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Programska oprema COBISS2/Izpisi, V5.8-03 

Opis novosti 

 

 

1. Izpis CIR005 – seznam članov z dolgom  

  

 Pri pripravi izpisa lahko izbor terjatev, ki jih želimo vključiti v pripravo, omejimo s 

parametrom »koda postavke«.  

 Izpis lahko pripravimo tako, da se podatki o vsaki terjatvi izpisujejo v svoji vrstici, 

lahko pa so prikazani zbirno po članih. Način prikaza terjatev izberemo s parametrom 

»izpis po posameznih terjatvah«. 

 Spremenjen je izpis podatkov, če ga pripravimo v formatu C – v ločenih stolpcih se 

izpisujejo naslednji podatki: koda terjatve, znesek dolga in skupni znesek terjatev.  

 Nabor podatkov, ki se izpisujejo v primeru priprave izpisa v formatu E, je širši. 

Izpišejo se podatki o neporavnanih finančnih obveznostih člana in o gradivu, ki je v 

izterjavi (član je za gradivo prejel zadnji opomin). Izpis vsebuje naslednje podatke: 

številka člana, priimek in ime pooblaščene osebe, priimek in ime člana, naslov člana, 

poštna številka, pošta prebivališča, telefonska številka, skupni znesek terjatev na dan 

izdelave izpisa, specifikacija evidentiranih terjatev (po postavkah terjatev), oddelek in 

opombe o članu.  

V primeru izpisa terjatev za gradivo v izterjavi (član je za gradivo prejel zadnji 

opomin), ki je v času priprave izpisa CIR005 še vedno evidentirano pri članu kot 

izposojeno, se izpišejo tudi naslednji podatki: cena izvoda, inventarna številka, naslov, 

datum izposoje, datum poteka roka izposoje in datum izdelave opomina. Če gradivo 

pri članu ni več evidentirano, se našteti podatki ne izpišejo.  

Če izpis CIR005 pripravljamo po posameznih terjatvah, se v stolpcu Datum nastanka 

terjatve izpiše datum evidentiranja terjatve. Če izpis CIR005 ni pripravljen po 

posameznih terjatvah, se datum nastanka terjatve ne izpisuje. 
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Programska oprema COBISS2/Izposoja, V5.7-04 

Opis novosti 

 

 

1. Nove kontrole pri vračanju gradiva 

 Pri vračilu gradiva se preverja, ali je izvod v izterjavi (za izvod je evidentiran zadnji, 

najvišji opomin). Če je, se o tem izpiše ustrezno programsko sporočilo. 

 Ko član vrne zadnji izvod gradiva, ki je v izterjavi (za gradivo je evidentiran zadnji 

opomin), program na to opozori.  

 Če ima knjižnica vključeno nastavitev, da se članu ob prejetju zadnjega opomina 

onemogoči izposoja (pri podatkih o članu se v polju Omejitev postavi omejitev 

»onemogočena izposoja«), program ob vračilu zadnjega izvoda, ki je v izterjavi, na to 

opozori in ponudi možnost izbrisa te omejitve. 

 

2. Ukaz ACCOUNT 

Ukazu je dodan postopek »Trenutna zamudnina«. Če je pri članu evidentirano gradivo s 

preteklim rokom izposoje in član ni oproščen plačila zamudnine, knjižnica pa za tovrstno 

gradivo obračunava zamudnino, pri možnosti »Trenutna zamudnina« dobimo informacije 

o trenutni zamudnini po posameznih izvodih. Za vsak izvod gradiva se izpišejo naslednji 

podatki: inventarna številka, datum izposoje, rok vrnitve, število dni zamude, cena 

zamudnine/dan in znesek trenutne zamudnine. Za posamezni prikazan izvod lahko s 

pritiskom na tipko I pridobimo informacije o avtorju in naslovu gradiva.  

 

3. Ukaz ACCOUNT/OTHER 

To je nov ukaz, namenjen evidentiranju in poravnavi terjatev za fizične ali pravne osebe, 

ki niso člani knjižnice.  

Po potrditvi ukaza (kratica AO) lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi: 

evidentiranje, poravnava, pregled, brisanje, storno poravnave, dnevni pregled poravnave 

terjatev in pregled transakcij. Način dela je enak delu z ukazom ACCOUNT.  

Terjatve, ki so jih poravnali nečlani knjižnice, so vidne tudi v izpisih CIR3XX (razen v 

izpisu CIR304) in v izpisu CIR505, kot številka člana se v teh izpisih izpiše številka 

0000000. 
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