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Okolje evidence članov

IZBIRA VNOSNE MASKE
Pri vpisu novega člana se izpiše privzeta vnosna maska, ki predstavlja samo
"ogrodje" za vnos podatkov o članih različnih kategorij. Kadar privzeta vnosna
maska ne ustreza kategoriji člana, ki ga želimo vpisati, lahko izberemo iz
seznama definiranih vnosnih mask drugo. S pritiskom na tipki V D (gl.
ukaz TYPE) se izpiše seznam vseh definiranih vnosnih mask. S tipkama Ï in
Õ izberemo masko in izbiro potrdimo s tipko L .
Vnosne maske so prilagojene kategorijam članov, ki jih vpisujemo. Za vsako
kategorijo članov lahko definiramo posebno vnosno masko, prav tako pa lahko
ena vnosna maska omogoča vpis članov različnih kategorij.
Če so oznake vnosnih mask poenotene s kodami kategorij članov, v vnosne
maske ni vključeno polje za vnos kategorije člana. Kadar pa se oznake vnosnih
mask razlikujejo od kod kategorij članov, je v vsaki vnosni maski obvezno
vključeno polje za vnos kategorije člana. Tako lahko v okviru izbrane vnosne
maske vpisujemo člane različnih kategorij (npr. za vpis članov kategorij "004"
– študenti (redni) in "005" – študenti ob delu definiramo enotno vnosno masko
"študenti" oz. za vpis članov kategorij "001" – predšolski otroci, "002" –
osnovnošolci, "003" – srednješolci in "004" – študenti (redni) definiramo
enotno vnosno masko "mladina").
Kategorije članov so enotne za vse knjižnice, zato so definirane kot globalni
šifrant (gl. Dodatek C.1 Seznam kategorij članov). Oznake vnosnih mask pa so
definirane kot lokalni šifrant CODE 300, ki ga lahko vzdržujejo sami
uporabniki z ukazom EDIT CODES, če imajo ustrezna pooblastila. 2
S pritiskom na tipki V D lahko tudi spremenimo obstoječo vnosno masko
za že vpisanega člana, če le-ta ne ustreza več novi kategoriji člana (npr. član,
ki se je vpisal v knjižnico kot dijak, se je zaposlil, za vnos kategorije zaposlenih
pa je definirana posebna vnosna maska).
Po spremembi vnosne maske se ohranijo samo tisti podatki o članu, ki so
skupni obema vnosnima maskama. V polja, ki so v novi vnosni maski dodana,
vpišemo podatke in shranimo zapis.
Zapis lahko shranimo tudi takoj po spremembi vnosne maske, vendar moramo
pred shranjevanjem vedno ustrezno spremeniti vrednost v polju Kategorija.
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V lokalnem šifrantu oznak vnosnih mask (CODE 300) lahko uporabniki spremenijo samo nazive vnosnih mask,
njihovih kod pa ne smejo spreminjati!
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Slika 3.2 - 1: Določitev kategorije po spremembi vnosne maske pri članu
Opozorilo:
Posebnost je vnosna maska 126 ("126" – Enote za medoddelčno izposojo), ki je
ne moremo nadomestiti z drugo vnosno masko.
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