
 
 
 
 Datum: 17. 12. 2007
 Št.: 464/02-rmš
  (Priloga 1)
 

COBISS2/Izposoja, V5.3 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programski opremi COBISS2/Izposoja smo v verzijo 5.3-00 vključili naslednje spremembe 
in dopolnitve: 
 
1. Posamična članarina 
 
V dosedanjih verzijah je bilo možno za člane programsko določiti obdobje veljavnosti 
članstva samo na ravni celotne knjižnice, običajno za eno leto. Z uporabo polja "Datum 
poteka članstva" in ročnim vnosom je bilo možno to obdobje prilagoditi članu, vendar pa 
oprema ni podpirala avtomatskega obračuna terjatev za skrajšano članstvo. 
 
V novi verziji se lahko članarina evidentira in obračuna tudi za obdobje, ki se razlikuje od 
privzetega. Na željo knjižnice lahko IZUM doda v vnosne maske novo polje "Veljavnost 
članstva", v katerem nato knjižnica pri posamezniku določi ustrezno obdobje veljavnosti 
članstva. Kot vrednost vnesemo število in oznako enote: d (dnevi), m (meseci) in l (leta); če 
pred oznako d (dnevi) vnesemo še znak "*", se upoštevajo samo delovni dnevi. 
 
Primeri: 
Veljavnost članstva: 14d štirinajst dni 
Veljavnost članstva: *10d deset delovnih dni 
Veljavnost članstva: 6m šest mesecev 
 
V ceniku (EDIT PRICE) je definirana nova skupina postavk CLS (članarina posamično); 
treba je definirati več postavk za posamezne kombinacije veljavnosti članstva in kategorije 
članov, npr. 
 
CLS14S članarina 14 dni – študenti 
CLS14D članarina 14 dni – drugi 
CLS6MS članarina 6 mesecev – študenti 
CLS6MD članarina 6 mesecev – drugi 
 
Veljavnost članarine se preverja na podlagi datuma zadnjega podaljšanja članstva ali datuma 
poteka članstva in definiranega obdobja veljavnosti članstva pri posameznem članu. Če je 
članstvo poteklo, se obračuna nova članarina tako, da se iz menija izbere ena od postavk CLS. 
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Članu se podaljša članstvo za obdobje, ki je določeno v polju "Veljavnost članstva", hkrati pa 
se mu obračuna članarina v znesku, ki ga izberemo iz menija. 
 
Če pri članu polje "Veljavnost članstva" ni izpolnjeno, se način obračuna članarine ne 
spremeni.  
 
 
2. Reorganizacija statusov O in W 
 

Vloga  statusov O in W v dosedanji verziji: 

• Status O:  

Izvod gradiva je naročen z ukazom ORDER iz segmenta COBISS2/Izposoja ali preko 
COBISS/OPAC-a. Čeprav je izvod že evidentiran pri članu, fizično še ni definiran: 
lahko je še vedno na polici, lahko je v postopku dodeljevanja ali pa je že na posebnem 
mestu, kjer čaka na člana. Ko član izvod gradiva prevzame, se izvodu spremeni status 
iz O v C. V primeru preklica ali zastaranja se izvod gradiva briše iz evidence pri članu, 
če pa je rezerviran, se dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij in dobi status W. 

• Status W:  

Pri vračilu je izvod gradiva dodeljen prvemu članu iz seznama rezervacij. Status 
opredeljuje, da je izvod postavljen na posebno mesto in čaka na člana. Ko ga član 
prevzame, se status izvoda spremeni iz W v C.  

Takšna definicija statusov je imela dve veliki pomanjkljivosti, saj status O ne opredeljuje 
resničnega stanja izvoda gradiva (lahko je še na polici ali pa že čaka člana), status W pa tudi 
ne odraža vedno dejanskega stanja, saj se lahko spremeni izvodu status v W tudi pri preklicu 
statusa O (npr. preklic rezervacij preko COBISS/OPAC-a). V takšnem primeru se izvod 
gradiva avtomatsko dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij in dobi status W, čeprav 
dejansko še vedno čaka na polici. 

Z novo verzijo smo statusa reorganizirali, tako da sta dobila novo vlogo: 

• Status O predstavlja status neobdelane rezervacije. To pomeni, da si je posameznik 
(prosti) izvod gradiva rezerviral preko COBISS/OPAC-a ali pri pultu, izvod pa je še 
nekje v knjižnici in ga je treba dostaviti na polico, kjer bo počakal na člana. 

• Status W predstavlja status obdelane rezervacije. To pomeni, da je izvod gradiva ali 
vrnjen in avtomatsko dodeljen prvemu članu iz seznama rezervacij ali pa naknadno 
obdelan; rezervirani prosti izvod je prenesen iz police na pult, kjer čaka na člana.  
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Status izvoda gradiva preide v status W v naslednjih primerih: 

• Po vračilu izvoda, če je bilo gradivo s tem naslovom predhodno rezervirano, se izvod s 
statusom W dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij. 

• Če je gradivo predhodno rezervirano, se pri članu ob brisanju izvoda s statusom W 
(nerealizirana rezervacija) izvod dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij, status pa 
ostane enak 

• Z ukazom W ali WAITING se izvodu status O (neobdelana rezervacija) spremeni v 
status W (obdelana rezervacija). 

 
Hkrati se v vseh treh primerih izvede še: 
• pošiljanje obvestila članu o dospetju rezerviranega gradiva (e-pošta in/ali SMS-

obvestilo), pod pogojem, da knjižnica to storitev omogoča in ima član nastavljene 
ustrezne parametre obveščanja; 

• eventualno evidentiranje stroškov rezervacije (postavke REZ); 
• izpisovanje listka za rezervacijo, ki ga vložimo v knjigo in vsebuje tudi informacijo o 

načinu obveščanja. 
 
Postopek obdelave rezervacij poteka na naslednji način: 
 

• Najprej pripravimo seznam vseh novoprispelih rezervacij prostih izvodov (ukaz CR ali 
CHECK/RESERVATION). 

• Nato izvode vzamemo s polic in jih prenesemo na izposojevalno mesto. 
• Z ukazom W ali WAITING vse izvode označimo kot obdelane rezervacije (izvod dobi 

status W), vložimo listke in nato izvode odložimo na mesto, kjer bodo počakali na 
člane. 

 
Izvod s statusom W čaka na člana do določenega datuma. Po preteku tega datuma se 
nerealizirana rezervacija lahko izbriše iz evidence pri članu, članu pa se zaračunajo stroški za 
nerealizirano rezervacijo (vrnitev gradiva na police) – postavka ZNR. Če se izvod gradiva pri 
članu, ki je gradivo prvi rezerviral, zbriše, se izvod s statusom W dodeli naslednjemu članu iz 
seznama rezervacij. Hkrati pa se temu članu pošlje tudi obvestilo o prispeli rezervaciji in 
eventualno evidentira še terjatev za stroške rezervacije – postavka REZ.  
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Postopek preklica rezervacij preko COBISS/OPAC-a je odvisen od statusa gradiva. Če je bila 
rezervacija neobdelana (status O), se je gradivo razdolžilo ali s statusom O dodelilo 
naslednjemu članu iz seznama rezervacij. Če pa je bila rezervacija že obdelana (status W), se 
je gradivo razdolžilo in ga je treba vrniti na polico ali pa se izvod s statusom W dodeli 
naslednjemu članu iz seznama rezervacij. 
 
Pri vračilu gradiva preko knjigomata se v primeru, ko je gradivo rezervirano, izvod s statusom 
O dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij. Takšno rezervacijo je treba obdelati na enak 
način kot rezervacije, prispele preko COBISS/OPAC-a. 
 
 
3. Vračilo gradiva v drugem oddelku  
 
Odslej je možno gradivo vrniti v drugem oddelku, kot je bilo izposojeno. Možnost vračanja 
gradiva v katerem koli oddelku je uvedena samo v okolju izposoje članu z uporabo 
ukaza RETURN. 
 
Po vnosu IN/CN program preveri, ali je gradivo res evidentirano pri nekem članu in ali je 
gradivo bilo izposojeno v istem oddelku. 

• Če je gradivo vrnjeno v istem oddelku, kot je bilo izposojeno, se postopek vračila ne 
spremeni. 

• Če je gradivo bilo izposojeno v oddelku X, vrnjeno pa v oddelku Y, program sporoči: 
 

"Gradivo z IN/CN=xxxxxx je bilo izposojeno v oddelku <oddelek X> " 
"Želite gradivo vrniti v oddelku <oddelek Y>(D/N)?" 

 
Če odgovorimo nikalno, gradivo ostane evidentirano pri članu. Če odgovorimo pritrdilno, se 
gradivo pri članu razdolži, evidentira pa se kot medoddelčno izposojeno v oddelku Y in dobi 
status B – zadržano. Oddelek Y mora poskrbeti, da gradivo vrne v matični oddelek X. V tem 
času gradiva v oddelku Y ni možno izposojati. 
 
 

Oddelek X Oddelek Y

izposodil vrnil

vrnitev v matični oddelek

član član

Oddelek X Oddelek Y

izposodil vrnil

vrnitev v matični oddelek

član član

 
 
 
Morebitna zamudnina pri članu se obračuna v oddelku, kjer je bilo gradivo izposojeno. 
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Če je bilo gradivo predhodno rezervirano, se pri vračilu v drugem oddelku izpiše samo 
opozorilo, gradivo pa se dodeli novemu članu šele ob vrnitvi v matični oddelek (izvod dobi 
status W).  
 
Če je bilo gradivo pred tem medoddelčno izposojeno iz oddelka X v oddelek Y, tam pa 
izposojeno članu, ki je gradivo vrnil v oddelku Z, se gradivo pri članu razdolži in evidentira 
kot zadržano (status B) v oddelku Z. Iz oddelka Z se mora vrniti v oddelek Y, kjer je bilo 
izposojeno (in ne v matični oddelek X!). V oddelku Y je gradivo možno ponovno izposojati 
tako dolgo, dokler se ne vrne v matični oddelek X. 
 

Oddelek X Oddelek Y Oddelek Z

med oddelčno
izposojeno

član član

izposodil vrnil

vrnitev v oddelek, 
kjer je bilo izposojeno

Oddelek X Oddelek Y Oddelek Z

med oddelčno
izposojeno

član član

izposodil vrnil

vrnitev v oddelek, 
kjer je bilo izposojeno

 
 
 
 
4. Prenos terjatev iz drugega oddelka 
 
Če so terjatve pri članu evidentirane v drugih oddelkih, jih je možno prenesti na oddelek, kjer 
smo prijavljeni: 

• V okolju blagajne se v vstopnem meniju pojavi nova izbira “Prenos terjatev iz drugega 
oddelka”. 

• Po izboru se izpiše meni s seznamom vseh oddelkov razen našega, kjer so evidentirane 
terjatve z zneski. 

• Izberemo oddelek, iz katerega želimo prenesti terjatve v naš oddelek. V osrednjem 
delu zaslona se izpiše znesek terjatev v tem oddelku, v spodnjem delu zaslona pa 
zneski po posameznih skupinah postavk.  

• Izberemo lahko prenos vseh terjatev iz tega oddelka ali pa samo terjatev iz določene 
skupine postavk.  

• Po potrditvi prenosa se izpiše novo stanje evidentiranih terjatev v oddelku, kjer smo 
prijavljeni. 

 
Pri prenosu terjatev iz enega oddelka v drugega se evidentirajo naslednje transakcije: 

• V oddelku, iz katerega smo prenesli terjatve (npr. odd. 02), se prenesene terjatve 
zabeležijo s kodo akcije 5 (prenos v drugi oddelek). 

• V oddelku, v katerega smo terjatve prenesli (npr. odd. 01), se terjatve zabeležijo kot 
novoprispele terjatve s kodo akcije 1 (evidentirani dolg). 

 
Terjatve se poravnajo v oddelku, v katerega smo jih prenesli. V tem oddelku se evidentirajo 
tudi vse transakcije poravnav za blagajniško prilogo. 
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5. Delno brisanje evidentiranih terjatev 
  
Dosedanja verzija je omogočala samo brisanje posameznih postavk v točno določenih 
zneskih. V novi verziji pa je postopek brisanja terjatev pri članu poenostavljen, saj je možno 
vnesti poljubno vsoto do skupnega zneska evidentiranih terjatev, ki se briše iz evidence pri 
članu.  
Postopek delnega brisanja terjatev: 

• V osnovnem meniju okolja blagajne izberemo opcijo “Brisanje terjatev”. 
• Iz seznama evidentiranih terjatev izberemo vse terjatve ali eno od skupine postavk in 

pritisnemo tipko PF3. 
• Pojavi se vnosna vrstica s privzetim zneskom, do katerega lahko brišemo terjatve.  
• Potrdimo privzeti znesek ali vnesemo novega. 
• Iz evidence obstoječih terjatev se izbrišejo terjatve do podanega zneska. 
• Pri članu ostanejo evidentirane terjatve v znesku, ki je razlika med skupnim zneskom 

evidentiranih terjatev in zneskom brisanih terjatev. 
 
 
6. Kontrola neporavnanih terjatev in omejitev izposoje 
 
Doslej so se programsko preverjale neporavnane terjatve samo v oddelku, v katerem smo bili 
prijavljeni. Po novem se preverjajo terjatve v vseh oddelkih, in sicer po dveh kriterijih: 
 

• po znesku: skupni znesek vseh evidentiranih terjatev v vseh oddelkih ne sme biti višji 
od zneska, ki je določen za knjižnico, 

• po času trajanja: najstarejša evidentirana terjatev v katerem koli oddelku knjižnice ne 
sme biti starejša od časovnega obdobja, ki je določen za knjižnico. 

 
Če ima knjižnica postavljeno omejitev, se izposoja in/ali podaljšanje gradiva onemogoči(ta), 
če je izpolnjen eden od zgornjih pogojev. 
 
Na zahtevo knjižnice lahko IZUM določi naslednje parametre za kontrolo neporavnanih 
terjatev: 
 

• DEB_AMNT: skupni znesek v EUR, do katerega se tolerirajo evidentirane terjatve. 
Privzeta vrednost je 0 (ne tolerira neporavnanih terjatev); 

• DEB_TOLR: število dni, do katerih se tolerira najstarejša evidentirana terjatev v 
katerem koli oddelku; privzeta vrednost je 1 mesec (tolerira se do 1 meseca, če ni 
prekoračen znesek, določen v DEB_AMNT); 

• DEB_TOLR1: podobno kot DEB_TOLR, pri čemer ta parameter določa obdobje, po 
preteku katerega nas program na to opozori, vendar ne prepreči izposoje ali 
podaljšanja gradiva; privzeti parameter je enak DEB_TOLR; 

• CHKACC: s nastavitvijo tega parametra se onemogoči prekoračitev tolerančnih 
kriterijev za izposojo ali podaljšanje gradiva pri članu; če parameter ni nastavljen, 
program samo opozori na neporavnane terjatve in še naprej omogoča izposojo ali 
podaljšanje. 
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Razen v segmentu COBISS2/Izposoja se neporavnane terjatve pri članu preverjajo tudi v 
drugih segmentih. 

• Podaljšanje preko telefonskega odzivnika: enaka kontrola kot pri podaljševanju pri 
izposojevalnem pultu. 

• Kontrola izposoje in/ali podaljšanja preko knjigomata: preverja samo za oddelek, 
v katerem je knjigomat priklopljen. 

• Kontrola podaljšanja in/ali rezervacij preko COBISS/OPAC-a: preverja skupni 
znesek vseh terjatev v vseh oddelkih in najstarejšo terjatev v katerem koli oddelku. 
Če je prekoračen znesek ali če je potekel čas, podaljšanje in rezervacija nista 
možni ne glede na vrednost parametra CHKACC. 

 
 
7. Možnost obveščanja članov o neporavnanih terjatvah 
 
Z ukazom EDIT NOTIFY lahko knjižnica aktivira obveščanje članov o neporavnanih 
terjatvah (e-pošta in/ali SMS-obvestila). Če je storitev aktivirana, si lahko član v okolju "moja 
knjižnica" nastavi možnost prejemanja sporočil o skorajšnjem poteku roka za poravnavo 
terjatev. Sporočila se generirajo avtomatsko vsako jutro v sklopu preostalih e-obvestil 
(sporočila o skorajšnjem poteku roka izposoje, opomina in poteku članstva). 
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8 

Sporočilo po e-pošti lahko knjižnica oblikuje sama v datoteki DOLG-1.OBV. 
 
Primer vzorčne datoteke in pripadajočega izpisa: 
  
Spo{tovani! 
 
Obve{~amo vas, da vam %DATUM+3D# pote~e rok za pla~ilo terjatev v znesku 
%DEBT# EUR, ki jih morate poravnati, sicer vam v skladu s poslovnikom 
onemogo~imo uporabo storitev na{e knji´nice. 
 
Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da vam 15.12.2007 poteče rok za plačilo terjatev v znesku  
12,50 EUR, ki jih morate poravnati, sicer vam v skladu s poslovnikom  
onemogočimo uporabo storitev naše knjižnice. 

 
SMS-obvestilo se pošlje v standardni obliki, npr.: 
 
Sporocamo, da morate cimprej poravnati vase terjatve v znesku 
"%0", sicer vam v skladu s poslovnikom onemogocimo uporabo 
storitev knjiznice. 

 
 
8. Druge manjše dopolnitve 
 

• Izbris osebnih podatkov iz zadolžnice, ki jo prejme član ob obisku v knjižnici (na 
zahtevo knjižnice). 

• Na zadolžnici se za kategorijo “samostojni obrtniki” izpiše tudi davčna številka. 
• Podpora online izposoji na bibliobusu. 
• Ukinitev dvojnega označevanja cen in storitev v EUR in SIT s 1. 1. 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil:   
 
Mag. Matjaž Cigrovski, l.r. 
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