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Programska oprema COBISS3 
 

Opis dopolnitev v segmentu Upravljanje aplikacij 
 

V9.1.1, 14. maj 2022 

• V urejevalniku Domača knjižnica na zavihku Podatki za COLIB (2) se je atribut 
"AAI akronim" preimenoval v "Domena organizacije AAI".  
 
 

V8.0, 27.–28. november 2021 

• Pri zapisu iz COLIB-a (objekti razreda COLIB) sta pri šolskih knjižnicah v Sloveniji 
med povezavami za potrebe upravljanja učbeniških skladov dodani mapi MIZŠ 
zavodi in MIZŠ programi. V mapi MIZŠ zavodi so prikazani zavodi, katerih del je 
izbrana knjižnica. V mapi MIZŠ programi so prikazani programi, ki jih izvajajo 
navedeni zavodi. Podatki so pridobljeni s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (MIZŠ). V urejevalniku Zapis iz COLIB-a sta zavihka MIZŠ zavodi in 
MIZŠ programi vidna na zavihku Podrobnosti. 

• V urejevalniku Domača knjižnica je na zavihku Podatki za COLIB (2) dodan atribut 
"AAI akronim". Podatek knjižnici dodeli Arnes in je eden izmed pogojev, da se član 
lahko prijavi v COBISS+ prek Federacije ArnesAAI (več na 
https://plus.si.cobiss.net/opac7/help#na%C4%8Dini-prijave).  

 
 
V6.28-00, 27.–28. februar 2021 

• V domači knjižnici je pri vnosu podatkov o knjižnici oziroma njenih oddelkih, ki jih 
vnašamo za potrebe programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (v 
urejevalniku Domača knjižnica pod zavihkoma Podatki za COLIB (2)/Oddelki/del. 
čas in Podatki za COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS)), vključena programska 
kontrola pri vnosu podatkov delovnega časa v dnevih in urah.  

 
 
V6.27-00(09), 21. november 2020 

• Popravek pri prikazu podatkov o knjižnici, ki so shranjeni v bazi podatkov COLIB. 
 
 
V6.27-00, 17.–18. oktober 2020 

• Pri razredu Domača knjižnica je dodan atribut "Statistična regija", ki se 
programsko določi na podlagi pravilno izpolnjenega atributa "Ulica in št." ter 
"Poštna št.". Osnova za programsko določitev vrednosti atributa je Register 
prostorskih enot.  
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OPOZORILO: Preverite pravilnost navedenih podatkov v Domači knjižnici.  
 
 
V6.26-00(01), 30. april 2020 

• Popravek pri brisanju partnerja z vlogo Dobavitelj (E). 

 
 
V6.24-00, 7.–8. december 2019 

• Pri domači knjižnici lahko odslej pri oddelkih za izposojo, ki jih vnašamo za potrebe 
programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (v urejevalniku Domača 
knjižnica pod zavihkom Podatki za COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS)), 
vpišemo tudi informacije o odprtosti teh oddelkov za uporabnike (delovni čas v 
dnevih in urah) in opombo. 

 
 
V6.23-00, 21. avgust 2019 

• Med kontaktnimi podatki in informacijami za COBISS+ so dodani atributi za vnos 
sporočil v angleškem jeziku, ki se izpisujejo ob rezervaciji gradiva prek COBISS+ in 
pri spletnem vpisu, če je v COBISS+ izbran angleški jezik vmesnika. Pri novih 
atributih za sporočila so že vpisana besedila v angleškem jeziku (privzete 
vrednosti). Če nam vsebina ne ustreza, jo spremenimo. 

• Popravek pri shranjevanju kontaktnih podatkov in informacij za COBISS+ po 
spreminjanju časovnih parametrov, ki veljajo za prioritetne rezervacije. 

 
 
V6.22-00, 8.–9. junij 2019 

• V oknu za vnos kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za 
potrebe programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS (tj. okno Oddelki 
(COBISS+, mCOBISS), ki se odpre, ko v urejevalniku Domača knjižnica/Podatki za 
COLIB (2)/Oddelki (COBISS+, mCOBISS)) izberemo knjižnico ali oddelek, je dodan 
gumb Odpri COLIB, s katerim lahko preverimo, ali smo vpisali pravilne koordinate 
GPS za prikaz lokacije knjižnice ali oddelka na zemljevidu. Po kliku na ta gumb se 
odpre privzeti brskalnik in naloži se stran s podatki o knjižnici iz baze podatkov 

COLIB. V delu okna, kjer je prikazan zemljevid, s klikom na oznako  preverimo, ali 
je najdena lokacija točna oz. ali smo med podatke vpisali pravilne koordinate GPS. 

• Iz kontaktnih podatkov in informacij za COBISS+ in iz podatkov o oddelku za 
izposojo je umaknjen atribut "E-naslov za rezervacije". 

• Pri domači knjižnici je umaknjen atribut "Rok plačila (štev. dni)". 

• Pri domači knjižnici sta spremenjeni ime atributa za omejitev naročanja gradiva po 
medknjižnični izposoji prek COBISS+ ("Omejitev za MI (COBISS+)") in ime atributa 
za vpis naslova spletne strani, ki je članom dostopna prek COBISS+ in na kateri 
knjižnica objavi pogoje za naročanje gradiva ter cenik storitev medknjižnične 
izposoje ("Pogoji naročanja (COBISS+)"). 
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• Med kontaktnimi podatki in informacijami za COBISS+ je spremenjeno ime 
atributa za vpis naslova spletne strani, kjer knjižnica objavi kontaktne podatke in 
obvestila, povezana s servisom Moja knjižnica ("Kontakt. podat. in info. 
(COBISS+)"). 

• Popravek pri oddelkih za izposojo; informacija o številu enot gradiva, ki so v imenu 
izbranega oddelka trenutno naročene po medknjižnični izposoji, in informacija o 
številu enot gradiva iz izbranega oddelka, ki so trenutno izposojene po 
medknjižnični izposoji, sta vidni le v tistih knjižnicah z oddelki, ki jim je s posebnim 
parametrom omogočeno, da lahko posameznemu oddelku določijo enega ali več 
nadrejenih partnerjev.  

 
 
V6.16-02, 31. marec 2018 

• Pri atributu "Domača stran" v urejevalnikih Domača knjižnica/Splošno in 
Partner/Splošno, ter pri atributu "Pogoji naročanja (COBISS/OPAC)" v 
urejevalniku Domača knjižnica/Podrobnosti lahko odslej vpišemo besedilo, dolgo 
200 znakov. 

 
 
V6.13-03, 28.–29. oktober 2017 

• Iz urejevalnika Domača knjižnica je umaknjen atribut "Matična številka za UJP", 
ker knjižica ta podatek posreduje prek obrazca za vključitev v sistem spletnih 
plačil. 

 
 
V6.10-03, 25.–26. marec 2017 

• Popravek pri shranjevanju kontaktnih podatkov o knjižnici in njenih oddelkih za 
izposojo za potrebe programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS, ki jih 
vnašamo pri domači knjižnici. 

 
 
V6.10-02, 1. marec 2017 

• Popravek pri shranjevanju podatkov, ki jih vnašamo pri domači knjižnici in s 
katerimi ažuriramo bazo podatkov COLIB. 

 
 
V6.10-01, 18.–19. februar 2017 

• Popravek pri shranjevanju poštne številke sedeža domače knjižnice in oddelkov za 
izposojo za potrebe programske opreme COBISS+ in aplikacije mCOBISS v bazo 
podatkov COLIB. 
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V6.9-00, 14.–15. december 2016 

• Kontaktni podatki o knjižnici in njenih oddelkih za izposojo za potrebe aplikacije 
mCOBISS se odslej upoštevajo tudi v programski opremi COBISS+. Zaradi tega so 
bile pri podatkih o domači knjižnici, ki se nanašajo na ažuriranje baze podatkov 
COLIB, potrebne nekatere terminološke spremembe. 
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