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem opominu itd.).
• V urejevalniku opravil smo dodali novo opravilo, na osnovi katerega se bo pri
podatkih članov knjižnice izvajalo dnevno osveževanje atributa Dostop do inf.
virov.

V6.15-00, 10.–11. februar 2018
• Pri kopiranju sistemske definicije razvrstitve med uporabniške definicije v
segmentu COBISS3/Izpisi se kot ime skopirane definicije namesto programskega
besedila izpiše ime definicije razvrstitve.
• Odpravljena je napaka pri izračunu vmesnih vsot v primeru, ko pri pripravi izpisa
statistike izberemo uporabniško definirano razvrstitev.

V6.13-02, 17. oktober 2017
• Če je uporabnik že prijavljen v programsko opremo COBISS3 in se dodatno prijavi v
COBISS3 z istim uporabniškim imenom, se v oknu COBISS3, kjer je bil prijavljen
najprej, pojavi le eno okno s sporočilom o odjavi iz programske opreme.

V6.13-00(01), 3. oktober 2017
• Popravek pri delovanju tipke Enter v urejevalniku vsebine e-pošte (ta urejevalnik
se odpre, ko v oknu Pregled in pošiljanje izpisa označimo destinacijo e-naslov in
izberemo metodo Pošiljanje / Uredi vsebino e-pošte).

V6.13-00, 30. september–1. oktober 2017
• Spremenjena sta vrstni red in struktura menija Sistem. V prvem delu so na
razpolago splošne metode (npr. prehod na segment COBISS3/Izpisi), druge
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metode pa so združene v naslednje tri sklope: Nastavitve (metode za urejanje
nastavitev), Sporočila (metode za preglede sporočil) in Strežnik (metode za
dogodke na strežniku).
• Brskalnik je v spodnjem delu razširjen s statusno vrstico, v kateri je dodan gumb
Sporočila.
• Na sporočilo iz programske opreme COBISS3 nas bosta opozorila sporočilo na
namizju (Desktop Alert) in ikona COBISS3 , ki se prikaže v opravilni vrstici.
Sporočila lahko pregledujemo tako, da v opravilni vrstici kliknemo možnost
in
nato izberemo ikono . S pritiskom na desni gumb miške se odpre priročni meni,
kjer izberemo metodo Pregled sporočil.
Pregled sporočil omogočata tudi nova metoda Sistem / Sporočila / Pregled
sporočil in gumb Sporočila, ki je dodan v statusno vrstico brskalnika.
• Dodani sta metodi Sistem / Strežnik / Dnevnik aktivnosti in Sistem / Strežnik /
Dnevnik COBISS3. Metoda Dnevnik aktivnosti omogoča prikaz informacij o
izvedbi nekaterih metod v programski opremi COBISS, metoda Dnevnik COBISS3
pa prikaže vsa programska sporočila o delu v COBISS3. Obe metodi prikazujeta
informacije za posamezno uporabniško ime za čas trenutne prijave v COBISS3.
• V orodni vrstici brskalnika je vključena možnost za dodajanje gumbov za hiter
dostop do izbranih razrednih metod. S pritiskom na desni gumb miške v orodni
vrstici se ponudi možnost Nastavitev orodne vrstice. Z izbiro te možnosti se odpre
okno Nastavitve orodne vrstice, kjer izberemo, za katere metode želimo v orodni
vrstici gumb za hiter dostop. Določiti je treba tudi kratko ime gumba. Na gumbu, ki
se doda v orodno vrstico, sta prikazana grafična oznaka razreda metode in kratko
ime gumba.
Nabor možnosti za gumbe se bo povečeval postopoma, glede na zahteve knjižnic
po tovrstnih bližnjicah.
• Velikost oken urejevalnika in nekaterih elementov urejevalnika je mogoče
spremeniti, tako da se z miško postavimo na rob okna in povlečemo v želeno
smer.
• Objekt lahko odslej z delovnega področja dodamo med bližnjice, tako da ga
primemo z miško in povlečemo v del brskalnika z bližnjicami. Enako lahko na
delovno področje prenesemo objekt tudi iz dela brskalnika z bližnjicami in
povezavami.
• Omogočeno je hkratno dodajanje več izbranih objektov med bližnjice in hkraten
prenos več objektov iz dela brskalnika z bližnjicami na delovno področje.
• Iz okna Atributi razreda lahko s kombinacijo tipk <Ctrl> + <C> kopiramo v
odložišče le označeno besedilo.
• Vrstni red sistemskih definicij izpisov za posamezne segmente je poenoten z
vrstnim redom segmentov v brskalniku COBISS3.

V6.11-00, 15.–17. april 2017
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• Dodana je metoda Sistem / Prikaži prijavljene uporabnike sistema, s katero lahko
preverimo, kateri uporabniki sistema so trenutno prijavljeni v programsko opremo
COBISS3.
• Pri shranjevanju izpisa v besedilno datoteko je spremenjena privzeta vrednost pri
"Vrsta datoteke".

V6.10-00, 28.–29. januar 2017
• Omogočeno je brisanje shranjenih datotek z izpisi.

V6.8-00(03), 27. oktober 2016
• V polje za vnos e-naslova je dovoljeno vnesti e-naslov, ki vključuje znak "+".
• V iskalniku se pri nalaganju zadetkov širina stolpca, v katerem so zaporedne
številke, samodejno razširi.
• Dopolnjen je seznam izpisov, pri pripravi katerih se beležijo dostopi uporabnikov
do osebnih podatkov v dnevnik (t. i. LOG-datoteko); spremenjene so programske
točke nekaterih že obstoječih izpisov.

V6.8-00, 4. – 5. oktober 2016
• Odpravljena je napaka pri izvajanju opravil po urniku, ki se ponavljajo periodično
vsak mesec.
• Odpravljena je napaka, ko se je v nekaterih primerih iskanja z iskalnimi atributi v
več zavihkih, med zavihki upošteval operator OR namesto operatorja AND.
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