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COBISS2/Izpisi, V5.5 
Dopolnitve in spremembe 

 
 
V programski opremi COBISS2/Izpisi smo v verzijo 5.5 vključili naslednje spremembe in 
dopolnitve: 
 
 
1. Implementacija ISBD/CR (integrirni viri) 
 
Dodali smo možnost izbire integrirnih virov (podpolje 001c=i) kot samostojne kategorije v 
naslednjih izpisih: 
 
• ODP001 – odpisi 
• STA0xx – prirast gradiva 
• STA5xx – izposoja gradiva 
• STA7xx – transakcije 
• CIR101 – seznam gradiva glede na status 
• CIR102 – seznam gradiva po transakcijah 
 
 
2. Statistika po oddelkih v enem zapisu 
 
Doslej je bilo za statistike izposoje in obiskov po oddelkih treba pripraviti statistiko za vsak 
oddelek posebej. Z novo verzijo je možno izdelati statistike za vse oddelke hkrati, če 
uporabimo oznake oddelkov kot parameter pri definiciji izpisa. Pri pripravi izpisa je pri 
parametru "oddelek" treba vedno vnesti oznako "*" (vsi oddelki).  
 
Postopek priprave statistike za vse oddelke hkrati: 
 
• V datoteki XSTA1X.TBL definiramo posebno tabelo depart_x, v kateri opredelimo 

oddelke in njihove oznake. 
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Primer: 
 
DEPART_1/oddelki 
BEGIN 
$ALL(30)## 
$ELSE#OPAC#Transakcije iz OPAC-a 
END 
 
DEPART_2/oddelki 
BEGIN 
01#01#Osrednja knji`nica 
02#02#[tudijski odd. 
03#03#Mladinski odd. 
… 
$ELSE#OPAC#Transakcije iz OPAC-a 
END 

 
 
• Sledi definicija nove statistike (npr. STA691 – kategorija članov) v parametrski datoteki 

XSTA6X.PAR, kjer v vrstici left: kot prvo uporabimo posebno tabelo depart_x. 
 
 

Primer: 
 
> STA691/"Kategorija ~lanov (po oddelkih)" 
STATISTIC_691 
TITLE: "Obiski po oddelkih in kategoriji ~lanov (po dnevih)" 
SELECT:  
LEFT: DEPART_2,$121A_1 
UP: DAYS_1 
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Primer izpisa: 
 
COBISS  Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS 
 
50342 Testna baza za izposojo                                                                               
09.11.2007 
 
STA 692 Statistika obiskov po kategorijah članov (po mesecih): vsi obiski (knjiž. in OPAC) 
        za obdobje: 01.01.2007 - 09.11.2007                                                 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
oddelki      kateg.              jan     feb     mar     apr     maj     jun     jul     avg      
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
01           126                   0       0       0       0       0       1       0       0        
             011                   0       0       0       1       3       4       2       0        
             006                   0       0       0       0       6      13       5       0        
             005                   0       0       0       0       0       1       1       0        
             009                   0       0       0       0       0       0       1       0        
             008                   0       0       0       0       0       0       2       1        
             004                   0       0       0       0       0       1       1       0        
             125                   0       0       0       0       0       0       0       0        
             012                   0       0       0       0       0       0       0       0        
             Drugo                 0       0       1       1       2       6      15       1        
             Skupaj                0       0       1       2      11      27      28       3        
 
02           126                   0       0       1       0       0       0       1      13       
             011                   2       0       0       8       8       0       0       0        
             006                   7       2       2      35      29       1       1      10        
             005                   0       0       0       0       0       0       0       0        
             009                   1       0       0       0       0       0       0       0        
             008                   5       3       2       8       0       0       1      13        
             003                   1       0       1       1       0       0       0       0        
             007                   0       0       0       1       0       0       0       0        
             021                   0       0       0       0       0       0       0       1        
             125                   0       0       0       0       1       0       0       0        

 
. . . 
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3. Statistika obiskov 
 
Statistika obiskov beleži in šteje transakcije članov (vpis, izposoja, podaljšanje, vračilo itd.), 
ki ponazarjajo njegovo aktivnost. Sam obisk ni definiran kot samostojna transakcija, temveč 
pomeni eno ali več transakcij pri istem članu v določenem časovnem obdobju. V dosedanji 
verziji so se kot en obisk štele vse transakcije člana v enem dnevu, ne glede na časovno in 
krajevno opredelitev transakcij. V novi verziji se  kot en obisk štejejo vse transakcije znotraj 
ene časovne enote (privzeto 1 ura) in enega oddelka. Obisk se beleži za vsak oddelek posebej. 
 
 
4. CIR904 – obveščanje članov, ki imajo terjatve 
 
Izpis omogoča obveščanje vseh tistih članov, ki imajo v navedenem obdobju evidentirane 
neporavnane terjatve. Pri izdelavi se določi način obveščanja: po klasični pošti ali po e-pošti. 
Če izberemo pošiljanje po klasični pošti, se izdela datoteka z besedilom obvestila, ki jo 
natisnemo in pošljemo na naslove. Pri obveščanja po e-pošti pa se pripravi datoteka s 
seznamom prejemnikov obvestil. 
Obvestilo pripravimo v vzorčni datoteki <ime>.OBV. Privzeta datoteka je DOLG.OBV.  
 
Primer vzorčne datoteke in pripravljenega izpisa: 
 
%K# 
%O# 
                                                               %DATUM# 
   
 
                                         %IME# 
                                         %ULICA# 
 
                                         %POSTA# 
 
 
 
Spo{tovani! 
 
Obve{˜amo vas, da vam je potekel rok za pla˜ilo terjatev v znesku  
%DEBTH# EUR, ki jih morate poravnati, sicer vam v skladu s poslovnikom  
onemogo˜imo uporabo storitev na{e knji`nice. 
 
Lep pozdrav! 
 
Testna knjižnica 
Študijski oddelek 
                                                               12.12.2007 
   
 
                                         PETROVIČ PETER 
                                         Lackova c. 45 
 
                                         2000 MARIBOR 
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Spoštovani! 
 
Obveščamo vas, da vam je potekel rok za plačilo terjatev v znesku  
7,65 EUR, ki jih morate poravnati, sicer vam v skladu s poslovnikom  
onemogočimo uporabo storitev naše knjižnice. 
 
Lep pozdrav! 
 
 
Za pripravo obvestil potrebujemo naslednje podatke: 
 
• izbira članov (ukaz SELECT ali vsi): izberemo skupino članov (ali vse člane), ki ji(m) 

nameravamo poslati obvestilo; 
• ime datoteke z obrazcem sporočila (privzeto dolg): vnesemo ime obrazca, v katerem bo 

oblikovano sporočilo;  
• začetni in končni datum: upoštevajo se samo terjatve, ki so bile evidentirane znotraj tega 

obdobja; 
• način obveščanja: po pošti ali e-pošti; 
• številka oddelka: vnesemo številko oddelka, v katerem so neporavnane terjatve; 
• format izpisa seznama prejemnikov sporočila (C – datoteka .LST za izpis na tiskalnik,  

E – format za izvoz v datoteko Excel). 
 
 
5. CIR905 – obveščanje neaktivnih članov 
 
Izpis omogoča obveščanje tistih članov, ki so bili v zvezi z določeno transakcijo v določenem 
obdobju neaktivni. Obvestila je možno pošiljati po klasični pošti ali po e-pošti. Če izberemo 
pošiljanje po klasični pošti, se izdela datoteka z besedilom obvestila, ki jo natisnemo in 
pošljemo na naslove. Pri pošiljanju obvestila po e-pošti se pripravi datoteka s seznamom 
prejemnikov obvestil. 
 
Obvestilo pripravimo v vzorčni datoteki <ime>.OBV.  
Privzeta datoteka je NEAKTIVNI.OBV.  
 
Primer vzorčne datoteke in pripravljenega izpisa: 
 
%K# 
%O# 
                                                               %DATUM# 
   
 
                                         %IME# 
                                         %ULICA# 
 
                                         %POSTA# 
 
 
 
Spo{tovani! 
 
Pri evidenci smo ugotovili, da `e ve˜ kot leto dni niste obiskali na{e  
knji`nice. Po Zakonu o knji`ni˜arstvu smo po enem letu dol`ni neaktivne 
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˜lane zbrisati iz na{e baze podatkov o ˜lanih, zato vas vabimo, da nas pred 
tem ponovno obi{˜ete. 
 
Lep pozdrav! 
 
                                        Vodja knji`nice: 
                                        Anderli~ Mihaela, l.r. 

 
Testna knjižnica 
Študijski oddelek 
                                                               12.12.2007 
   
 
                                         HOJNIK ŠTEFANIJA 
                                         Bezenškova 6 
 
                                         2000 MARIBOR 
 
 
 
Spoštovani! 
 
Pri evidenci smo ugotovili, da že več kot leto dni niste obiskali naše  
knjižnice. Po Zakonu o knjižničarstvu smo po enem letu dolžni neaktivne 
člane zbrisati iz naše baze podatkov o članih, zato vas vabimo, da nas pred 
tem ponovno obiščete. 
 
Lep pozdrav! 
 
                                        Vodja knjižnice: 
                                        Anderlič Mihaela, l.r. 

 
 
Za pripravo obvestila potrebujemo naslednje podatke:  
 

• izbira članov (ukaz SELECT ali vsi): izberemo skupino članov (ali vse člane), ki ji(m) 
nameravamo poslati obvestilo; 

• ime datoteke z obrazcem sporočila (privzeto neaktivni): vnesemo ime obrazca, v 
katerem bo oblikovano sporočilo; 

• začetni in končni datum: upoštevajo se samo člani, ki so neaktivni v tem obdobju; 
• način obveščanja: po pošti ali e-pošti; 
• številka oddelka: vnesemo številko oddelka, v katerem se ugotavlja neaktivnost člana; 
• transakcije, ki jih program upošteva kot neaktivnost člana (npr. c – upoštevajo se 

samo člani, ki si v navedenem obdobju niso izposodili nobenega izvoda, a – 
upoštevajo se člani, ki niso imeli nobene transakcije); 

• format izpisa seznama prejemnikov obvestila (C – datoteka .LST za izpis na tiskalnik, 
E – format za izvoz v datoteko Excel). 
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6. CIR109 – prosto gradivo v gostujočem oddelku 
 
Izpis se uporablja v knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih. Za navedeni 
oddelek program preveri in izpiše seznam gradiva: 

• ki je bilo medoddelčno izposojeno v drugi oddelek in je tam prosto (status D), 
• ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku in še ni dostavljeno v matični oddelek (status B). 

 
Za pripravo izpisa potrebujemo naslednje podatke: 

• številka oddelka, iz katerega je bilo gradivo medoddelčno izposojeno, 
• format izpisa seznama (C – datoteka .LST za izpis na tiskalnik, E – format za izvoz v 

datoteko Excel). 
 
Pripravljeni izpis vsebuje naslednje podatke: 

• zaporedna številka v seznamu 
• inventarna številka 
• signatura 
• opis gradiva (avtor, naslov, kraj izdaje itd.) 
• status gradiva v gostujočem oddelku (D – prosto, B – vrnjeno) 
• številka oddelka, v katerem je gradivo 
• datum izposoje gradiva v gostujočem oddelku 
• datum poteka roka za vrnitev v matično knjižnico 

 
 
     COBISS   Kooperativni online bibliografski sistem in servisi   COBISS    
50304 Testna knjižnica                                                              23.11.2007 
CIR109 Seznam gradiva, medoddelčno izposojenega iz oddelka 01                     Stran:     1 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Z.št. Inv.št.   Signatura     Opis gradiva           Status Odd. Datum izposoje  Datum vrnitve 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.    00258407  OK 820-312.9  TOLKIEN, John Ronald    D      02   10.09.2007      12.12.2007   
                              Gospodar prstanov.  
                              Ljubljana, [1995]      
 
2.    00394664  OK            TOLKIEN, John Ronald    B      02   10.09.2007      12.12.2007    
                821.111-312.9 Gospodar prstanov. – 
                              Ljubljana, [2000?]                                  
 
3.    00394665  OK 821.111-.  TOLKIEN, John Ronald    D      02   10.09.2007      12.12.2007   
                312.9         Gospodar prstanov. – 
                              Ljubljana, [2000?]                                
 
 
 
7. Podatki za izterjevanje pri 4. opominu 
 
CIR205 – seznam tožb s podatki o gradivu 
CIR206 – seznam neizterjanih tožb 
 
Če pri izdelavi izpisa pri parametru "format izpisa (C/E)" izberemo E, se izdela datoteka s 
končnico .XLS, ki je namenjena za izvoz v Excel in vsebuje naslednje podatke: 
 

• članska številka 
• priimek in ime (pooblaščenec) 
• priimek in ime (naslovnik) 
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• naslov 
• poštna številka 
• pošta 
• telefon 
• stroški opomina 
• stroški zamudnine na dan izdelave 
• cena knjige pod opominom 
• oddelek 
• inventarna številka izvoda 
• naslov (izvoda) 
• datum izposoje 
• datum poteka roka izposoje 

 
 
8. CIR208 – neizterjane tožbe 
 
Na izpisu s podatki o tožbi je v desnem zgornjem kotu naveden datum izdelave izpisa in ne 
datum, ko je bila tožba prvič evidentirana. 
 
                                                                             
      Testna knjižnica                                               12.12.2007 
      enota Študijska knjižnica                                       
      Koroška c. 22, 2000 Maribor 
 
 
 
      0100277 Marko Bokič  
 
      Prosimo, da takoj vrnete knjige, oziroma gradivo, ki ste si ga izposodili 
      in mu je potekel izposojevalni rok. Vrniti morate spodaj navedeno gradivo 
      in poravnati stroške opomina v vrednosti 0,83 EUR in dnevno zamudnino 0,15 
      EUR na enoto gradiva. 
 
 
      14.08.2007 IN=020040124,PX  Vol. 26 (2007) 
                 TI=Byte SG=OK BYTE 
                 ISSN=0000-0000 LA=eng PU=McGraw-Hill etc. PP=Peterborough, N.H. 
      15.05.2007 IN=020040106,118  CI=1 Vol. 38 (2007) 
                 TI=Modern office technology SG=OK NATURE 
                 ISSN=0746-3839 LA=eng PU=Penton/IPC, Inc. PP=Cleveland, OH FQ=f 
 
 
                                                                Vodja knjižnice: 
                                                                            
                                                                    Dušan Ekart 
                                                                    Direktor 
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9. CIR902 – obvestila članom, ki imajo gradivo 
 
Pri pripravi izpisa sta dodana nova parametra: 
 

• dodatna omejitev (find): upoštevajo se samo tisti izvodi, ki v polju 996/997 
izpolnjujejo kriterij izbora, naveden v tem parametru; 

• omejitve SCAN: upošteva se gradivo, katerega zapis ima v podpoljih vpisano določeno 
vsebino ali določene vrednosti indikatorjev (npr. 101a=slv). 

 
 
10. CIR005 – seznam članov, ki imajo dolg 
 
Pri pripravi izpisa sta dodana nova parametra: 
 

• začetni datum: upoštevajo se samo tiste neporavnane terjatve, ki so bile evidentirane 
od vključno tega datuma dalje. Privzeto je datum prazen, kar pomeni, da se upoštevajo 
terjatve od začetka do datuma, določenega v parametru "končni datum"; 

• končni datum: upoštevajo se samo tiste terjatve, ki so bile evidentirane do vključno 
navedenega datuma. Privzet je današnji datum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravil:  
 
Mag. Matjaž Cigrovski, l.r. 
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