STORITVE KNJIŽNICE NA SVETOVNEM SPLETU
24 UR NA DAN
Poleg brskanja po bazi gradiva knjižnice, lahko člani knjižnice od doma
tudi naročate, rezervirate gradivo, podaljšujete rok vrnitve
za gradivo iz naše knjižnice in naročate gradivo iz drugih knjižnic.

na spletnem naslovu: http://www.cobiss.si

mCOBISS
Virtualna knjižnica Slovenije na mobilnih napravah
mCOBISS vam omogoča dostop do informacij v več kot 400
slovenskih knjižnicah. Kadar koli in od koder koli. Poiščite in
rezervirajte knjigo, revijo, časopis, DVD. Podaljšajte rok izposoje.
Izdelajte si seznam priljubljenih knjig in ga delite z drugimi.
Namestite jo tako, da z vašo mobilno napravo obiščete spletno stran
m.cobiss.si in izberete ustrezno povezavo.
mCOBISS omogoča:

Vstopite v Virtualno knjižnico Slovenije
izberete desno zgoraj Moj COBISS
Prijava
Uporabniški profil Moj COBISS vam omogoča dostop
do servisa MOJE KNJIŽNICE, do zgodovine vaših iskanj
in police z gradivom ter prilagoditev vmesnika COBISS+.
Možnosti izbire prijave na osnovi prijavnih podatkov:
Moja knjižnica
(prijava z vpisnimi podatki: št. izkaznice in geslo)
ArnesAAI – prijava z identiteto ArnesAAI
Google Plus
(prijava z uporabniškim imenom za Google)
Facebook
(prijava z uporabniškim imenom za Facebook)
E-naslov – prijava z e-naslovom
Za geslo (Moja knjižnica) se dogovorite v knjižnici!
Storitve so na razpolago članom v skladu
s poslovnikom in z urejenimi obveznostmi do knjižnice.
Cankarjeva knjižnica Vrhnika, Tržaška cesta 32,1360 Vrhnika
Tel: 01 755 31 14
http://www.ckv.si; E-Mail: knjiznica@ckv.si

- iskanje gradiva
- pregled izposojenega gradiva in
podaljšanje roka izposoje
- rezervacijo gradiva, pregled in preklic
rezervacij
- pregled zgodovine izposoj
- pregled dolgov in omejitev
- prejemanje e-obvestil
- iskanje/pregledovanje informacij o
knjižnicah
- prikaz lokacije knjižnic na zemljevidu
in navodil za pot do zbrane knjižnice*
- pregled najbolj branih knjig
- izdelovanje svojega seznama
priljubljenih knjig*
- odčitavanje črtnih kod (ISBN in ISSN)*
- hranjenje uporabniškega profila
(priljubljenih knjižnic in vpisnih
podatkov)*
- posredovanje informacij o gradivu*
- identifikacije uporabnika v knjižnici na osnovi črtne kode številke
članske izkaznice v Moji knjižnici (storitev je na voljo le v
knjižnicah, ki so se odločile za ta način identifikacije članov)
- v podrobnem iskanju in Moji knjižnici dodana podpora za e-knjige
-----* funkcionalnost je na voljo le v aplikacijah za Android ali iOS

