
 

 

 

 
 Датум: 4. 2. 2014. 

До библиотеките членки во системот COBISS Бр.: 26/02-dso 

 
 

Почитувани, 

 

Ве известуваме дека на адресата http://vbmkhome.vbm.mk/mk/izvestuvanja_novosti/ ја 

објавивме новоста дека на сите библиотеки во периодот од 08. до 09. 02. 2014 година ќе 

им ја инсталираме новата верзија на програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.1 и 

COBISS2/Зајмување, V5.7, а дотогаш ќе ви ги испратиме и измените на прирачникот: 

 

 COBISS2/Зајмување, Про. 25 

 

Програмската поддршка COBISS/OPAC во рамките на сервисот Мојата библиотека ги 

донесува следните измени: увид во хронологијата на зајмена граѓа, менување лозинка во 

случај на заборавена лозинка, еднократно пријавување во корисничка сесија за 

резервации, резервации на комплети, подобрена постапка на избор на библиотеката при 

пријавување, автоматско креирање на непосредни линкови до записите и уште некои 

други дополнувања.  

 

Во сегментот COBISS2/Зајмување ги вклучивме дополнувањата што се однесуваат на 

обработката на комплети (зајмување, враќање и продолжување на рокот за зајмување, 

резервација на комплети, опомени и сл.).  

 

Во рамки на дополнувањата на програмската поддршка, со воведување на апликацијата 

mCOBISS, со помош на сигнални пораки библиотеката може да им овозможи на своите 

членови примање на истите видови известувања како и при известување по е-пошта или 

со СМС-известувања. Библиотеката ќе може да ги уредува опциите за примање сигнални 

пораки само на ниво на библиотеката (со наредбата EDIT NOTIFY во 

COBISS2/Зајмување), додека поставувањата кај самите членови нема да може да ги 

менува. Членовите ќе можат да ги поставуваат опциите за сигнални пораки само на своите 

мобилни уреди во апликацијата mCOBISS. 

 

Подетални објаснувањата во врска со измените во програмската поддршка се дадени во 

прилог, а можат да се видат и во Списотокот на измени и Опис на измените, како и од 

ажурираната содржина на корисничкиот прирачник. 

 

Ве молиме, дополнувањата да ги вметнете на соодветните места во прирачникот. 

 

Срдечен поздрав, 

 

 

Роберт Веховец, с.р.  Давор Шоштарич, с.р. 

РАКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР  ДИРЕКТОР 

Програмска поддршка   

http://vbmkhome.vbm.mk/mk/izvestuvanja_novosti/


 

 

 

Прилог: 

– Опис на новитетите во програмската поддршка COBISS/OPAC, V6.1 

– Опис на новитетите во програмската поддршка COBISS2/Зајмување, V5.7  


