
Institut informacijskih znanosti 
IZUM

2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija 
 

telefon h.c. 02 2520-331, telefaks 02 2524-334, e-pošta izum@izum.si 

 

 Datum: 13. 11. 2006
 Št.: 378/02-zk
       (priloga 1) 

 

Seznam novosti v segmentu COBISS2/Izpisi 
 
1. Nova transakcija "om" – sprememba podatkov preko OPAC-a 

Pri pripravi statistik za izposojo ter izpisov CIR007 in CIR501 lahko izberemo transakcijo "om" 
– sprememba podatkov preko OPAC-a. Kot transakcija spremembe podatkov preko 
COBISS/OPAC-a se šteje sprememba naslova e-pošte, sprememba SMS-naslova in sprememba 
nastavitev za e-obveščanje. Sprememba gesla se ne upošteva kot transakcija "om"! Transakcija 
"om" se bo pri izdelavi statistik ali izpisov upoštevala le, če pri knjižnici, ki je organizirana po 
oddelkih, pri parametru "Številka oddelka:" vpišemo vrednost "*" – vsi oddelki. 

 
2. Novi izpis CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem 

Z izpisom CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem pripravimo seznam članov z enim od 
načinov pošiljanja izbranega obvestila. V izpisu se poleg osnovnih podatkov o članu (vpisna 
številka člana, priimek in ime, naslov e-pošte, SMS-naslov) izpiše podatek o načinu pošiljanja 
tega obvestila. 

 
3. Novi parameter "Vrsta obvestila" 

Izberemo vrsto obvestila, za katero želimo v izpisu CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem 
pripraviti seznam članov z izbranim načinom pošiljanja tega obvestila. Izbiramo lahko med 
naslednjimi obvestili: potek rezervacije, prispelo rezervirano gradivo, skorajšnji potek roka 
izposoje, skorajšnji opomin, potek članstva, splošna obvestila knjižnice. 

 
4. Novi parameter "Način obveščanja" 

Pri izdelavi izpisa CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem izberemo kot kriterij uvrstitve 
člana v izpis CIR010 tudi način obveščanja (za eno od možnih obvestil). Izbiramo lahko med 
naslednjimi možnostmi: kateri koli način obveščanja, samo obveščanje po e-pošti, samo SMS-
obveščanje, oba načina obveščanja hkrati, vsaj obveščanje po e-pošti, vsaj SMS-obveščanje, 
brez e-obveščanja. Če izberemo zadnjo možnost, bodo pri pripravi izpisa CIR010 upoštevani 
člani, ki sicer nimajo izbranega nobenega načina e-obveščanja, imajo pa že vpisan nek podatek 
v okolju Podatki za obveščanje. 
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