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Seznam novosti v segmentu COBISS2/Izposoja 
 
 

• Preklic rezervacij 
Privzeto je vsaki knjižnici, ki uporablja servis rezervacij preko spletnega COBISS/OPAC-a, 
omogočeno, da lahko njeni člani v spletnem COBISS/OPAC-u preko ikone "moja knjižnica" 
preklicujejo rezervacije gradiva (gradivo s statusom "R" – rezervirano gradivo, "O" – 
naročeno ali "W" – čaka na polici na člana (rezervacija)).  
 
Knjižnica se lahko odloči, da: 

– svojim članom ne omogoči preklica rezervacij,   
– svojim članom sicer omogoči preklic rezervacij gradiva, vendar samo gradiva s 

statusom "R" – rezervirano. 
Omejitev pri preklicu rezervacij ali onemogočen preklic rezervacij bo v knjižnični 
informacijski servis vključen na osnovi pisne zahteve knjižnice.  
 

• Nova parametra za obveščanje članov o prispelem rezerviranem gradivu 
− S posebnim parametrom, ki ga na željo knjižnice aktiviramo v knjižničnem 

informacijskem servisu, lahko knjižnici omogočimo, da svojih članov o prispelem 
rezerviranem gradivu v knjižnico ne bo več obveščala sproti ob vračilu rezerviranega 
gradiva, temveč bo to storila naknadno s pripravo izpisa CIR902 – obvestila bralcem 
(gradivo) v segmentu COBISS2/Izpisi. Pri tem se bodo upoštevale nastavitve parametrov 
obveščanja na ravni knjižnice in pri posameznem članu. 

− S posebnim parametrom, ki ga na željo knjižnice aktiviramo v knjižničnem 
informacijskem servisu, lahko knjižnici omogočimo pošiljanje obvestila o prispelem 
rezerviranem gradivu po e-pošti brez potrditve (vprašanje Ali želite poslati 
obvestilo po e-pošti (D/N)? se ne pojavi več). 

 
• Izpisan način obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu 

Na listku s podatki o prispelem rezerviranem gradivu se bo odslej poleg drugih podatkov 
izpisal tudi podatek o tem, na kakšen način je član bil obveščen o prispelem rezerviranem 
gradivu in ali ga je treba o tem šele obvestiti (npr. poklicati na stacionarni telefon). 
 

• Vpogled v poslana obvestila članom  
Če želi knjižnica spremljati obvestila, ki jih pošilja svojim članom, lahko z ukazom EDIT 
OPAC v novi parameter e-pošta za e-obvestila vpiše elektronski naslov, na katerega želi 
prejemati kopije poslanih obvestil.  
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Na ta elektronski naslov bo dobivala kopije obvestil, ki so bila poslana bodisi avtomatsko, 
bodisi zaradi aktivnosti člana na spletnem COBISS/OPAC-u ali aktivnosti izposojevalca v 
segmentu COBISS2/Izposoja (obvestila o poteku rezervacije, prispelem rezerviranem 
gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem opominu in poteku članstva). 
Na ta naslov bo prejemala kopije obvestil, ki so bila poslana po e-pošti, in  
SMS-obvestil. Če naslovnik kljub uspešnemu pošiljanju obvestila ne bo prejel (npr.  
SMS-obvestila ne bo prejel, ker na njegovem računu ni dovolj sredstev, ker je bilo obvestilo 
poslano na neobstoječi SMS-naslov, ker je poštni predal naslovnika e-pošte poln ipd.), bo 
knjižnica na vpisani naslov v zavrnjenem SMS-obvestilu ali zavrnjeni e-pošti prejela tudi 
informacijo o tem, zakaj naslovnik obvestila ni prejel. 
 

• Ukaz CHECK/MESSAGES – priprava poročila o poslanih obvestilih  
Nov ukaz CHECK/MESSAGES omogoča pripravo poročila o obvestilih, poslanih po e-pošti,  
in SMS-obvestilih, ki so bila poslana bodisi avtomatsko, bodisi zaradi aktivnosti člana na 
spletnem COBISS/OPAC-u ali aktivnosti izposojevalca v segmentu COBISS2/Izposoja. 
Poročilo vsebuje informacije o pošiljanju naslednjih vrst obvestil: o poteku rezervacije, 
prispelem rezerviranem gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem opominu in 
poteku članstva. 
Poročilo vsebuje tudi podatke o uspešnosti ali neuspešnosti pošiljanja obvestila, načinu 
pošiljanju obvestila (e-pošta ali SMS) in vrsti poslanega obvestila, vpisno številko člana, ki 
mu je bilo obvestilo poslano, datum in čas pošiljanja obvestila ter informacijo o tem, kdo je 
članu obvestilo poslal.  
Ukaz omogoča tudi pregled vsebine obvestila, ki je bilo poslano po e-pošti. 
 

• Skrajšano ime knjižnice za SMS-obvestilo  
V šifrant CODE 316 Skrajšano ime knjižnice ali oddelkov knjižnice vpišemo (ukaz EDIT 
CODES) skrajšano ime knjižnice ali njenih oddelkov (če jih ima). Ime se bo izpisovalo v 
SMS-obvestilih, ki jih bo knjižnica pošiljala svojim članom.  
Če knjižnica nima oddelkov, je treba v šifrantu CODE 316 kot kodo vnesti samo akronim 
knjižnice (npr. IZUM), kot pomen kode pa ime knjižnice. V primeru knjižnice z oddelki 
akronimu dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr. SIKMB01).  
 
Primeri:  
1. Knjižnica brez oddelkov  
CODE 316 
/IZUM/  "Knji<vz>nica IZUM" 
 
2. Knjižnica z oddelki 
CODE 316 
/SIKMB/   "Mariborska knji<vz>nica" 
/SIKMB01/ "Mariborska knj., odd. Rotov<vz>" 
/SIKMB03/ "Mariborska knj., odd. Tabor" 
 … 
 
Pomen kode (ime knjižnice) ne sme presegati 30 znakov. 

 
 
Pripravila: 
 
mag. Zdenka Kamenšek 
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