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Dopolnitve št. 18, junij 2009 
 
 

1. Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih 
 

V zvezi s postopkom paketnega brisanja podatkov o članih sta dodana dva nova ukaza: 
 
• Ukaz DELETE/INACTIVE je namenjen paketnemu brisanju podatkov o vseh neaktivnih 

članih, ki niso obiskali knjižnice že več kot eno leto, so poravnali vse obveznosti do 
knjižnice ter nimajo veljavnega članstva že več kot eno leto. 

• Ukaz DELETE/INACTIVE_SELECT pa je namenjen paketnemu brisanju podatkov o 
izbranih neaktivnih članih, ki niso obiskali knjižnice že več kot določeno izbrano število 
let in so poravnali vse obveznosti do knjižnice. Ukaz omogoča knjižnicam lažji prehod 
na sprotno dnevno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih. 

 
Ne glede na to, s katerim ukazom izvedemo postopek paketnega brisanja, so podatki o 
članih trajno in nepovratno izbrisani iz baze podatkov o članih. 
 
Zakonske osnove in programski algoritem za določanje, kateri člani izpolnjujejo pogoje za 
izbris iz evidence v knjižnici, so podrobneje opisani v priročniku COBISS2/Izposoja, v 
poglavju 2.5.11 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih. 
 
Z novim ukazom DELETE/INACTIVE je omogočeno paketno brisanje podatkov o 
neaktivnih članih skladno s 15. členom Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) in 21. členom 
Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1). Pred začetkom uporabe tega ukaza je 
glede na algoritem brisanja možno nastavitve podatkov o poteku veljavnosti članstva še 
spremeniti. Obstajajo naslednje možnosti: 
• Če bi za člane določene kategorije želeli, da so vpisani trajno in zanje ne bi bilo treba 

voditi evidence poteka članstva, lahko IZUM na zahtevo knjižnice iz vnosnih mask teh 
kategorij članov umakne polja "Datum podaljšanja članstva", "Datum poteka članstva" 
in "Veljavnost članstva". Takšni člani namreč ne bi izpolnjevali pogoja o poteku 
veljavnosti članstva in zato s tem postopkom ne bi bili nikoli izbrisani. 

• Če bi za katero kategorijo članov želeli drugačno obdobje veljavnosti članstva (sedaj je 
nastavljeno na eno leto, kar določa IZUM s posebnim parametrom), lahko IZUM na 
zahtevo knjižnice pri tej kategoriji nastavi novo privzeto obdobje veljavnosti članstva. 
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Nastavitev daljše veljavnosti članstva vpliva na dinamiko brisanja neaktivnih članov te 
kategorije. 

• Če bi v vnosni maski za katero od kategorij članov želeli dodati ali umakniti polje 
"Veljavnost članstva", ki omogoča individualno nastavitev obdobja veljavnosti članstva 
pri posameznem članu, lahko IZUM na zahtevo knjižnice pri teh kategorijah članov v 
vnosnih maskah to polje doda ali izbriše.  

 
Čim prej pisno sporočite na IZUM, ali želite kakšne spremembe glede na omenjene 
možnosti.  
 
Ker je za uporabo ukazov DELETE/INACTIVE in DELETE/INACTIVE_SELECT potrebno 
posebno dovoljenje, pisno sporočite tudi ime odgovorne osebe, ki bo izvajala postopek 
brisanja. 

 
2. Kontrola veljavnosti članstva in zadnjega obiska 

 
V knjižnicah, kjer se preverja veljavnost članstva ob vstopu v okolje izposoje, se pri tistih 
kategorijah članov, za katere ne vodimo evidence članstva (ni polja "Datum podaljšanja 
članstva", "Datum poteka članstva" ali "Veljavnost članstva"), preverja datum zadnjega 
obiska v knjižnici, in če je ta starejši od enega leta, se izpiše opozorilo, da je treba preveriti 
ažurnost podatkov o članu.  
 
Ob prehodu v okolje evidence člana z ukazom EDIT se v vrstici sporočil izpiše datum 
zadnjega obiska člana – to je datum zadnjega obiska člana, ki je bil lahko zabeležen v 
knjižnici ali zunaj nje. 
 
Med podatki o disciplini člana, ki jih izpišemo z ukazom MEMBINFO, se po novem izpišejo: 

• datum zadnjega obiska 
• datum zadnjega obiska v knjižnici 
• datum zadnjega obiska v oddelku, kjer smo prijavljeni (v knjižnicah z oddelki)  
 

3. Obračunavanje zamudnine 
 

• Upoštevanje tolerančnega intervala pri obračunavanju zamudnine  
IZUM lahko na željo knjižnice aktivira parameter, ki omogoča, da se pri vračanju in 
podaljševanju roka izposoje za gradivo, ki se mu je rok vrnitve že potekel, pri obračunu 
zamudnine upošteva tolerančni interval samo v primeru, ko gradivu rok vrnitve 
predhodno še ni bil podaljšan. V nasprotnem primeru se tolerančni interval ne upošteva 
več in zamudnina se obračuna za celotno obdobje. Vključitev tega parametra je smiselna 
le za knjižnice, ki imajo aktiviran parameter, da se pri obračunavanju zamudnine 
upošteva tolerančno obdobje.  

• Obračun zamudnine v knjižnicah, ki imajo število podaljšanj omejeno 
Če je po podaljšanju roka izposoje gradivu, ki mu je rok vrnitve že potekel, novi datum 
vrnitve starejši od dneva podaljšanja, se zamudnina obračuna za obdobje od datuma 
poteka roka vrnitve pa do datuma, do katerega je bil gradivu rok vrnitve podaljšan. 

• Zamudnina na bibliobusu 
Če knjižnica evidentira postopke v izposoji v oddelku potujoče knjižnice (bibliobusu) v 
segmentu COBISS2/Izposoja in je cenik v tem oddelku drugačen kot v preostalih 
oddelkih, se pri obračunavanju zamudnine le-ta obračuna vedno po ceniku, ki velja za 
oddelek potujoče knjižnice (ne glede na to, v katerem oddelku je bila obračunana). 
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4. Evidentiranje obiskov članov 
 

• Evidentiranje obiska nečlana knjižnice 
Z novim ukazom VISIT/OTHER, krajše VO, evidentiramo obisk tistih, ki niso člani 
knjižnice in niso v bazi podatkov o članih knjižnice. Tako evidentiran obisk se bo 
upošteval pri statistikah obiskov. Podatki bodo razvrščeni v rubriko Drugo. 

• Evidentiranje obiska z imenom ali priimkom člana 
Obisk člana z ukazom VISIT ali VISIT/INTERNET lahko evidentiramo tudi na osnovi 
priimka ali imena člana (doslej le na osnovi vpisne številke člana). Če je v bazi podatkov 
o članih več oseb, ki imajo isti priimek, ime ali priimek in ime, se izpiše seznam članov, 
ki ustrezajo vpisanemu nizu. S tipkami za pomik izberemo člana, katerega obisk želimo 
evidentirati. 

• Dodatne kontrole pri evidentiranju obiskov z ukazoma VISIT in VISIT/INTERNET 
Ob evidentiranju obiska se pri vsakem članu izpišejo tudi podatki o trenutno 
evidentiranih terjatvah, besedilo vpisane opombe pri članu (ukaz NOTE/MEMBER) in 
podatek o številu doslej prejetih opominov. 
 
 

5. Rezervacije gradiva 
 

• Tiskanje listkov o rezerviranem gradivu pri ukazu WAITING 
Če knjižnica pri pripravi gradiva za prevzem z ukazom WAITING ne želi tiskati listkov s 
podatki o gradivu in članu (za katerega bo gradivo pripravljeno), IZUM na osnovi pisne 
zahteve knjižnice tiskanje teh listkov izključi. 

• Priprava rezerviranih prostih izvodov za prevzem 
Pri obdelavi rezervacij prostih izvodov gradiva (status O) se z ukazom WAITING pri 
določitvi roka, ko poteče čas za prevzem (status W), upošteva čas, vpisan z ukazom 
EDIT TIMEPAR v parameter nar. (doslej se je upošteval čas, vpisan v parameter čak.) 

• Brisanje rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti 
Odslej je pri brisanju rezervacij z ukazom ERASE/RESERVATION možno izbrati, katere 
rezervacije s pretečenim rokom veljavnosti bomo izbrisali. Izberemo lahko:  

 vse rezervacije gradiva (statusi R, O in W) 
 samo rezervacije s statusom R 
 samo rezervacije s statusoma O in W 
 samo rezervacije s statusom O 
 samo rezervacije s statusom W 

Rezervacije lahko odslej brišemo tudi večkrat dnevno.  
 

6. Tiskanje listka s seznamom evidentiranega gradiva (ukaz PRTALL) 
 Po izpisu listka program samodejno zapusti okolje izposoje pri izbranem članu. 

 
7. Druge dopolnitve 
 

• Izpis listka o gradivu, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, kot je bilo izposojeno 
Odslej se po evidentiranju vračila gradiva, ki je bilo izposojeno v drugem oddelku, na 
tiskalnik za tiskanje zadolžnic ali potrdil o plačilu izpiše tudi listek s podatki o 
medoddelčno vrnjenem gradivu. Listek priložimo gradivu in ga odložimo na mesto, kjer 
shranjujemo gradivo drugih oddelkov. 
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• Dopolnitev oblike zadolžnice 
Na zadolžnicah se odslej signatura izpisuje poudarjeno, in sicer na zadolžnicah, 
izpisanih z ukazom CHECK/RESERVATION, pri ukazu WAITING in ob prispetju 
rezerviranega gradiva v knjižnico. 

• Spremembe besedila ob izpisu statusa gradiva v lokalnem katalogu izposoje 
Pri gradivu, ki ima status "L" – izgubljeno, se v katalogu izpiše Izgubljeno <datum 
evidentiranja izgube gradiva>. 
Pri gradivu, ki ima status "U" – rezervirano v čitalnici, se v katalogu izpiše Rezerv. 
v čital. do: <datum poteka veljavnosti rezervacije>. 

• Iskanje po poročilu o poslanih e-obvestilih (ukaz CHECK/MESSAGES) 
Odslej lahko s tipko C zaporedno iščemo iskalno zahtevo, ki smo jo vpisali pri Išči 
po pritisku na kombinacijo tipk Y C. 

• Novi iskalni indeksi 
Člane lahko odslej iščemo tudi po naslednjih podatkih: 

 datum zadnjega obiska (polje 000T); iskalna predpona je DA=, 
 datum zadnjega obiska zunaj knjižnice (polje 000V); iskalna predpona je DO=, 
 datum zadnjega obiska v knjižnici (polje 000U); iskalna predpona je DV=, 
 maksimalno število izposojenih izvodov (polje 017); iskalna predpona je MC=, 
 veljavnost članstva (polje 014); iskalna predpona je MV=. 
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