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 Datum: 18. 4. 2012 

 Št.: 150/02-dso 

       (priloga 1) 

 

COBISS2/Izpisi, V5.8  

Dopolnitve št. 23, april 2012 

 

 

 

1. Transakcija "pay" – evidentiranje plačila 

 

Po namestitvi dopolnjene verzije programske opreme COBISS2/Izposoja, V5.6-01, se  od  

22. 2. 2012 dalje evidentiranje plačila terjatve v knjižnici zabeleži kot posebna transakcija. V 

primeru negotovinskega plačila terjatve zunaj knjižnice (npr. s položnico) se evidentiranje 

poravnave terjatve ne (za)beleži kot transakcija obiska. Transakcija "pay" – evidentiranje 

plačila se upošteva pri pripravi naslednjih izpisov: 

 

 STA6XX – obiski članov, če pri parametru aktivnost izberemo možnost "*", "a" ali 

"pay" 

 STA8XX  – člani pri pripravi katere koli statistike aktivnih članov  

 STA902 – tipični delovni teden: obiski  

 CIR007 – aktivni člani v izbranem obdobju, če pri parametru aktivnost izberemo 

možnost "*", "a" ali "pay"  

 CIR008 – neaktivni člani v izbranem obdobju 

 CIR011 – kontrolni seznam pred DELETE/INACTIVE 

 CIR013 – kontrolni seznam pred DELETE/INACTIVE_SEL 

 CIR501 – transakcije pri članu, če pri parametru transakcija izberemo možnost 

"*", "a" ali "pay" 

 CIR905 – obveščanje neaktivnih članov, če pri parametru transakcija izberemo 

možnost "*", "a" ali "pay" 

 

2. CIR103 – seznam najbolj iskanega gradiva 

 

S parametrom Kriterij razvrščanja (1 – najbolj, 2 – najmanj) 

določimo, ali naj se v izpisu izpiše seznam najbolj ali najmanj izposojanega ali rezerviranega 

gradiva. Naziv izpisa CIR103 (CIR103 – najpogosteje izposojeno gradivo ali CIR103 – 

najmanj izposojeno gradivo) se prilagodi izbrani vrednosti parametra.  

Dopolnjena je tudi vsebina izpisa, v kateri se sedaj izpišejo COBISS.SI-ID zapisa, 

bibliografski podatki o avtorju ali ISSN številke, naslov, izdaja, založnik in zbirka.  
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3. Izpisi CIR2XX – opomini in tožbe 

 

Na podlagi pisne zahteve knjižnice lahko v IZUM-u s parametrom določimo, da se v primeru 

pripravljanja opominov za vse oddelke hkrati, le-ti razvrščajo v naslednjem vrstnem redu: 

najprej po številki opomina, nato po oddelkih in nazadnje po vpisni številki člana.  

Privzeti način razvrščanja: oddelki, številka opomina, priimek člana, datum izposoje.  

 

Pri pripravi izpisa opominov (CIR201, CIR202 in CIR208) lahko pri parametru skupina 

obrazcev za opomine: s tipko X odpremo seznam z naslovi obrazcev opominov, ki jih 

pripravimo z ukazom EDIT OVERDUE v segmentu COBISS2/Izposoja. V seznamu se izpiše 

tudi obrazec XOVR01 za vsebino opominov, ki jo za knjižnico pripravi knjižnični 

informacijski servis. S tipkami za pomik izberemo obrazec, ki ga želimo uporabiti za 

pripravo izpisa opominov, izbor pa potrdimo s tipko L.  

  

4. Izpisi CIR3XX – poravnava terjatev  

 

V izpisih od CIR301 do CIR306 so na koncu izpisa prikazana negotovinska plačila tudi po 

vrstah negotovinskih plačilnih sredstev.  

 

5. CIR506 – seznam članov z največ izposojami 

 

Z izpisom CIR506 pripravimo seznam članov z največ izposojami na dom, pri čemer se 

upoštevajo le izposoje v izbranem obdobju, ne pa tudi podaljšanja roka izposoje. Pri pripravi 

izpisa z vnosom parametrov določimo, ali se bo izpis pripravil za vse člane ali le za izbrano 

skupino članov. Pri pripravi izpisa lahko določimo tudi, ali se bo upoštevalo vse gradivo ali 

le izbrano.   

V pripravljenem izpisu so podatki o članih (vpisna številka člana, priimek in ime ter število 

izposoj) prikazani glede na število izposoj v padajočem vrstnem redu. 

 

6. CIR9XX – ostali izpisi 

 

Pri pripravi izpisov CIR901, CIR902, CIR903, CIR904 in CIR905 si lahko pri parametru 

tekst. datoteka (brez .OBV): pomagamo, tako da s tipko X odpremo seznam vseh 

obvestil, ki smo jih pripravili za člane. V seznamu obvestil se izpiše datum, ko smo jih z 

uporabo možnosti priprava parametrskih datotek (skupina izpisov CIR9XX) pripravili oz. 

nazadnje ažurirali. S tipkami za pomik izberemo obvestilo, ki ga želimo poslati članom, in 

izbor potrdimo s tipko L.  

 

 

 

 

Pripravila: mag. Zdenka Kamenšek 


