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Vsebina

•

 

novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja, V5.3

•

 

vprašanja

•

 

odmor

•

 

novosti v programski opremi COBISS2/Izpisi, V5.5

•

 

vprašanja
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Novosti v programski opremi 
COBISS2/Izposoja, V5.3

•

 

posamična članarina

•

 

reorganizacija statusov pri rezervaciji gradiva (O in W)

•

 

vračanje gradiva v katerem koli oddelku

•

 

prenos terjatev iz drugega oddelka

•

 

delno brisanje evidentiranih terjatev

•

 

kontrola terjatev (po znesku in času) in omejitev izposoje

•

 

možnost obveščanja članov o neporavnanih terjatvah 

•

 

druge dopolnitve:

−

 

izbris osebnih podatkov na zadolžnici

−

 

podpora online izposoji na bibliobusu

−

 

ukinitev dvojnega označevanja cen v evrih in tolarjih (1. 1. 2008)
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Posamična članarina

•

 

privzeta doba veljavnosti članstva običajno eno leto

•

 

dva načina kontrole poteka članstva:

−

 

vnosna maska vsebuje polje “Datum podaljšanja članstva”

−

 

vnosna maska vsebuje polje “Datum poteka članstva”

•

 

na to obdobje je vezana tudi članarina, ki se pri nekaterih 
kategorijah obračuna avtomatsko, npr.

CLA006

 

članarina –

 

zaposleni 5,00 EUR

 
CLA004

 

članarina –

 

redni študenti 3,00 EUR
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Posamična članarina 
– nadaljevanje

•

 

v nekaterih primerih se je pokazala potreba, da bi se članarina 
obračunala in preverjala za drugačno obdobje in v znesku, ki je 
prilagojen potrebam posameznika

•

 

na željo knjižnice lahko IZUM v izbranih vnosnih maskah uvede polje 
“Veljavnost članstva”, kamor vpišemo obdobje veljavnosti članstva, 
če se to razlikuje od privzetega

primeri:

veljavnost članstva: 14d

 

14 dni 
veljavnost članstva: 6m

 

6 mesecev

•

 

v ceniku (ukaz EDIT PRICE) je definirana nova skupina postavk CLS 
(Članarina posamično), kjer je za vsako članarino z določenim 
obdobjem definirana lastna postavka, npr.

−

 

CLS14S

 

članarina 14 dni –

 

študenti

−

 

CLS14D

 

članarina 14 dni –

 

drugi

−

 

CLS6MS

 

članarina 6 mesecev –

 

študenti

−

 

CLS6MD

 

članarina 6 mesecev –

 

drugi
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Reorganizacija statusov O in W

Pomen statusa O in W v dosedanji verziji

•

 

status O : izvod je evidentiran pri članu, njegova lokacija 
pa ni natančno opredeljena

−

 

član je rezerviral prost izvod preko COBISS/OPAC-a 

−

 

prost izvod je bil rezerviran v izposoji z ukazom ORDER 

•

 

status W : izvod naj bi bil postavljen na mesto za gradivo, 
ki čaka na člane

−

 

dodeli se naslednjemu članu iz seznama rezervacij za to 
gradivo

−

 

če je bil izvod predhodno vrnjen

−

 

če je bil izvod brisan iz evidence pri prejšnjem članu
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Reorganizacija statusov O in W
 – nadaljevanje

Dve veliki pomanjkljivosti takšne opredelitve statusov O in W

•

 

status O ne opredeljuje dejanskega stanja izvoda (lahko je še 
na polici ali pa že čaka člana)

•

 

preklic statusa O (iz COBISS/OPAC-a ali brisanje iz evidence 
pri članu) v primeru rezervacije tega gradiva tudi pri drugih 
članih, povzroči samodejno evidentiranje izvoda s statusom 
W naslednjemu članu; to je zavajajoče, če izvod predhodno 
še ni bil obdelan (je še na polici)  
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Reorganizacija statusov O in W
 – nadaljevanje

Statusa dobita nov pomen

•

 

status O : neobdelana

 

rezervacija prostega izvoda, ki je 
v knjižnici (na polici ali v skladišču)

−

 

izvod je bil rezerviran preko COBISS/OPAC-a

−

 

izvod je bil rezerviran z ukazom ORDER

−

 

avtomatsko evidentiran pri članu, če je prejšnji član, ki je imel 
gradivo rezervirano, rezervacijo preklical, preden je bila 
obdelana

•

 

status W : obdelana

 

rezervacija prostega izvoda, ki je na 
mestu, kjer čaka na naslednjega člana iz seznama 
rezervacij 

−

 

izvod je bil predhodno vrnjen

−

 

izvod je bil predhodno brisan iz evidence pri prejšnjem članu 
(izvoda ni prevzel), sedaj pa čaka na novega člana

−

 

rezervacija je bila obdelana preko ukaza W ali WAITING: 
prehod iz statusa O v status W
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Reorganizacija statusov O in W
 – nadaljevanje

vračilo in dodelitev
izvoda naslednjemu 
članu  iz seznama 
rezervacij

O

prosto

W

C

ORDER

rezervacija
preko
COBISS/OPAC-a preklic

rezervacije

WAITING

vračilo gradiva

izposoja
nerealizirana
rezervacija

e-obveščanje
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Reorganizacija statusov O in W
 – nadaljevanje

Postopek obdelave rezervacij

•

 

pripravimo seznam novoprispelih

 

rezervacij prostih izvodov 
(CR ali CHECK/RESERVATION)

•

 

izvode poberemo s polic in jih prenesemo na izposojevalno 
mesto

•

 

z ukazom W ali WAITING vse izvode označimo kot 
obdelane rezervacije (dobijo status W) in jih odložimo na 
mesto, kjer bodo počakali na člane, pri tem pa se izvede 
še:

−

 

pošiljanje obvestila o prispetju rezervacije po e-pošti in/ali s 
SMS-obvestilom

−

 

eventualno evidentiranje stroškov rezervacije (postavke REZ)

−

 

izpis listka za rezervacijo, ki ga vložimo v knjigo
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Reorganizacija statusov O in W
 – nadaljevanje

•

 

izvod s statusom W čaka na člana do določenega datuma; 
po preteku tega datuma se nerealizirana rezervacija lahko 
zbriše iz evidence pri članu, članu pa se zaračunajo stroški 
za nerealizirano rezervacijo (vrnitev gradiva na police) –

 
postavka ZNR

•

 

če je bilo gradivo rezervirano, se pri brisanju statusa W iz 
evidence pri članu, izvod dodeli naslednjemu članu iz 
seznama rezervacij, hkrati pa se mu pošlje tudi obvestilo o 
prispeli rezervaciji in eventualno evidentira terjatev za 
stroške rezervacije –

 

postavka REZ

•

 

če je bila rezervacija prostega izvoda (status O) preklicana 
preko COBISS/OPAC-a še preden je bila obdelana, dobi 
gradivo status prosto ali status O pri naslednjem članu, ki 
je gradivo rezerviral



14/57© IZUM, Novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, 12. in 13. 12. 2007

Vračanje gradiva v katerem koli oddelku

•

 

član je gradivo izposodil v oddelku X

•

 

član je gradivo vrnil v oddelku Y

−

 

gradivo se briše iz evidence pri članu

−

 

gradivo se evidentira v oddelku Y s statusom B –

 

zadržano

−

 

morebitni dolg za zamudnino se obračuna v oddelku X

•

 

gradivo se vrne v oddelek X

−

 

gradivo se razdolži za oddelek Y (brisanje statusa B)

−

 

če je bilo gradivo rezervirano, se dodeli naslednjemu članu iz 
seznama rezervacij (status W)

•

 

gradivo je možno ponovno izposojati v oddelku X
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Vračilo gradiva v katerem koli oddelku
 – nadaljevanje

Oddelek X Oddelek Y

izposodil vrnil

vrnitev v matični oddelek

član član
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Vračanje gradiva v katerem koli oddelku
 – nadaljevanje

•

 

gradivo je medoddelčno

 

izposojeno iz oddelka X v oddelek Y

•

 

član si izposodi gradivo v oddelku Y

•

 

član vrne gradivo v oddelku Z

−

 

gradivo se briše iz evidence pri članu

−

 

gradivo se evidentira v oddelku Z s statusom B

−

 

gradivo je treba vrniti v oddelek Y, kjer je bilo izposojeno

•

 

gradivo se vrne v oddelek Y, kjer je še vedno medoddelčno

 
izposojeno

−

 

gradivo se razdolži za oddelek Z (brisanje statusa B)

−

 

če je bilo rezervirano v oddelku Y, se dodeli naslednjemu članu iz 
seznama rezervacij

•

 

gradivo je možno izposojati v oddelku Y, dokler se ne vrne v 
matični oddelek X
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Vračanje gradiva v katerem koli oddelku 
– nadaljevanje

Oddelek X Oddelek Y Oddelek Z

medoddelčno
izposojeno

član član

izposodil vrnil

vrnitev v oddelek, 
kjer je bilo izposojeno
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Vračanje gradiva v katerem koli oddelku 
– omejitve

•

 

avtomatska podpora vračila gradiva v drugem oddelku ni 
možna

−

 

če vračamo gradivo na knjigomatu

−

 

če vračamo gradivo iz bibliobusa v matično enoto  

−

 

če vračamo gradivo iz matične enote na bibliobus
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Prenos terjatev iz drugega oddelka

•

 

če so terjatve evidentirane (tudi) 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 oddelkov, kjer so 
evidentirane terjatve (razen našega oddelka) in njihov 
znesek

•

 

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
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Prenos terjatev iz drugega oddelka
 – nadaljevanje

•

 

izberemo lahko prenos vseh terjatev iz oddelka ali pa samo 
terjatev iz določene skupine postavk 

•

 

po potrditvi prenosa se izpiše novo stanje evidentiranih 
terjatev v oddelku, kjer smo prijavljeni
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Prenos terjatev iz drugega oddelka
 – nadaljevanje

•

 

pri prenosu terjatev iz enega v drug oddelek se 
evidentirajo naslednje transakcije

−

 

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

−

 

v oddelku, kamor smo prenesli terjatve (npr. odd. 01) se 
terjatve zabeležijo kot novoprispele

 

terjatve s kodo akcije 1 
(evidentiran dolg)
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Delno brisanje evidentiranih terjatev

•

 

poenostavljen postopek brisanja evidentiranih terjatev s 
sklicevanjem na določeni znesek

•

 

izberemo opcijo “Brisanje terjatev”

•

 

iz seznama evidentiranih terjatev izberemo vse terjatve ali 
eno od postavk in pritisnemo tipko PF3

•

 

pojavi se vnosna vrstica s privzetim zneskom, do katerega 
lahko brišemo terjatve za to skupino

•

 

potrdimo privzeti znesek ali vnesemo novega

•

 

iz evidence obstoječih terjatev se izbrišejo terjatve do 
podanega zneska
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Kontrola neporavnanih terjatev 
in omejitev izposoje

V dosedanji verziji so se neporavnane terjatve preverjale 
samo v oddelku, kjer smo bili prijavljeni

Po novem se terjatve pri članu preverjajo za vse oddelke v 
knjižnici 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 določeno za knjižnico

•

 

če ima knjižnica postavljeno omejitev, je onemogočena 
izposoja in/ali podaljšanje gradiva, če je izpolnjen eden od 
zgornjih pogojev
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Kontrola neporavnanih terjatev 
in omejitev izposoje

 
– nadaljevanje

Na zahtevo knjižnice IZUM določi naslednje parametre

•

 

DEB_AMNT: skupni znesek (v EUR), do katerega se 
tolerirajo evidentirane terjatve; privzeti znesek je 20 EUR.

•

 

DEB_TOLR: število dni, do katerih se tolerira najstarejša 
evidentirana terjatev v katerem koli oddelku; privzeto 
število dni je 1 mesec

•

 

DEB_TOLR1: podobno kot DEB_TOLR, pri čemer ta 
parameter določa obdobje, po katerem program javi samo 
opozorilo, vendar pa ne prepreči izposoje ali podaljšanja 
gradiva; privzeto je enak parametru DEB_TOLR

•

 

CHKACC: če je nastavljen, prekoračitev tolerančnih 
kriterijev onemogoči izposojo ali podaljšanje gradiva pri 
članu; če pa ni, samo opozori na neporavnane terjatve, 
vendar še naprej omogoča izposojo ali podaljšanje



25/57© IZUM, Novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, 12. in 13. 12. 2007

Kontrola neporavnanih terjatev 
in omejitev izposoje

 
– nadaljevanje

izposoja brez opozorila
izposoja

z 
opozorilom

izposoja ni možna

izposoja 
ni možna

znesek

čas

DEB_AMNT

DEB_TOLR1 DEB_TOLR

nastavljen parameter CHKACC
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Kontrola neporavnanih terjatev 
in omejitev izposoje

 
– nadaljevanje

DEB_AMNT

izposoja brez opozorila
izposoja

z 
opozorilom

izposoja z opozorilom

izposoja
z

opozorilom

znesek

časDEB_TOLR1 DEB_TOLR

brez parametra CHKACC
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Kontrola neporavnanih terjatev 
in omejitev izposoje

 
– nadaljevanje

•

 

kontrola podaljšanja preko telefonskega odzivnika:

−

 

če je prekoračen znesek in/ali obdobje, podaljšanje ni možno

•

 

kontrola izposoje in/ali podaljšanja preko knjigomata:

−

 

kontrolo skupnega zneska in prekoračitev najstarejše terjatve 
preverja program samo za oddelek, v katerem je knjigomat 
priklopljen

•

 

kontrola podaljšanja in/ali rezervacij preko COBISS/OPAC-a

−

 

program 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 
ali rezervacija ni možna
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Možnost obveščanja članov 
o neporavnanih terjatvah

•

 

z ukazom EDIT NOTIFY lahko knjižnica aktivira obveščanje 
članov o neporavnanih terjatvah (po e-pošti in/ali s SMS-

 
obvestili)

•

 

če je storitev aktivirana, si lahko član v okolju moja 
knjižnica nastavi možnost prejemanja sporočil o 
skorajšnjem poteku roka za poravnavo terjatev
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Možnost obveščanja članov 
o neporavnanih terjatvah

 – nadaljevanje

•

 

sporočila se pošiljajo avtomatsko vsako jutro v sklopu 
priprave e-obvestil (sporočila o skorajšnjem poteku roka 
izposoje, opomina in poteku članstva)

•

 

Sporočilo po e-pošti lahko knjižnica oblikuje sama v 
datoteki DOLG-1.OBV

Primer:

Spoštovani!

Obveščamo vas, da vam 18.12.2007 poteče rok za plačilo 
terjatev v znesku 12,35 EUR, ki jih morate poravnati, 
sicer vam v skladu s poslovnikom onemogočimo uporabo 
storitev naše knjižnice.

Spoštovani!

Obveščamo vas, da vam %DATUM+3D# poteče rok za plačilo 
terjatev v znesku %DEBT# EUR, ki jih morate poravnati, 
sicer vam v skladu s poslovnikom onemogočimo uporabo 
storitev naše knjižnice.
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Možnost obveščanja članov 
o neporavnanih terjatvah

 – nadaljevanje

•

 

Sporočilo SMS 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.

Sporocamo, da morate cimprej

 

poravnati vase terjatve v znesku 
12,35 EUR, sicer vam v skladu s poslovnikom onemogocimo

 

uporabo 
storitev knjiznice.
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Druge manjše dopolnitve

•

 

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

Testna baza TSTCIR 
Prešernova 17
Osrednja knjižnica, Tel. 02 2520 331
Identif. št. za DDV: SI12345678

Vpisna številka člana:  0100020
SEZNAM GRADIVA

Izposojeno gradivo           vrniti do/tip
------------------------------------------
High

 

on New York            12.06.2007 knj

Rezervirano gradivo                    tip
------------------------------------------
Lebenshauptstadt

 

Klagenfurt

 

ost
Dokumentarna građa

 

knj

Izposojevalec/-ka: Mirko Pušnik

Hvala za obisk in nasvidenje! 
e-pošta: izum@izum.si
Obiščite našo domaČo

 

stran: http://www.izum.si/



33/57© IZUM, Novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, 12. in 13. 12. 2007

Druge manjše dopolnitve – nadaljevanje

•

 

za kategorijo “samostojni obrtniki”

 

se na zadolžnici izpiše 
tudi davčna številka

Testna baza TSTCIR 
Prešernova 17
Osrednja knjižnica, Tel. 02 2520 331
Identif. št. za DDV: SI12345678

Vpisna številka člana:  0100028
Identif. št. za DDV: SI88776291

SEZNAM GRADIVA

Izposojeno gradivo           vrniti do/tip
------------------------------------------
High

 

on New York            12.06.2007 knj

Rezervirano gradivo                    tip
------------------------------------------
Lebenshauptstadt

 

Klagenfurt

 

ost
Dokumentarna građa

 

knj

Izposojevalec/-ka: Mirko Pušnik

Hvala za obisk in nasvidenje! 
e-pošta: izum@izum.si
Obiščite našo domaČo

 

stran: http://www.izum.si/
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Druge manjše dopolnitve – nadaljevanje

•

 

podpora online izposoji na bibliobusu
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Druge manjše dopolnitve – nadaljevanje

•

 

ukinitev dvojnega označevanja cen in storitev v EUR in SIT 
(1. 1. 2008)
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Vprašanja



37/57© IZUM, Novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, 12. in 13. 12. 2007

Novosti v programski opremi
 COBISS2/Izpisi, V5.5

•

 

implementacija ISBD/CR (integrirni

 

viri)

•

 

dopolnitve v segmentu STAxx

 

(statistike)

−

 

statistika po oddelkih v enem izpisu

−

 

statistika obiskov

•

 

obvestila članov

−

 

CIR904 –

 

obveščanje članov s terjatvami

−

 

CIR905 –

 

obvestilo neaktivnim članom

•

 

CIR109 –

 

seznam gradiva, ki je prosto v gostujočem 
oddelku

•

 

CIR205 –

 

podatki za izterjevanje pri 4. opominu
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Novosti v programski opremi
 COBISS2/Izpisi, V5.5

 – nadaljevanje

•

 

manjše dopolnitve:

−

 

dopolnitev izpisa CIR208 –

 

neizterjane tožbe

−

 

dopolnitev pri obvestilu članom z gradivom CIR902

−

 

dopolnitev pri seznamu članov s terjatvami CIR005
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Implementacija ISBD(CR)

•

 

ISBD(CR) je standard, ki zamenjuje ISBD(S). Ta je bil 
namenjen obdelavi serijskih publikacij, medtem ko je novi 
ISBD(CR) namenjen obdelavi kontinuiranih virov:

−

 

serijske publikacije

−

 

integrirni

 

viri (zaključeni in nezaključeni)

•

 

integrirni

 

vir je bibliografski vir, ki se dopolnjuje ali 
spreminja z osvežitvami, ki niso posebej označene, temveč

 
so integrirane v celoto. V bibliografskem zapisu je označen 
s podpoljem

 

001c=i

•

 

standard se uporablja tudi za zaključene integrirne

 

vire 
(podatkovne baze, spletne strani, e-besedila itd.)
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Implementacija ISBD(CR)
 - nadaljevanje

•

 

pri pripravi statistik in drugih izpisov je dodana možnost 
izbire integrirnih

 

virov kot samostojnega tipa gradiva:

−

 

ODP001

 

–

 

odpisi

−

 

STA0xx

 

–

 

prirast gradiva

−

 

STA5xx

 

–

 

izposoja gradiva

−

 

STA7xx

 

–

 

transakcije

−

 

CIR101

 

–

 

seznam gradiva glede na status

−

 

CIR102

 

–

 

seznam gradiva po transakcijah

−

 

CIR902

 

–

 

obvestilo članom z gradivom
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Statistika po oddelkih v enem zapisu

•

 

doslej je bilo za statistike izposoje in obiskov treba 
pripraviti statistiko za vsak oddelek posebej

•

 

po novem je možno izdelati statistike za vse oddelke hkrati, 
če uporabimo oznake oddelkov kot parameter pri definiciji 
izpisa

•

 

pri pripravi izpisa za parameter Oddelek vedno vnesemo 
oznako * (vsi oddelki)

•

 

pripravimo naslednje:

−

 

v datoteki XSTA1X.TBL

 

definiramo posebno tabelo depart_x, 
kjer opredelimo oddelke in njihove oznake

−

 

definiramo novo statistiko (npr. STA691 –

 

kategorija članov) v 
parametrski

 

datoteki XSTA6X.PAR, kjer v vrstici left: kot 
prvo uporabimo posebno tabelo depart_x
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Datoteka XSTA01.TBL

Definicija posebne tabele za oddelke:

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
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Statistika po oddelkih v enem zapisu

•

 

Definicija statistik, npr. STA691 v datoteki XSTA6X.PAR

> 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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Statistika obiskov

•

 

problem interpretacije obiska člana:

 
statistika beleži in šteje transakcije člana (vpis, izposoja, 
podaljšanje, vračilo …), ki ponazarjajo njegovo aktivnost,  
pri čemer se obisk člana ne šteje za posebno transakcijo 

•

 

doslej: 
kot en obisk so se štele vse transakcije člana v enem 
dnevu, ne glede na časovno in krajevno opredelitev 
izvedbe posamezne transakcije

•

 

po novem:

 
kot en obisk se štejejo vse transakcije znotraj ene časovne 
enote (privzeto 1 ura) in enega oddelka; obisk se beleži za 
vsak oddelek posebej
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CIR904 –
 

obveščanje članov s terjatvami

•

 

možnost obveščanja (po pošti, e-pošti, SMS-sporočilih) 
vseh tistih članov, ki imajo v podanem obdobju 
evidentirane terjatve, ki jih še niso poravnali

•

 

priprava obvestil:

−

 

izbira članov (ukaz SELECT ali vsi)

−

 

ime datoteke z obrazcem sporočila (privzeto dolg); pri 
izdelavi SMS-sporočil se ta podatek ne upošteva

−

 

začetni in končni datum: upošteva terjatve znotraj tega 
obdobja

−

 

način obveščanja: po pošti, e-pošti, s SMS-sporočili

−

 

oddelek, v katerem so neporavnane terjatve

−

 

format izpisa seznama prejemnikov sporočila
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COBISS   Kooperativni online bibliografski  sistem in  servisi  COBISS      
Testna baza za izposojo                                         06.11.2007
CIR904 Obveščanje članov s terjatvami (na dom ali preko e-pošte)                      Stran:   1
------------------------------------------------------------------------------------------------
Z.št. Št. člana  Priimek in ime  Ulica in hišna št.  Poštna št. in kraj  E-naslov      SMS
------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    0100004    Perko Simon     Loška 8             2000 MARIBOR        
2.    0100008    Jerovšek Luka   Poljane 5           2000 Maribor        luka@gmail.com

 

1234455          
3.    0100016    Puh Jožef       Na grmadi 18        2211 Pesnica pri 

Mariboru                                        
4.    0100025    Bukovec Neža    Jelenov dol 12      2250 Rogaška Slatina             041-999888
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%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

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!
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CIR905 –
 

obveščanje neaktivnih članov

•

 

omogoča pošiljanje obvestil (po pošti, e-pošti) tistim 
članom, ki niso bili aktivni v podanem obdobju

•

 

priprava obvestil:

−

 

izbira članov (ukaz SELECT ali vsi)

−

 

ime datoteke z obrazcem sporočila (privzeto neaktivni)

−

 

začetni in končni datum: upošteva samo člane, ki so neaktivni 
znotraj tega obdobja

−

 

način obveščanja: po pošti ali e-pošti

−

 

oddelek

−

 

transakcije, ki jih upošteva kot neaktivnost člana

−

 

format izpisa seznama prejemnikov obvestila
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%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
˜lane

 

zbrisati iz na{e baze, zato vas vabimo, da nas pred tem ponovno
obi{˜ete.

Lep pozdrav!
vodja knji`nice
Anderli˜ Mihaela lr.

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, zato vas vabimo, da nas pred tem ponovno 
obiščete.

Lep pozdrav!
Vodja knjižnice
Anderlič

 

Mihaela, l.r.



50/57© IZUM, Novosti v programski opremi COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi, 12. in 13. 12. 2007

CIR109 –
 

prosto gradivo 
v gostujočem oddelku

•

 

izpis seznama medoddelčno

 

izposojenega gradiva, ki ima v  
gostiteljskem oddelku status prosto ali pa je namenjeno za 
vrnitev v matični oddelek

•

 

priprava izpisa:

−

 

številka oddelka, iz katerega je bilo gradivo medoddelčno

 
izposojeno

−

 

format izpisa seznama
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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?] 
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Podatki za izterjevanje pri 4. opominu

•

 

CIR205 –

 

seznam tožb s podatki o gradivu

•

 

CIR206 –

 

seznam neizterjanih tožb

•

 

če pri izdelavi izpisa izberemo format E (Excel), se pripravi 
datoteka za izvoz v Excel z naslednjimi podatki:

−

 

članska številka

−

 

priimek in ime (pooblaščenec)

−

 

priimek in ime (naslovnik)

−

 

naslov

−

 

poštna številka

−

 

pošta

−

 

telefon

−

 

stroški opomina
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Podatki za izterjevanje pri 4. opominu – nadaljevanje

−

 

stroški zamudnine na dan izdelave

−

 

cena knjige pod opominom

−

 

oddelek

−

 

inventarna številka izvoda

−

 

naslov (izvoda)

−

 

datum izposoje

−

 

datum poteka roka izposoje
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Manjše dopolnitve

•

 

dopolnitev izpisa CIR208 –

 

neizterjane tožbe

−

 

na izpisu s podatki o tožbi je naveden datum izdelave tega 
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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Manjše dopolnitve – nadaljevanje

•

 

dopolnitev izpisa CIR902 –

 

obvestila članom z gradivom

−

 

pri pripravi izpisa sta dodana nova parametra: 

o

 

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

o

 

omejitve SCAN: upošteva se gradivo, katerega zapis ima v 
podpoljih

 

vpisano določeno vsebino ali določene vrednosti 
indikatorjev (npr. 101a=slv)

•

 

dopolnitev izpisa CIR005 –

 

seznam članov z dolgom

−

 

pri pripravi izpisa sta dodana nova parametra:

o

 

začetni datum:

o

 

končni datum:

−

 

upoštevajo samo tiste terjatve, ki so bile evidentirane znotraj 
časovnega obdobja
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Vprašanja
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Hvala za pozornost!
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