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PREDGOVOR
Segment COBISS2/Izposoja je del sistema COBISS in podpira eno od
pomembnejših lokalnih aplikacij knjižničnega informacijskega sistema izposojo gradiva. Integriran je z ostalimi programskimi segmenti sistema
COBISS (COBISS2/Katalogizacija, COBISS/OPAC in COBISS2/Izpisi), zato
se vsaka sprememba stanja v lokalni bazi podatkov (nov zapis o gradivu,
izposoja, vrnitev, preusmeritev ipd.) odrazi v vseh štirih segmentih.
Proces avtomatizirane izposoje gradiva se odvija na lokalnih računalniških
sistemih na osnovi bibliografskih podatkov in podatkov o stanju zaloge.
Bibliografske podatke oblikujejo po principu kooperativne gradnje vzajemne
baze COBIB vsi udeleženci sistema vzajemne katalogizacije. Sistem lokalne
izposoje je tesno povezan s sistemom vzajemne katalogizacije, kajti izposoja je
možna samo takrat, kadar obstaja za gradivo, ki ga želimo izposoditi,
bibliografski zapis in opis podatkov o stanju zaloge na nivoju lokalnega
kataloga. Prav tako je sistem lokalne izposoje gradiva povezan s sistemom
COBISS/OPAC (Online Public Access Catalogue), ki omogoča vpogled v
lokalno bazo podatkov in izpis podrobnejših podatkov o stanju zaloge
posamezne fizične enote gradiva ter daje informacije o tem, ali je posamezna
fizična enota gradiva prosta, izposojena ali rezervirana. COBISS/OPAC
omogoča tudi vpogled v podatke o izposoji v drugih lokalnih bazah podatkov,
kjer je izposoja podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja.
Segment COBISS2/Izposoja podpira postopke izposoje za vse tipe knjižnic, od
nacionalne, visokošolskih, specialnih, splošnih in šolskih. Postopek izposoje
gradiva je za vse knjižnice praviloma enak, razlike, kot so npr. različne
kategorije članov, organizacija knjižnic (oddelki), različni roki izposoje gradiva
ipd., pa se rešujejo s pomočjo parametrov.
Postopki znotraj
segmenta
COBISS2/Izposoja

Segment COBISS2/Izposoja omogoča izvedbo naslednjih postopkov:
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vpis novih članov, spreminjanje podatkov o članih, ki se že nahajajo v
bazi podatkov in brisanje podatkov o članih
izposojo gradiva, podaljšanje roka izposoje, vračanje, rezervacije in
evidentiranje izgubljenih izvodov gradiva
evidentiranje in poravnavo terjatev do članov
dostop do kataloga in vpogled v bibliografske podatke ter podatke o
stanju zaloge
iskanje in izpis podatkov o članih

PREDGOVOR-1

Predgovor

COBISS2/Izposoja






izpisovanje podatkov na tiskalnik
izdelavo in brisanje opominov
vpis opomb o članih in o gradivu
nastavitev datuma izvajanja postopkov
vpogled v stanje gradiva in dodatne bibliografske podatke o gradivu

OSNOVNI
MENI
.
.
3 - IZPOSOJA

COBISS

izbira številke 3 v
------------osnovnem meniju--------------------------------------------------------------sistema COBISS
EXIT
COBISS/Izposoja

OSNOVNI

CATALOGUE
SIGNATURE

EDIT

NIVO

NEW
SAVE
DELETE
MEMBER

KATALOG

CATALOGUE
SIGNATURE

izbrani
izvodi

EVIDENCA
ČLANOV
EDIT
SAVE

IZPOSOJA
GRADIVA

Slika 1: Shema segmenta COBISS2/Izposoja
Večina izpisov za potrebe izposoje (izpis opominov in tožb, preglednic s
podatki o članih in izposoji, statističnih preglednic, nalepk ...) je vključenih
v segment COBISS2/Izpisi, ki ga izberemo v osnovnem meniju sistema
COBISS.
Namen priročnika je podati dovolj podrobna navodila za uporabo programske
opreme COBISS2/Izposoja vsem knjižnicam, ki so vključene v sistem
COBISS. Priročnik nadomešča dosedanji priročnik (COBISS/Izposoja, verzija
3.2, december 1992) in kasnejše dopolnitve (julij 1993; Delovna verzija,
december 1994 in februar 1995).

PREDGOVOR-2
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COBISS2/Izposoja

Predgovor
V prvem poglavju priročnika je opisan postopek priključitve na sistem in
osnovna navodila za uporabo programske opreme COBISS2/Izposoja, ki med
drugim vključuje tudi online pomoč.
V naslednjih štirih poglavjih so opisani postopki, ki jih lahko izvajamo na
osnovnem nivoju in v posameznih okoljih segmenta COBISS2/Izposoja.
Najobsežnejše je šesto poglavje, ki vključuje opis vseh ukazov, ki jih lahko
uporabljamo v segmentu COBISS2/Izposoja.
Sledijo dodatki od A do I:

Dodatki A - I



pregled postopkov in ukazov



pomen ukaznih tipk



seznam kategorij članov, podatkov o članih in šifrantov



diakritični znaki



iskalni indeksi za gradivo



iskalni indeksi za člana



izposoja v potujoči knjižnici



učbeniški sklad



tiskalniki

V priročniku podani primeri so realni (le podatki o članih so izmišljeni), vendar
se zaradi stalnega ažuriranja baz podatkov spreminjajo.
Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika
do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem trenutno veljavne verzije
programske opreme COBISS2/Izposoja.
Od junija 2009 je vsebina priročnika dostopna na portalu Izobraževanje pod
izbiro E-priročniki. S tem datumom je ukinjena distribucija tiskanih sprememb
priročnika, ker je preko portala možno natisniti cel priročnik ali posamezna
poglavja, ki so bila spremenjena.
Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno dopolnjevanje. Ob spremembi
ali dopolnitvi programske opreme si tiskano verzijo priročnika lahko
posodobite tako, da zamenjate strani celega poglavja ali samo strani, na katerih
so spremembe. Vse strani spremenjenega poglavja so označene z novim
datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja ob robu
strani označena s pokončno črto.
Trudimo se, da bi bil razvoj programskih rešitev čim bolj prilagojen
naraščajočim potrebam uporabnikov, zato so dobrodošli vsi predlogi, ki lahko
doprinesejo k izboljšavi programske opreme in tega priročnika.
Vse informacije v zvezi z delovanjem sistema COBISS in druge informacije
lahko uporabniki dobijo od ponedeljka do petka od 7.30. do 21.00. ure in ob
sobotah od 7.30. do 13.00. ure na telefonski številki +386 2 25 20 333.
Uporabniki lahko pošiljajo svoje zahtevke po dopolnitvah in spremembah
programske opreme in tudi vsa druga sporočila na naslednje naslove:
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Predgovor
Kontaktni naslovi

COBISS2/Izposoja
IZUM
Institut informacijskih znanosti
2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija
pomoč po telefonu: +386 2 25 20 333
telefaks: +386 2 25 24 334
e-pošta: COBISSERVIS@IZUM.SI
spletni naslov: http://www.izum.si/
Ob tem prosimo uporabnike, da upoštevajo tudi navodila za komuniciranje
z IZUM-om, ki so podana v posebnem dokumentu: Navodila za
komuniciranje med IZUM-om in knjižnicami, V4.0, Maribor, oktober 2008.

PREDGOVOR-4
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1

OSNOVNA NAVODILA

1.1 PRIKLJUČITEV V SISTEM
Računalniško in komunikacijsko infrastrukturo za delovanje programske
opreme COBISS2 predstavljajo računalniški sistemi tipa HP Alpha in HP
Itanium z operacijskim sistemom OpenVMS, ki so med seboj povezani preko
interneta (praviloma preko akademskega in raziskovalnega omrežja).
Za vključitev v sistem so knjižnicam na voljo naslednje možnosti:



večuporabniški računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na
katerem ima več knjižnic svoje baze podatkov – lokalne kataloge
lastni računalniški sistem (HP Alpha ali HP Itanium), na katerem ima
knjižnica svojo bazo podatkov – lokalni katalog

Za dostop do navedenih računalniških sistemov (strežnikov) se uporabljajo
osebni računalniki (PC).
Za osebne računalnike je na voljo programska oprema za emulacijo
VT-terminalov in komunikacijsko povezovanje (Reflection).
Po priključitvi na strežnik se na zaslonu izpiše ime ustanove, v kateri se nahaja
strežnik, ime vozlišča (Node name) in beseda Username:, kjer vpišemo
uporabniško ime knjižnice. Le-to sestoji iz kratice "COBISSxxx", kjer xxx
pomeni akronim knjižnice (npr. COBISSIZUM). Nato se izpiše
Uporabniško ime:, kjer vpišemo svoje uporabniško ime (npr. Tadeja). Ob
izpisu besede Geslo: vpišemo še geslo (vpis gesla na zaslonu ni viden). Če
uporabniškega imena ali gesla ne vpišemo pravilno, sistem prijave ne dovoli.
Primer:
Username:
Uporabniško ime:
Geslo:
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COBISSIZUM
Tadeja

1.1 - 1

Osnovna navodila

COBISS2/Izposoja
Programsko opremo COBISS2 lahko uporablja vsak, ki mu je dodeljeno
uporabniško ime in pozna geslo za identifikacijo. Uporabnikom dodeljuje
uporabniška imena knjižnični informacijski servis.
Po uspešni prijavi se izpiše dobrodošlica, verzija programske opreme ter
informacija o tem, kdaj smo se zadnjič prijavili v programsko opremo
COBISS2. Zatem se odpre osnovni meni.

Slika 1.1 - 1: Osnovni meni programske opreme COBISS2

Izbiramo lahko med naslednjimi segmenti programske opreme COBISS2:
1. COBISS2/Katalogizacija, ki omogoča delo v sistemu vzajemne
katalogizacije v okviru sistema COBISS
2. COBISS2/Izpisi, ki omogoča oblikovanje različnih izpisov iz baz
podatkov COBISS
3. COBISS2/Izposoja, ki omogoča avtomatizirano izposojo knjižničnega
gradiva
6. COBISS/OPAC, ki omogoča online dostop do baz podatkov in
katalogov knjižničnega gradiva knjižnic, vključenih v sistem COBISS
7. Na voljo so posebne funkcije:




9.
1.1 - 2

pošiljanje sporočil z elektronsko pošto (MAIL)
spreminjanje vrednosti parametrov, ki vplivajo na delovanje
programa (SET UP)
pregledovanje besedila online priročnika
ažuriranje tabele časovnih parametrov (EDIT TIMEPAR)

Odjava iz programske opreme COBISS2
© IZUM, februar 2006

COBISS2/Izposoja

Osnovna navodila
Na segment COBISS2/Izposoja se priključimo tako, da za besedo Izbira:
vpišemo številko 3.
Pri splošnih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, se po
potrditvi izbire segmenta za izposojo izpiše še seznam oddelkov. Oddelek, na
katerega se želimo priključiti, izberemo s tipkama za pomik navzdol Õ ali
navzgor Ï. Po potrditvi s tipko L se izpiše osnovni nivo segmenta
COBISS2/Izposoja.

Slika 1.1 - 2: Osnovni nivo segmenta COBISS2/Izposoja

Če s svojo uporabniško šifro nimamo dostopa do vseh oddelkov, se po izbiri
segmenta COBISS2/Izposoja takoj preselimo v okolje izposoje matičnega
oddelka.
V osrednjem delu zaslona se izpišejo informacije o ukazih in postopkih, ki jih
lahko izvajamo na osnovnem nivoju. Po izvedbi prvega postopka ostane
osrednji del zaslona prazen.
S segmenta COBISS2/Izposoja se izključimo tako, da na osnovnem nivoju
pritisnemo tipko F, nato pa na vprašanje v ukazni vrstici Želite
zapustiti program (D/N)? odgovorimo pritrdilno (tipka d ali y).
Po potrditvi odgovora s tipko L se na zaslonu pojavi osnovni meni, ki ga
zapustimo tako, da za besedo Izbira: vpišemo številko 9.
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COBISS2/Izposoja

1.2

Osnovna navodila

NASTAVITVE TERMINALOV IN UPORABA
TIPKOVNICE
Programska oprema COBISS2/Izposoja je prirejena za kompatibilne
računalnike VAX/VMS. Terminal je lahko tipa VT200, VT300 oziroma VT400
ali osebni računalnik z ustrezno emulacijo, ki mora podpirati vse funkcije
enega izmed navedenih terminalov (parametri za terminale VT220, VT320 in
VT420 ter način nastavitve parametrov je podan v Dodatku D priročnika
COBISS2/Katalogizacija). Možna je tudi priključitev preko terminala tipa
VT100, vendar se bodo pravilno izpisali le tisti diakritični znaki, ki jih terminal
podpira.

S
l
i
S
l
i
k
a
1
.
Slika 1.2 - 1: Slika tipkovnice
Tipkovnica je razdeljena na glavni (alfanumerični) in pomožni (numerični)
del. Za izvedbo ukazov običajno uporabljamo pomožni del tipkovnice, ki
sestoji iz:




štirih funkcijskih tipk: Y, X, C in V
tipk s številkami od 0 do 9, ki so v priročniku označene s Q do P
(KP je oznaka za keypad - pomožna tipkovnica)
tipk s posebnimi znaki: tipka s piko A, tipka z vejico S, tipka z
minusom D in tipka K.

Tipke na pomožnem delu tipkovnice imajo običajno tri pomene: tipka sama ter
v kombinaciji s funkcijskima tipkama Y in V. Ker tipke na pomožnem
delu tipkovnice nadomeščajo ukaze, jih imenujemo ukazne tipke. Tipka K
ima običajno enako funkcijo kot tipka L. Uporabljamo jo za potrjevanje
ukazov in izbire. Pomen ukaznih tipk je opisan v Dodatku B.
Nad glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo funkcijske tipke (¡
do ´, tipka M in tipka H). Najbolj pomembna med njimi je tipka «, ki je
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Osnovna navodila

COBISS2/Izposoja
pogosto označena tudi kot tipka F. Tipko F uporabljamo za vračanje na
predhodno stanje in za izhod iz programa. Na terminalih tipa VT100 in osebnih
računalnikih je potrebno tipko F pritisniti dvakrat.
Med glavnim in pomožnim delom tipkovnice se nahajajo še dodatne pomožne
tipke. Najbolj pogosto uporabljamo tipke Ó, Ñ, Ï, Õ in tipki B, N. Ker
se s pritiskom na navedene tipke pomikamo levo, desno, navzgor in navzdol ter
na naslednjo in prejšnjo stran, jih imenujemo tipke za pomik.
Pri delu s programsko opremo COBISS2/Izposoja lahko uporabljamo tudi
kontrolne tipke. Uporabljamo jih tako, da držimo tipko J in istočasno
pritisnemo eno izmed tipk na glavnem delu tipkovnice. Veljavne kombinacije
tipk so podane v naslednji tabeli.
Funkcije tipk na glavnem, funkcijskem in dodatnem pomožnem delu
tipkovnice:

1.2 - 2

L

: potrditev izbrane akcije ali vnosa

F («) ali J z

: prekinitev izvajanja določenega postopka in vrnitev na
predhodno stanje, prekinitev izpisa na zaslon

¼

: briše levo črko pred kazalcem

é (¬)

: kazalec skoči na začetek predhodne besede

è ()

: briše predhodno besedo

M (¢)

: izpiše zaslonsko sliko na tiskalnik

N ali Z

: pomik za eno stran naprej

B ali O

: pomik za eno stran nazaj

Ó

: pomik za en znak v levo

Ñ

: pomik za en znak v desno

Ï

: pomik za eno vrstico nazaj

Õ

: pomik za eno vrstico naprej

H ali V I

: prehod v ukazno vrstico

J

: uporabljamo jo tako, da držimo tipko J in istočasno
pritisnemo eno izmed naslednjih tipk:
b

: kazalec skoči na začetek vrstice

d

: briše celotno besedilo v tekoči vrstici

e

: kazalec skoči na konec vrstice

f

: kazalec skoči na začetek naslednje besede

h

: kazalec skoči na začetek predhodne besede

j

: briše predhodno besedo

u

: briše besedilo od kazalca do začetka vrstice

w

: obnovi zaslonsko sliko
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1.3 VNOS DIAKRITIČNIH ZNAKOV
Programska oprema COBISS2/Izposoja omogoča vnos in iskanje podatkov, ki
sestojijo iz črk z diakritičnimi znaki (strešice, apostrofi, posebni znaki drugih
abeced). Vnos diakritičnih znakov omogoča kombinacija treh tipk, ki jih
pritisnemo v zaporedju:




tipka G (tabulator)
tipka z diakritičnim znakom
tipka z osnovnim znakom.

Primer:
Če želimo npr. izpisati črko o s preglasom ö, zaporedno pritisnemo tipke: G,
: in o.
Po pritisku na tipki V P se na zaslon izpiše tabela z diakritičnimi znaki, ki
je v pomoč pri vnosu črk z diakritičnimi znaki (gl. Dodatek D).
Glede na vnos znakov poznamo dva tipa tipkovnic, slovensko in ameriško (gl.
Dodatek D). Tip tipkovnice izberemo oz. spreminjamo v SET UP-u (ukaz SET
UP).
Bolj pogosto uporabljamo slovensko tipkovnico, saj za vnos enega slovenskega
znaka pritisnemo le na eno tipko. Za znake vprašaj "?", oglati oklepaj "[" in "]",
zaviti oklepaj "{" in "}", opuščaj "´", narekovaj """, poševnica "/", dvopičje ":"
in podpičje ";" pa moramo najprej enkrat oz. dvakrat pritisniti tipko G, nato
pa tipko za izbrani znak.
Pri ameriški tipkovnici je postopek obraten. Za vnos posebnih slovenskih
znakov (šumniki) moramo uporabiti ustrezno kombinacijo tipk.
Razlike med slovensko in ameriško tipkovnico so podane v naslednji tabeli.
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izpisan
simbol

slovenska
tipkovnica

ameriška
tipkovnica

č

;

TAB v c

Č

:

TAB v C

ć

'

TAB ' c

Ć

"

TAB ' C

đ

]

TAB - d

Đ

}

TAB - D

š

[

TAB v s

Š

{

TAB v S

ž

/

TAB v z

Ž

?

TAB v Z

[

TAB [

[

{

TAB {

{

]

TAB ]

]

}

TAB }

}

;

TAB TAB ;

;

:

TAB TAB :

:

'

TAB TAB '

'

"

TAB TAB "

"

/

TAB TAB /

/

?

TAB ?

?

Slika 1.3 - 1: Razlike med slovensko in ameriško tipkovnico

1.3 - 2
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Če uporabljamo terminalski emulator Reflection for UNIX and Digital in
imamo nameščeno skripto COBISS za ta emulator, lahko s klikom ikone "ABC
Znaki" odpremo tabelo diakritičnih znakov, z miško izberemo diakritični znak
in ga s klikom gumba "Insert" prenesemo na ustrezno mesto (gl. sliko 1.3 - 2).

Slika 1.3 - 2: Tabela diakritičnih znakov (ikona "ABC Znaki")
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POMOČ MED DELOM (HELP)
Programska oprema COBISS2/Izposoja vključuje naslednje vrste pomoči:


Ukazni tipki Y P ali tipka M: navodila za delo v segmentu
COBISS2/Izposoja glede na položaj v programu in glede na
vrednosti posameznih parametrov. Pomoč med delom je dosegljiva
v vseh okoljih segmenta COBISS2/Izposoja. Če v ukazno vrstico
vpišemo kateri koli ukaz in pritisnemo tipko M ali tipki Y P,
se izpišejo navodila za izvedbo ukaza.
Tipke, ki omogočajo pregledovanje besedila navodil, so.
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O
B

(PREVSCR) - Pomik za eno stran nazaj

Z
N

(NEXTSCR) - Pomik za eno stran naprej

T

(DOWN) - Naslovi podrejenih poglavij
S pomočjo tipke T se izpišejo naslovi podrejenih
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ.
Po pritisku na tipko L se izpiš besedilo izbranega
(pod)poglavja.

I

(UP) - Naslovi nadrejenih poglavij
S pomočjo tipke I se izpišejo naslovi nadrejenih
poglavij. Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ.
Po pritisku na tipko L se izpiše besedilo izbranega
poglavja.

R

(KAZALO) - Kazalo
S pomočjo tipke R dobimo vse naslove v kazalu.
Izbiramo jih s pomočjo tipk za pomik Ï, Õ. Po
pritisku na tipko L se izpiše besedilo izbranega
poglavja.

E

(REF) - Logično povezovanje poglavij
Tipka E omogoča izpis naslovov, ki so logično
povezani s trenutno izbranim poglavjem.

C

(FULLSCR) - Izpis besedila na celem zaslonu
Navadno se besedilo izpisuje pod ali nad oknom, v
katerem se trenutno nahajamo. Po pritisku na tipko C
se besedilo izpiše na celem zaslonu.

F

(EXIT) - Izhod
Tipka F pomeni izhod iz dela programa za pomoč.

1.4 - 1
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Ukazna tipka P: slika pomožne tipkovnice s pomenom ukaznih
tipk v posameznih okoljih programske opreme (osnovni nivo, okolje
evidence članov, okolje izposoje gradiva, okolje kataloga).
Ukazna tipka X:








osnovni nivo: izpis dvočrkovnih oznak vseh polj za člane
(Dodatek F)
okolje evidence članov: izpis šifrantov (tipka ima enak
pomen kot ukazni tipki Y Q)
okolje kataloga: izpis dvočrkovnih oznak vseh polj za
gradivo (Dodatek E).

Ukazni tipki V P: tabela z diakritičnimi znaki (Dodatek D).
Prva vrstica: vrstica s podatki o položaju v programu (izpis
postopka, ki ga v določenem trenutku izvajamo).

Slika 1.4 - 1: Pomoč med delom (Help)

1.4 - 2
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VPIS IN IZVRŠITEV UKAZOV
Sintaksa ukazov v priročniku je v poševnem tisku.
Primer:
ukaz:

BACK

ukazni tipki:

VE

Ukazne tipke, ki nadomeščajo posamezni ukaz, so navedene za ukazom.
Ukaze vpisujemo s pomočjo tipk na glavnem delu tipkovnice. Ukaze pa lahko
izvršimo tudi z uporabo tipk na pomožnem delu tipkovnice (ukazne tipke), in
sicer s pritiskom na eno tipko ali zaporednim pritiskom na dve tipki.
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico na dnu zaslona k besedi Ukaz:. Nekatere
ukaze lahko krajšamo: namesto polne oblike napišemo kratico, ki je navedena
na začetku opisa posameznih ukazov. Ukaze lahko vpisujemo poljubno: z
velikimi ali malimi črkami. Po potrditvi nekaterih ukazov se v ukazni vrstici
izpiše vprašanje, na katero odgovorimo s potrditvijo pritrdilnega ali nikalnega
odgovora (tipka d ali y, n). Ukaze in odgovore na vprašanja potrjujemo s
tipko L.
Ukazi, ki jih vpisujemo z besedo, se shranjujejo v vmesnik, tako da jih lahko
kasneje ponovno prikličemo s pritiskom na tipko Ï (do 20 različnih predhodno
izvedenih ukazov).
Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku napisani
v poševnem tisku.
Primer:
Ukaz: NEW <vpisna št. člana>
ali

NEW *

Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor uporabnika, so v priročniku napisana s pisavo
pisalnega stroja (če nastopajo v veznem besedilu, so od le-tega ločena z
enojnim narekovajem).
Primer:
Zapis o članu je shranjen v bazi podatkov
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1.6

Osnovna navodila

RAZDELITEV ZASLONA
Po priključitvi na segment COBISS2/Izposoja se zaslon razdeli na več delov:

Slika 1.6 - 1: Razdelitev zaslona
V prvi vrstici na zaslonu - v vrstici s podatki o položaju v programu - se izpiše
okolje in/ali postopek, ki ga izberemo z ukazom ali z uporabo ukaznih tipk.
Osrednji del zaslona je namenjen vpisovanju podatkov o članih ter izpisovanju
podatkov o članih in evidentiranem gradivu.
V vrstici sporočil se med delom izpisujejo različna programska sporočila.
Ukazna vrstica na dnu zaslona pa je namenjena vpisovanju ukazov za izvedbo
različnih postopkov.
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2

OSNOVNI NIVO
Po priključitvi na segment COBISS2/Izposoja (z izbiro v osnovnem menuju
sistema COBISS) se izpiše osnovni nivo (gl. sliko 1.1 - 2).
V osrednjem delu zaslona se izpišejo informacije o ukazih in postopkih, ki jih
lahko izvajamo na osnovnem nivoju. Po izvedbi prvega postopka ostane
osrednji del zaslona prazen.
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo ukaze:
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za prehod v okolje
 evidence članov
 izposoje gradiva
 kataloga
za iskanje članov
za izpis podatkov o članih
za izdelavo in brisanje opominov
za izvedbo nekaterih posebnih postopkov
splošno veljavne ukaze.

2-1

COBISS2/Izposoja

2.1

Osnovni nivo

PREHOD V OKOLJA
Pri delu s programsko opremo COBISS2/Izposoja uporabljamo ukazni način, ki
omogoča prehod v posamezna okolja kar z ukazi za izvedbo nekaterih
postopkov. Za prehod lahko uporabimo različne ukaze, izbira pa je odvisna od
postopka, ki gaželimo v izbranem okolju izvajati.
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo ukaze, ki omogočajo prehod v okolje:




2.1.1

evidence članov (ukazi NEW, NEW/DEP, EDIT in EDIT/DEP)
izposoje gradiva (ukazi MEMBER, SELECT oz. SEARCH,
EXPAND)
kataloga (ukaza CATALOGUE in SIGNATURE).

Prehod v okolje evidence članov
V okolju evidence članov vpisujemo podatke o novem članu ali pa
spreminjamo podatke o članih, ki so že vpisani v bazo podatkov o članih. V
okolje evidence članov preidemo z ukazom za vpis člana ali z ukazom za
spreminjanje podatkov o članu..


Vpis člana
Pred vpisom novega člana navadno preverimo, ali je ta član morda
že vpisan v bazo podatkov o članih (z ukazom SELECT ali
SEARCH). Ko se prepričamo, da član še ni vpisan, mu dodelimo
vpisno številko. Vpisna številka člana je sedemmestna. Prvi dve
mesti predstavljata številko oddelka (pri splošnih knjižnicah, ki
imajo izposojo organizirano po oddelkih) ali številko knjižnice (v
okviru vzajemne baze članov), ostalih pet mest vpisne številke pa
predstavlja tekočo številko člana. Pri knjižnicah, ki nimajo oddelkov
ali niso vključene v vzajemno bazo članov, sta na prvih dveh mestih
vpisani 00.
Struktura vpisne številke člana: xx xxxxx
tek. št. člana
št. oddelka (v splošnih
knjižnicah), knjižnice (v
okviru vzajemne baze
članov) ali 00 (v
knjižnicah, kjer ni ločene
evidence izposoje).
Vpisno številko novega člana lahko določimo na dva načina.
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2.1- 1

Osnovni nivo

COBISS2/Izposoja
1. Vpisno številko dodelimo novemu članu sami.
V ukazno vrstico vpišemo ukaz NEW in vpisno številko, ki je še
prosta (gl. ukaz NEW). 1 Ukaz potrdimo s tipko L.
Primer:
Ukaz: NEW 0100547
2. Vpisna številka se določi programsko.
Najpogosteje uporabimo ob vpisu novega člana ukaz za
avtomatsko določanje vpisnih številk.
Primer:
Ukaz: NEW *


Vpis oddelka
Kadar želimo kot novega člana vpisati oddelek v okviru knjižnice,
vpišemo v ukazno vrstico ukaz NEW/DEP in dvomestno številko
oddelka (gl. ukaz NEW/DEP). V bazo podatkov o članih lahko
vpišemo samo tiste oddelke, ki smo jih predhodno definirali v
lokalnem šifrantu CODE 301 (gl. ukaz EDIT CODES).
Oddelek lahko vpišemo tudi z ukazom NEW. V tem primeru
dvomestno številko oddelka dopolnimo z 00000.

Primera:
Ukaz: NEW/DEP 03
Ukaz: NEW 0300000
Pri vpisu oddelkov avtomatsko dodeljevanje vpisnih številk ni
možno!


Spreminjanje podatkov o članu
Že vpisanega člana izberemo z ukazom EDIT in vpisno številko (gl.
ukaz EDIT).

Primer:
Ukaz: EDIT 0100023

1

Praviloma dodelimo članu ob vpisu številko, ki je za 1 višja od doslej izbrane najvišje vpisne številke.

2.1 - 2
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COBISS2/Izposoja

Osnovni nivo
Če ne poznamo vpisne številke člana, ga lahko poiščemo z ukazom
SELECT (gl. ukaz SELECT ali poglavje 2. 2 Iskanje članov).
Rezultat iskanja je odvisen od podane iskalne zahteve. Če
računalnik v bazi podatkov o članih najde več članov, ki ustrezajo
podani iskalni zahtevi, se v vrstici sporočil izpiše podatek o številu
zadetkov (npr. NA=V*: 27 zadetkov), v osrednjem delu
zaslona pa seznam članov v trenutno izbranem izpisnem formatu.
Ko iz seznama razberemo vpisno številko iskanega člana,
pritisnemo tipko F. Člana nato izberemo z ukazom EDIT in
njegovo vpisno številko.


Spreminjanje podatkov o oddelku
Če želimo spremeniti podatke o oddelku, vpišemo v ukazno vrstico
ukaz EDIT/DEP in dvomestno številko oddelka (gl. ukaz
EDIT/DEP).
Uporabimo lahko tudi ukaz EDIT, vendar moramo v tem primeru
dvomestno številko oddelka dopolniti z 00000.

Primera:
Ukaz: EDIT/DEP 02
Ukaz: EDIT 0200000
V okolje evidence članov lahko preidemo tudi iz okolja izposoje
gradiva pri izbranem članu (gl. poglavje 4.12.1 Prehod v okolje
evidence članov ).

2.1.2

Prehod v okolje izposoje gradiva
V okolju izposoje gradiva evidentiramo gradivo pri določenem članu. Sintagma
evidentiranje gradiva označuje vse postopke, s katerimi določenemu članu
zabeležimo posamezne izvode gradiva kot izposojene (na dom ali v čitalnico),
rezervirane, naročene, vrnjene z zadržkom ali izgubljene.
Člana izberemo z ukazom MEMBER in vpisno številko (gl. ukaz MEMBER).
Po potrditvi ukaza se na zaslonu izpiše seznam evidentiranega gradiva člana.
Primera:
Ukaz: MEMBER 0100023
Ukaz: MEMBER 0300000
Kadar ne poznamo vpisne številke člana, ga poiščemo z ukazom SELECT. Če
je rezultat iskanja samo en član, preidemo v okolje izposoje gradiva takoj po
potrditvi ukaza.
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Osnovni nivo
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Če je rezultat iskanja več članov, se v osrednjem delu zaslona izpiše seznam
članov v trenutno izbranem izpisnem formatu. Člana izberemo tako, da v
ukazni vrstici za besedo Izbira: vpišemo zaporedno številko, pod katero se
nahaja v seznamu. Po potrditvi s tipko L se izpiše seznam evidentiranega
gradiva tega člana.
Pred iskanjem lahko z ukazom EXPAND pregledamo pojme, ki se nahajajo v
bazi podatkov o članih, in izberemo posamezen pojem (gl. ukaz EXPAND).

2.1.3

Prehod v okolje kataloga
Za prehod v okolje kataloga, kjer je možno iskanje in pregledovanje gradiva,
vpišemo v ukazno vrstico ukaz CATALOGUE (gl. ukaz CATALOGUE) ali
SIGNATURE (gl. ukaz SIGNATURE) in ga potrdimo s tipko L. Po iskanju
v katalogu lahko pregledamo podatke o stanju gradiva (dostopnost za izposojo)
in izpišemo bibliografske zapise v formatu COMARC.

2.1 - 4
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COBISS2/Izposoja

2.2

Osnovni nivo

ISKANJE ČLANOV
Kadar želimo spremeniti podatke o članu, mu izposoditi gradivo ali izpisati
nekatere podatke, moramo člana najprej izbrati. Če ne poznamo njegove vpisne
številke, ga lahko poiščemo z ukazom SELECT (gl. ukaz SELECT). Z
omenjenim ukazom lahko iščemo člane po različnih kriterijih:




po priimku in imenu
po območju vpisnih številk
po iskalnih predponah 1

Za ukazom SELECT lahko podamo priimek in ime člana ali samo del
njegovega priimka oz. imena. Če vpišemo za ukazom samo en znak ali niz
znakov, dobimo večje število zadetkov, saj je indeksiranje podatka Priimek
in ime frazno in besedno. Rezultat iskanja so namreč vsi člani, katerih
priimek ali ime se pričenja z nizom znakov, ki smo jih navedli za ukazom
SELECT.
Primer:
Ukaz: SELECT Al*

Slika 2.2 - 1: Iskanje članov po priimku in imenu

1

Iskalne predpone so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v zapisu o članu (gl. Dodatek F).
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Za ukazom SELECT lahko podamo tudi območje vpisnih številk članov ali pa
člane poiščemo s pomočjo iskalnih predpon, za katerimi vpišemo iskalne
pojme. Če je iskalnih pojmov več, moramo med njih postaviti logične
operatorje OR, AND ali NOT.
Primeri:
Ukaz: SELECT 0100000-0100100
Ukaz: SELECT CG=004
Ukaz: SELECT CG=004 AND NA=k*
Z ukazom EXPAND lahko pred iskanjem pregledamo pojme, ki se nahajajo v
bazi podatkov o članih. V ukazno vrstico vpišemo ukaz EXPAND in iskalno
predpono (gl. ukaz EXPAND).
Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo člana, izpišemo s
pritiskom na tipko X ali z ukazom ?FIELDS (gl. ukaz ?FIELDS).
Seznam lahko listamo s pomočjo tipk za pomik (N,Z, B, O).
Posamezno predpono lahko izberemo s tipkama Õ in Ï ali pa poiščemo s
tipkama Y C. Po potrditvi izbrane iskalne predpone s tipko L se v
ukazni vrstici izpiše ukaz EXPAND in izbrana iskalna predpona (gl. sliko 2.2 2) .

Slika 2.2 - 2: Iskanje članov z ukazom EXPAND
Če za iskalno predpono vpišemo iskalni pojem (npr. Ukaz: EXPAND
CG=004), se po potrditvi s tipko L izpiše seznam pojmov od vpisanega

2.2 - 2
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COBISS2/Izposoja

Osnovni nivo
pojma naprej. Če iskalnega pojma ne vpišemo, se izpiše seznam vseh pojmov
za izbrano iskalno predpono.
V seznamu lahko izberemo posamezen pojem in po potrditvi izbire se v ukazni
vrstici izpiše ukaz SELECT in izbrana iskalna zahteva. Ukaz potrdimo s tipko
L.
Postopek iskanja članov se zaključi z izpisom seznama vseh članov, ki
ustrezajo iskalnim zahtevam. Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s
tipko N ali Z, na predhodno stran pa s tipko B ali O.
Pred iskanjem članov z ukazom SELECT lahko omejimo iskanje zapisov z
ukazom SET LIMIT (gl. ukaz SET LIMIT). Privzeta vrednost skanja je 2000
članov. To vrednost lahko omejimo ali pa jo povečamo na največ 100000
članov.
Opozorilo:
Če je rezultat iskanja z ukazom SELECT več kot 100 članov, se izpiše seznam s
podatki samo za prvih 100. Podatke o ostalih članih izpišemo z ukazi
DISPLAY, PRT ali SYSPRT.
Primer:
Ukaz: DISPLAY 101-178
Člana izberemo iz seznama tako, da za besedo Izbira: vpišemo zaporedno
številko, pod katero se nahaja v seznamu. Po potrditvi s tipko L preidemo v
okolje izposoje gradiva tega člana. Če je rezultat iskanja samo en član, se takoj
po potrditvi ukaza SELECT izpiše seznam evidentiranega gradiva člana.
Če iz seznama ne želimo izbrati nobenega člana, pritisnemo tipko F.
Namesto ukaza SELECT lahko enakovredno uporabljamo ukaz SEARCH.
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2.3

Osnovni nivo

IZPIS PODATKOV O ČLANIH
Izpisujemo lahko podatke o članih, ki smo jih izbrali z ukazom SELECT.
Podatek o številu izbranih članov je ves čas dela izpisan v desnem delu ločilne
črte (npr. 15 zadetkov). Podatke o teh članih lahko izpisujemo do
ponovnega iskanja z ukazom SELECT ali do izključitve s segmenta
COBISS2/Izposoja. Pred izpisom lahko podatke še uredimo in oblikujemo
format izpisne liste.
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo ukaze za:







2.3.1

izpis podatkov o izbranem članu/članih na zaslon (ukaz DISPLAY),
izpis podatkov o izbranem članu/članih na lokalni (ukaz PRT) ali
sistemski tiskalnik (ukaz SYSPRT),
izpis nalepke za članske izkaznice na lokalni tiskalnik (ukaz ETI),
definiranje besedila glave pred izpisom seznama (ukaz HEAD),
definiranje izpisnega formata (ukaz FORMAT),
poljubno razvrstitev izbranih članov za izpis (ukaz SORT).

Izpis podatkov o članih na zaslon
Podatke o članih, izbranih z zadnjim ukazom SELECT, izpišemo na zaslon z
ukazom DISPLAY. Ukaz dopolnimo z območjem zadetkov in/ali izpisnim
formatom (gl. ukaz DISPLAY). Območje lahko sestavljajo številke posameznih
zadetkov in/ali intervali zadetkov.
Primeri:
Ukaz: DISPLAY 1-10
Ukaz: DISPLAY 1-10,13,15-18
Ukaz: DISPLAY 1-10,13,CATEG
Primer:
Ukaz: DISPLAY 1-14,CATEG
ali
Ukaz: FORMAT CATEG
Ukaz: DISPLAY 1-14
(Izpis podatkov o vseh najdenih članih v formatu CATEG (gl. sliko 2.3 - 1)).
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Slika 2.3 - 1: Izpis podatkov o članih v formatu CATEG

2.3.2

Izpis podatkov o članih na tiskalnik
Podatke o članih, izbranih z zadnjim ukazom SELECT, lahko izpišemo tudi na
tiskalnik. Za izpis na lokalni tiskalnik vpišemo v ukazno vrstico ukaz PRT (gl.
ukaz PRT), za izpis na sistemski tiskalnik pa ukaz SYSPRT (gl. ukaz SYSPRT).
Tudi ukaza PRT in SYSPRT dopolnimo z območjem zadetkov in po želji še z
izpisnim formatom. Sintaksa ukaza je enaka kot pri ukazu DISPLAY.
Opozorilo:
V segmentu COBISS2/Izposoja lahko na lokalni tiskalnik izpišemo tudi
posamezne nalepke z osnovnimi podatki o članu (vpisna številka ter priimek
in ime), ki jih nalepimo na članske izkaznice. V ukazno vrstico vpišemo ukaz
ETI in vpisno številko člana (gl. ukaz ETI).
Ukaz za izpis nalepk implementira knjižnični informacijski servis samo po
dogovoru s posamezno knjižnico. Nalepke "v paketu" ali za proste vpisne
številke pa lahko vse knjižnice izpisujejo v segmentu COBISS2/Izpisi.

2.3 - 2
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2.3.3

Osnovni nivo

Oblikovanje izpisne liste
Pred izpisom podatkov o izbranih članih lahko definiramo besedilo, ki se izpiše
nad ločilno črto kot glava seznama (če podatke izpišemo z ukazom DISPLAY
na zaslon) ali v zaglavju izpisne liste (če podatke izpišemo z ukazom PRT na
lokalni ali SYSPRT na sistemski tiskalnik). V ukazno vrstico vpišemo ukaz
HEAD in željeno besedilo (gl. ukaz HEAD). Besedilo za ukazom navedemo v
dvojnih narekovajih, če želimo izpisanega natančno v taki obliki, kot smo ga
vpisali (npr. večji presledki med besedami).
Primer:
Ukaz: HEAD "SEZNAM ŠTUDENTOV (rednih in ob delu)"

Podatki o izbranih članih se v seznamu izpišejo v privzetem ali v trenutno
izbranem izpisnem formatu. Če nam le-ta ne ustreza, lahko izberemo drug
format izpisa iz seznama že definiranih formatov ali pa z ukazom FORMAT
definiramo lasten format (gl. ukaz FORMAT). Le-ta ostane veljaven, dokler ne
izberemo ali ne definiramo drugega formata oz. do odjave s sistema. Format
izpisa lahko izberemo že pred izvedbo ukazov za izpis podatkov o članih
(DISPLAY, PRT ali SYSPRT). V tem primeru ukaze za izpis dopolnimo le še z
območjem zadetkov, navedba formata pa ni več potrebna.
Primer:
Ukaz: FORMAT F01 NA,EM,CG

Podatki o članih so urejeni rastoče, po vpisnih številkah članov. Če jih želimo
pregledati ali izpisati v drugačnem vrstnem redu, jih lahko z ukazom SORT
pred izpisom poljubno razvrstimo (npr. po priimkih, po kategorijah, po datumu
vpisa ...). Za ukazom navedemo območje zadetkov oz.besedo "all" (če želimo
urediti vse najdene zadetke), poševnico "/" in izbrane iskalne predpone za člane
(gl. ukaz SORT).
Primer:
Ukaz: SORT all/CG,NA
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Primeri:
Ukaz: SORT 1-14/CG,NA
Ukaz: DISPLAY 1-14,CATEG
(Podatke o izbranih članih uredimo po kategorijah in v okviru kategorij po
abecedi, nato pa jih izpišemo v formatu CATEG.)
Opozorilo:
Večino seznamov s podatki o članih lahko izpišemo v segmentu
COBISS2/Izpisi. Oblika izpisnih list je standardna, zato nastavitve, ki jih
definiramo z ukazoma HEAD in FORMAT v segmentu COBISS2/Izposoja, ne
veljajo!

2.3 - 4
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Osnovni nivo

2.4 VZDRŽEVANJE VSEBINE OBRAZCEV ZA OPOMINE,
IZDELAVA IN BRISANJE OPOMINOV
Na osnovnem nivoju lahko izvedemo tudi postopke vzdrževanja vsebine
obrazcev za opomine, izdelave opominov in brisanja nazadnje izdelanih
opominov.
Postopek vzdrževanja vsebine obrazcev za opomine zajema pripravo vsebine
novih obrazcev, vzdrževanje vsebine že pripravljenih obrazcev in brisanje
obrazcev.
Postopek izdelave opominov vključuje samo pripravo posebne datoteke s
podatki o gradivu in članih, ki izpolnjujejo pogoje za opomine.
Postopki izpisa opominov in seznamov prejemnikov opominov so vključeni v
segment COBISS2/Izpisi.
Opomine izdelujemo v določenih časovnih obdobjih. Vsaka knjižnica lahko
kriterije o tem, kdaj je rok izposoje prekoračen in v kakšnih časovnih razdobjih
naj se opomini pošiljajo, določi po svoje, npr.:
a) Kriteriji za monografske publikacije
Član prejme:

če je poteklo že:

1. opomin

7 dni od postavljenega roka vrnitve posameznega
izvoda gradiva

2. opomin

14 dni od prejema 1. opomina za ta izvod gradiva

opomin pred tožbo (oz.
ravnateljev ali
dekanov opomin)

14 dni od prejema 2. opomina za ta izvod gradiva

tožbo

14 dni od prejema opomina pred tožbo za ta
izvod gradiva

b) Kriteriji za serijske publikacije
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Član prejme:

če je poteklo že:

1. opomin

4 dni od postavljenega roka vrnitve posameznega
izvoda gradiva

2. opomin

7 dni od prejema 1. opomina za ta izvod gradiva

opomin pred tožbo (oz.
ravnateljev ali
dekanov opomin)

7 dni od prejema 2. opomina za ta izvod gradiva

tožbo

14 dni od prejema opomina pred tožbo za ta
izvod gradiva

2.4 - 1
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Opomine izdelujemo praviloma v enakih časovnih razdobjih – odvisno od
načina poslovanja posamezne knjižnice. Pred izvedbo nove izdelave opominov
lahko preverimo podatke o dosedanjih izdelavah.
V ukazno vrstico vpišemo ukaz ?OVERDUE (gl. ukaz ?OVERDUE). Po
potrditvi se v osrednjem delu zaslona izpiše seznam datumov zadnjih desetih
izdelav opominov ter podatek o postopku, ki smo ga izvedli nazadnje (za
koliko članov in za koliko izvodov gradiva so bili opomini izdelani ali brisani).
V ukazno vrstico se vrnemo s tipko F.

2.4.1 Vzdrževanje vsebine obrazcev za opomine
Vzdrževanje obrazcev za opomine vključuje:



vzdrževanje oblike obrazcev, ki zajema oblikovanje in razporeditev
posameznih elementov obrazcev (npr. glave, naslova prejemnika
opomina, poravnave besedila itd.)
vzdrževanje vsebine obrazcev, ki zajema vnos in ažuriranje vsebine
(npr. podpisnika opominov, telefonskih številk, besedila opomina itd.)

Vsebino obrazcev določi in vzdržuje knjižnica sama (gl. ukaz EDIT
OVERDUE), medtem ko obliko obrazcev določi in vzdržuje knjižnični
informacijski servis.
Opozorilo:
Knjižnica vsebino obrazcev za opomine določa in vzdržuje sama. Na njeno
zahtevo knjižnični informacijski servis vključi predlogo za pripravo obstoječih
ali novih obrazcev za opomine.
Odgovorna oseba v knjižnici, ki bo vzdrževala obrazce za opomine, potrebuje
pooblastilo za ažuriranje parametrov izposoje.

Obrazce za opomine lahko pripravimo v dveh formatih:


2.4 - 2

A4 – klasični format, ki omogoča izpisovanje opominov na papir
velikosti A4 in pošiljanje v kuvertah z okencem na levi ali desni strani.
Na listih je označeno, kje jih je treba prepogniti, da bo naslov
prejemnika natanko sredi okenca kuverte (na levi ali desni strani).
Knjižnica se mora ob namestitvi opominov odločiti, ali bo uporabljala
kuverte z okencem na levi ali na desni strani. Na osnovi te odločitve
knjižnični informacijski servis oblikuje in razporedi posamezne
elemente obrazcev.
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Format pretisne kuverte, ki omogoča izpisovanje opominov na posebne
kuverte, s točno določeno razporeditvijo elementov obrazcev (npr.
podatkov o knjižnici, plačilu poštnine, prejemniku opomina itd.). Izpis
seznama gradiva je v tem formatu omejen. Če določenemu članu
pošiljamo opomin za večje število izvodov gradiva, se glede na dolžino
seznama gradiva lahko izpiše več kuvert.
Za izpisovanje opominov na pretisne kuverte je treba uporabljati
ustrezen matrični tiskalnik. Podatki o knjižnici, plačilu poštnine in
prejemniku opomina so izpisani na poljih, ki so zatemnjena. Ti podatki
so vidni na sprednji strani kuverte. Ostalo besedilo opomina (seznam
gradiva, podpisnik itd.) je vidno šele, ko prejemnik kuverto odpre.

Nasvet:
Knjižnica ima lahko med pripravljenimi obrazci za opomine definirana oba
formata.

Elementi obrazca, ki jih lahko knjižnica vzdržuje sama, so:








podatki o knjižnici (ime knjižnice, ime oddelka ali organizacijske enote,
naslov, telefonske številke, delovni čas)
podatek o plačilu poštnine (pri pretisnih kuvertah)
vrsta opomina (npr. 1. opomin, 2. opomin, opomin pred tožbo itd.)
besedilo nad seznamom gradiva
besedilo pod seznamom gradiva
podpisnik opomina
stroški, ki so povezani s prejemom opomina (zamudnina, stroški
posameznih opominov ...)

Opozorilo:
Prostor za vnos posameznih elementov obrazca je omejen!
Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih, je treba obrazce za
opomine vzdrževati za vsak oddelek posebej.

2.4.2 Izdelava opominov
Opomine izdelujemo za člane, ki imajo pri svojih podatkih v polju
Indikator opominov vpisano kodo "1" – dobiva opomine in so
prekoračili dovoljen rok izposoje. V ukazno vrstico vpišemo ukaz OVERDUE
(gl. ukaz OVERDUE). Po potrditvi s tipko L se v vrstici sporočil izpiše
datum zadnje izdelave opominov, v ukazni vrstici pa vprašanje Želite
izdelati opomine (D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se začne
postopek izdelave opominov izvajati, mi pa lahko medtem izvajamo druge
postopke.
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Če podamo za ukazom še čas (uro in minute) v formatu HH:MM, se bo
postopek izdelave opominov pričel izvajati ob določenem času.
Po zaključenem postopku izdelave opominov se v vrstici sporočil izpiše
programsko sporočilo (npr. Priprava izpisa/postopka
OVR_18_09_95D01 je končana).
Podatki o tem, da je član dobil opomin, so vidni v okolju izposoje gradiva:


V seznamu evidentiranega gradiva člana: pri izvodu, za katerega je član
prejel opomin, se na koncu druge vrstice podatkov o gradivu izpišeta
datum izdelave opomina in številka opomina. V zgornjem desnem delu
zaslona se nad ločilno črto izpišeta indikatorja OVR in OLD (gl. sliko
2.4 - 1).
Če v času do naslednje izdelave opominov član ne vrne gradiva,
izpolnjuje pogoje za nov opomin. Po izdelavi opominov se pri tem
izvodu izpiše nov datum izdelave opomina in višja številka opomina.



Pri pregledu podatkov o disciplini člana (gl. ukaz MEMBINFO). Izdelan
opomin se prišteje k podatkom o opominih, ki jih je član že prejel.
Glede na vrsto opomina se poveča število 1. ali 2. opominov, število
opominov pred tožbo ali število prejetih tožb. Izpiše se tudi nov datum
zadnjega prejetega opomina. Več informacij o prejetem opominu
dobimo s tipko I. Ko član vrne gradivo, za katero je prejel opomin,
ostanejo ti podatki zapisani.

Slika 2.4 - 1: Podatek o izdelanih opominih v okolju izposoje gradiva
Če član ob vrnitvi gradiva ne poravna stroškov opomina, mu vpišemo dolg. S
posebnim parametrom lahko določimo, da se stroški opominov programsko
prištevajo k dolgu člana.
2.4 - 4
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Pri članu, ki je knjižnici dolžan, se v okolju izposoje gradiva v zgornjem
desnem delu zaslona izpiše indikator DEB. Ko član poravna dolg, se indikator
DEB ne izpiše več.
Izdelane opomine nato v segmentu COBISS2/Izpisi izpišemo ter odpošljemo
na naslove prejemnikov opominov (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 13.3
CIR2XX – opomini in tožbe).
Postopek izdelave opominov lahko v enem dnevu izvedemo samo enkrat, za
izvedbo pa potrebujemo pooblastilo.
V knjižnici je možna avtomatska prepoved izposoje za vse tiste člane, ki so
prejeli zadnji možni opomin (npr. četrti). Prepoved izposoje se vpiše v polje
Omejitve pri podatkih o članu. Član ima s tem onemogočeno izposojo,
dokler ne vrne gradiva in poravna vseh stroškov. Ko poravna svoje obveznosti,
mu izposojevalec zbriše prepoved izposoje v okolju evidence članov (gl. pogl.
3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis). Možnost avtomatske prepovedi dodeli
knjižnični informacijski servis na zahtevo knjižnice.

2.4.3 Brisanje opominov
Če ugotovimo, da smo opomine izdelali pomotoma, lahko vzpostavimo
predhodno stanje tako, da te opomine zbrišemo. Vedno lahko brišemo samo
opomine, ki smo jih izdelali nazadnje. V ukazno vrstico vpišemo ukaz
OVERDUE/CLEAR (gl. ukaz OVERDUE/CLEAR). Po potrditvi se v vrstici
sporočil izpiše datum zadnje izdelave opominov, v ukazni vrstici pa vprašanje
Želite brisati opomine (D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se začne
postopek brisanja opominov izvajati, mi pa lahko medtem izvajamo druge
postopke.
Za brisanje opominov potrebujemo pooblastilo.
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2.5 NEKATERI POSEBNI POSTOPKI
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo tudi nekatere posebne postopke:














prenos podatkov iz baze podatkov o študentih (ukaz COPY)
ponovna nastavitev števca vpisnih številk (ukaz COUNTER)
vpogled v stanje posameznega izvoda (ukaz LOOK)
vračanje gradiva brez izbire člana (ukaz RETURN)
vpis ali spreminjanje opombe o članu (ukaz NOTE/MEMBER)
vpis ali spreminjanje opombe o gradivu (ukaz NOTE/MATERIAL)
pregled zaklenjenih zapisov o članih (ukaz ?LOCK)
odklepanje zaklenjenih zapisov o članih (ukaz UNLOCK)
evidentiranje posebnega članstva (ukaza EDIT SPM, ACCOUNT)
evidentiranje izposoje v čitalnici (ukaz CHECKREAD)
obdelava rezervacij (ukaza CHECK/RESERVATION in
ERASE/RESERVATION)
evidentiranje obiska (ukazi VISIT, VISIT/INTERNET in VISIT/OTHER)
paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih (ukaza
DELETE/INACTIVE in DELETE/INACTIVE_SELECT)

2.5.1 Prenos podatkov iz baze podatkov o študentih
Sistem izposoje gradiva je povezan tudi z računalniško podprtim
informacijskim sistemom Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani, kjer
pripravljajo baze podatkov o študentih, vpisanih na posamezne fakultete. Ta
povezava omogoča, da lahko v vzajemno bazo podatkov o članih knjižnic v
okviru knjižničnega informacijskega sistema Univerze v Mariboru (KISUM)
ali Univerze v Ljubljani prenesemo osnovne podatke o študentih (rednih, ob
delu, podiplomskih) in njihovem študiju. Prenos podatkov izvedemo po
zaključenem vpisu študentov.
V okviru prenosa podatkov izvedemo dva postopka:
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Ažuriranje podatkov o vpisanih članih
Na osnovi enoličnega podatka (npr. številke indeksa) se programsko
izvede primerjava baze podatkov o študentih in baze podatkov o članih
knjižnice. Pri članih knjižnice, ki se nahajajo tudi v bazi študentov, se
ažurirajo podatki o vpisu na fakulteto.
Če so študenti v bazi podatkov o članih knjižnice vpisani pod drugo
kategorijo (npr. srednješolci ali zaposleni), se po ažuriranju podatkov
spremeni tudi njihova kategorija.
Podatki o članih knjižnice kategorij ″004″ – študenti (redni), ″005″ –
študenti (izredni, ob delu), ″020″ – podiplomski študenti, ki jih ni v bazi
podatkov o študentih, se ne ažurirajo programsko.
Priprava datoteke za vpis novih članov
Na osnovi baze podatkov o študentih, vpisanih na univerzo, si lahko
olajšamo tudi vpis novega člana, če je le-ta študent (redni, ob delu,
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podiplomski) in je vpisan ne eno od fakultet. Novega člana – študenta
vpišemo z ukazom COPY (gl. ukaz COPY).
Po potrditvi ukaza in določitvi vpisne številke se v bazo podatkov o
članih knjižnice prenesejo samo nekateri podatki o tem študentu, na
zaslonu pa se izpiše maska za vnos podatkov o članu. Ker so nekatera
polja že izpolnjena s podatki, ki smo jih z ukazom COPY prenesli iz
baze podatkov o študentih, po potrebi vpišemo samo manjkajoče
podatke. V vsakem primeru pa moramo zapis o novem članu shraniti z
ukazom SAVE, tudi če podatkov nismo spreminjali ali dopolnjevali,
sicer se prenos ne bo izvedel.

2.5.2 Nastavitev števca vpisnih številk
Ukaz RECOUNT inicializira števec vpisnih številk članov. Navadno ga
izvedemo po potrditvi ukaza NEW *, če novega člana nismo vpisali (izhod s
tipko F).

2.5.3 Vpogled v stanje gradiva
Če želimo dobiti podatke o tem, ali je neko gradivo prosto ali izposojeno, kako
dolgo je že izposojeno in kdo si ga je izposodil, kdaj lahko pričakujemo
njegovo vrnite, kdo si ga je rezerviral ipd., vpišemo v ukazno vrstico ukaz
LOOK (gl. ukaz LOOK). Po potrditvi se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Preglej IN/CN=, ki ga dopolnimo z inventarno številko ali številko za
izposojo.
Po potrditvi s tipko L se na zaslonu odpre okno, v katerem se izpišejo
osnovni podatki o gradivu in informacija o tem, ali je gradivo izposojeno ali
prosto za izposojo. Če je izposojeno, se izpišejo tudi nekateri podatki o članu,
ki si je gradivo izposodil (vpisna številka, priimek in ime ter kategorija), ter
datum izposoje, datum podaljšanja in datum vrnitve gradiva. Izpišejo se tudi
morebitne rezervacije (datum rezervacije, vpisna številka ter priimek in ime
člana).
Ta postopek lahko izvajamo, dokler ne pritisnemo tipke F ali dokler ne
izberemo drugega postopka.

2.5.4 Vračanje gradiva brez izbire člana
Navadno izvajamo postopek vračanja gradiva v okolju izposoje gradiva pri
članu, ki si je gradivo izposodil.
Kadar pa želimo vrniti večjo količino gradiva, ki je bilo izposojeno različnim
članom, je postopek vračanja v okolju izposoje gradiva zamuden, saj moramo
izbrati vsakega posameznega člana posebej. Zato lahko izvedemo postopek
vračanja gradiva tudi na osnovnem nivoju brez predhodne izbire članov. V
ukazno vrstico vpišemo ukaz RETURN (gl. ukaz RETURN). Po potrditvi se v
ukazni vrstici izpiše besedilo Vračanje/brisanje IN/CN=, za katerim
vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo. Po potrditvi se v srednjem
2.5 - 2
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delu zaslona izpiše vpisna številka, priimek in ime ter kategorija člana, ki ima
izvod evidentiran, ter nekateri podatki o izvodu. Izposojeni izvod vrnemo s
pritiskom na tipko d ali y. Ne glede na to, ali smo izbrani izvod vrnili ali ne,
lahko po izvedbi postopka vračanja preidemo v okolje izposoje gradiva člana,
ki ima (ali je imel) ta izvod izposojen, če pritisnemo tipki V E.
Brisanje rezervacij z ukazom RETURN na osnovnem nivoju ni možno. Lahko
pa z ukazom RETURN brišemo rezervacije prostih izvodov za posamezne
izvode, ki so označeni s statusom ″w″ – čaka na polici na člana (rezervacija)
ali ″o″ – rezerviran prost izvod.

Slika 2.5 - 1: Vračanje gradiva na osnovnem nivoju
Postopek vračanja lahko izvajamo, dokler ne pritisnemo tipke F ali dokler ne
izberemo drugega postopka.

2.5.5 Vpis ali spreminjanje opombe o članu ali o gradivu
Postopek vpisa ali spreminjanja opombe o članu lahko izvedemo, če vpišemo v
ukazno vrstico ukaz NOTE/MEMBER in vpisno številka člana (gl. ukaz
NOTE/MEMBER). Po potrditvi ukaza se na zaslonu izpiše besedilo Opomba o
članu:, pod katerim vpišemo opombo in jo nato shranimo s tipko K.
Tudi postopek vpisa ali spreminjanja opombe o gradivu (ki ni vezana na člana,
pri katerem je gradivo evidentirano, ampak na sam fizični izvod gradiva) lahko
izvedemo na osnovnem nivoju. Vpišemo ukaz NOTE/MATERIAL in inventarno
številko ali številko za izposojo (gl. ukaz NOTE/MATERIAL). Po potrditvi
ukaza se na zaslonu izpiše besedilo Opomba o gradivu:, pod katerim
vpišemo opombo in jo nato shranimo s tipko K.
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Primera:
Ukaz: NOTE/MEMBER 0100012
Ukaz: NOTE/MATERIAL 199000323

2.5.6 Pregled zaklenjenih zapisov o članih in odklepanje
teh zapisov
Zapisi o članih so lahko trenutno zaklenjeni (npr. ker njihove podatke
spreminjajo drugi uporabniki) ali pa so ostali zaklenjeni zaradi različnih
prekinitev na sistemu (izpad električne energije ipd.).
Z ukazom ?LOCK lahko preverimo, kateri zapisi o članih so zaklenjeni. V
ukazno vrstico vpišemo ukaz ?LOCK in ga potrdimo s tipko L (gl. ukaz
?LOCK). Na zaslonu se odpre okno, v katerem se izpiše seznam vseh zapisov o
članih, do katerih nimamo dostopa.
Zaklenjeni zapis o članu lahko odklenemo z ukazom UNLOCK in vpisno
številko člana (gl. ukaz UNLOCK). Za uporabo ukaza UNLOCK potrebujemo
pooblastilo.

2.5.7 Evidentiranje posebnega članstva
V nekaterih knjižnicah se je pojavila potreba, da bi v segmentu
COBISS2/Izposoja podprli tudi možnost evidentiranja posebnih članov (npr.
darovalcev). Pri tem se upoštevajo naslednje predpostavke:






posebni član lahko postane kateri koli član knjižnice, ki podari knjižnici
prostovoljni prispevek (denar, knjige ...)
pri članu ostane kategorija nespremenjena (kategorija posebni član ni
isto kot kategorija častni član!)
posebnemu članu se hkrati z evidenco posebnega članstva vodi še
evidenca rednega članstva in s tem izvaja tudi kontrola veljavnosti
članstva; redno članstvo je treba po preteku podaljšati
v okolju izposoje so posebni člani označeni z indikatorjem SPM
podatke o posebnem članstvu je možno poiskati z ukazom SELECT

Evidenco posebnega članstva v knjižnici vodi služba, ki skrbi za promocijo
knjižnice in zbira prostovoljne prispevke. Skrbi tudi za ažurnost evidence,
razpošilja razna obvestila, vabila itd.
Opozorilo:
Podatke o posebnem članstvu lahko evidentira oz. ažurira le oseba, ki ima
posebno pooblastilo.

2.5 - 4
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Posebno članstvo lahko evidentiramo na dva načina:


evidentiranje posebnega članstva v primeru denarnih prispevkov
Z ukazom ACCOUNT se preselimo v okolje evidentiranja in poravnave
terjatev (gl. ukaz ACCOUNT). V meniju izberemo možnost
Evidentiranje terjatev, v rubriko Koda
storitve/terjatve vnesemo kodo storitve/terjatve DONXXX, ki
mora biti predhodno definirana v ceniku (gl. ukaz EDIT PRICE). Po
potrditvi vnosa kode se odprejo okna za vnos naslednjih podatkov:
 Znesek prispevka
Vpišemo znesek prostovoljnega prispevka.
 Datum poteka posebnega članstva
Kot privzeta vrednost se v polje vpiše datum, ki je za eno leto
novejši od tekočega datuma; ta datum lahko po potrebi
spremenimo.
 Opomba
Vpišemo lahko do 30 znakov dolgo opombo, ki bo vidna tudi v
izpisih, ki se nanašajo na posebno članstvo, ter pri pregledu
podatkov o disciplini člana (gl. ukaz MEMBINFO).
Ko terjatev evidentiramo, se pri izbranem članu avtomatsko postavi
indikator SPM.



evidentiranje posebnega članstva v primeru nedenarnih prispevkov
Če želimo evidentirati posebno članstvo, ko član podari knjižnici
nedenarni prispevek ali pa iz kakšnega drugega razloga, v ukazno
vrstico vpišemo ukaz EDIT SPM in vpisno številko člana (gl. ukaz EDIT
SPM).

2.5.8 Evidentiranje izposoje v čitalnici
Če knjižnica želi, da se v statistikah izposoje upošteva tudi izposoja v čitalnici,
ki pri članu ni bila evidentirana z ukazom READINGROOM, lahko uporabi
ukaz za evidentiranje izposoje v čitalnici brez izbire člana CHECKREAD.
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše CHECKREAD IN/CN= za katerim
vnesemo inventarno številko izvoda (ali dodatno številko za izposojo). Izvod
obdrži status Prosto, obisk člana se ne evidentira.

2.5.9 Obdelava rezervacij
Knjižnica, ki svojim članom omogoča rezervacije gradiva preko spletnega
COBISS/OPAC-a, mora sproti pripravljati seznam rezervacij prostega gradiva
in preverjati rezervacije, ki so bile preklicane preko spletnega COBISS/OPACa.
Z ukazom CHECK/RESERVATION pripravljamo in izpisujemo sezname novih
in preklicanih rezervacij. Seznam je smiselno pripravljati vsaj enkrat dnevno,
da novo rezervirano gradivo umaknemo s polic na posebno mesto, kjer čaka na
člana, ki ga je rezerviral, na police pa vrnemo tisto gradivo, za katero so bile
rezervacije preklicane preko spletnega COBISS/OPAC-a.
© IZUM, september 2006

2.5 - 5

Osnovni nivo

COBISS2/Izposoja
Z ukazom ERASE/RESERVATION brišemo iz evidence gradiva pri članih vse
rezervacije, ki jim je potekel rok veljavnosti ali aktualnosti. Če so bili ob
brisanju rezervacij določeni izvodi dodeljeni novim članom, je treba te člane o
tem obvestiti. Obvestila izpišemo po pripravi izpisa CIR902 v segmentu
COBISS2/Izpisi. Članom, ki so izbrali možnost prejema obvestila o prispelem
rezerviranem gradivu po e-pošti ali s SMS-obvestili, se obvestilo pošlje
samodejno.

2.5.10 Evidentiranje obiska
Kadar želimo evidentirati obisk v tistih prostorih knjižnice, kjer se izposoja ne
beleži z računalnikom (čitalnica, pri informatorju itd.), to storimo z ukazi VISIT
(evidentiranje obiska člana v knjižnici), VISIT/INTERNET (evidentiranje
obiska člana zaradi dostopa do interneta) ali VISIT/OTHER (evidentiranje
obiska nečlana knjižnice), sicer se obisk člana ne zabeleži.
Pri evidentiranju obiskov lahko nacionalni center COBISS na zahtevo knjižnice
s posebnim parametrom vključi kontrolo poteka članstva. V tem primeru nas
program pri poskusu evidentiranja obiska člana, ki mu je članstvo poteklo, na
to opozori in zavrne evidentiranje obiska.

2.5.11 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih
Že od prve verzije programske opreme COBISS2/Izposoja je implementirana
rešitev, ki omogoča posamično brisanje podatkov o neaktivnih članih (ukaz
DELETE), pri čemer je ugotavljanje neaktivnosti prepuščeno knjižničarju. Z
verzijo V5.4-01 pa je bila uvedena tudi možnost paketnega brisanja podatkov
(ukaza DELETE/INACTIVE in DELETE/INACTIVE_SELECT).
Posamično brisanje podatkov o neaktivnih članih z ukazom DELETE in paketno
brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih z ukazom DELETE/INACTIVE v
celoti izpolnjujeta zahteve 15. člena Zakona o knjižničarstvu ZKnj-1 (Ur. l. RS,
87/2001) in 21. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (Ur. l. RS
86/2004) in sta v skladu s tolmačenjem informacijske pooblaščenke v objavi
ZBDS (23. 10. 2007) pred posvetom ZBDS: Vsem knjižnicam! Zadeva: varstvo
osebnih podatkov, ki jih vodijo knjižnice; objava na spletu in v Prilogi
Knjižničarskih novic 17(2007), 4–5, ki pravi: "To pomeni, da je treba tekoče
brisati podatke o neaktivnih članih – uporabnikih, pri katerih je poteklo več
kot leto dni po zapadlem članstvu in le-ti do knjižnice nimajo več nobene
obveznosti". Algoritem za paketno brisanje z ukazom DELETE/INACTIVE je bil
potrjen tudi na 27. seji Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost (23. 4. 2008)
in nato še v dopisu informacijske pooblaščenke z dne 6. 5. 2008.
Za lažji prehod na sprotno dnevno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih, je
na voljo poseben ukaz DELETE/INACTIVE_SELECT, ki omogoča paketno
brisanje podatkov samo o določenih neaktivnih članih, ki jih knjižnica sama
izbere.
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Paketno brisanje podatkov o vseh neaktivnih članih
Postopek paketnega brisanja podatkov o vseh neaktivnih članih se izvaja na
osnovi programskega algoritma, ki določa, kateri člani izpolnjujejo pogoje za
izbris iz evidence v knjižnici.
Iz baze podatkov o članih so z algoritmom zbrisani tisti člani, ki hkrati
izpolnjujejo tri pogoje:
1. Član ni obiskal knjižnice več kot eno leto.


Kot "obisk" se šteje katera koli aktivnost v knjižnici (izposoja,
podaljšanje, vračilo, evidentiranje obiska z ukazom VISIT itd.), katera
koli aktivnost v sklopu okolja "Moja knjižnica" v okviru
COBISS/OPAC-a (prijava v okolje, podaljšanje, rezervacija, preklic
rezervacije, spreminjanje gesla ali parametrov obveščanja), podaljšanje
roka izposoje gradiva preko telefonskega odzivnika ali uspešna
avtentikacija člana (vnos evidenčne številke in gesla) pri prijavi na
druge posredovalne strežnike (dostop do zunanjih e-virov). V bazi
podatkov o članih ostanejo le tisti člani, pri katerih je v transakcijah
zabeleženo, da je datum zadnjega "obiska" novejši ali enak datumu
izvedbe brisanja minus 1 leto.

2. Član nima obveznosti do knjižnice.
To pomeni, da v nobenem oddelku ali enoti, za katere se zbirajo podatki o
članu (vseh knjižnicah vzajemnega sistema članov, npr. KISUM), pri članu
ni evidentiran:




noben izvod gradiva (izposojen, naročen, rezerviran …),
nobena terjatev,
nobena opomba o članu.

3. Članu je članstvo poteklo pred enim letom ali več.
Veljavnost članstva se določa na enega od naslednjih dveh načinov:



Če vodi knjižnica pri podatkih o članu polje Datum poteka
članstva, se upošteva ta datum.
Če vodi knjižnica pri podatkih o članu polje Datum
podaljšanja članstva, se datum poteka članstva izračuna
tako, da se k temu datumu podaljšanja članstva prišteje ena od
spodnjih vrednosti:
 obdobje članstva, vpisano v polje Veljavnost
članstva pri posameznem članu
 obdobje članstva, ki ga za vse ali določeno kategorijo
članstva nastavlja nacionalni center COBISS s posebnim
parametrom (privzeto obdobje je eno leto); pri tem pa se to
obdobje prišteje le pri tistih članih, ki nimajo vrednosti v
polju Veljavnost članstva.

Če knjižnica pri nekem članu ne vodi podatkov o poteku veljavnosti članstva (v
maski ni nobenega od polj: Datum poteka članstva, Datum
podaljšanja članstva ali Veljavnost članstva), članstvo
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takemu članu ne zapade (je trajno, doživljenjsko). Algoritem takega člana ne
bo izbrisal iz baze podatkov, četudi morda izpolnjuje oba prva pogoja za
brisanje – da ni obiskal knjižnice že več kot leto dni in da ima poravnane vse
obveznosti do knjižnice.
Pri brisanju podatkov o (neaktivnih) članih bodo izvzeti tudi člani, ki niso
fizične osebe (kategorija "124" – organizacijske enote ustanove, "125" –
pravne osebe – zun. ustanove in "126" – enote za medoddelčno izposojo).
Po izvedbi postopka brisanja so podatki o članu trajno izbrisani iz baze
podatkov o članih, evidenčna številka člana ostane zaklenjena in je ni možno
več uporabiti, dostop do podatkov za tega člana v datoteki transakcij pa je
onemogočen.
Da bi bilo zadoščeno zakonskim določilom, bi morala knjižnica izvajati
paketno brisanje neaktivnih članov vsak dan, vendar pa je algoritem zastavljen
tako, da se, četudi se paketno brisanje ne izvaja dnevno, vedno brišejo vsi
neaktivni člani, ki v trenutku izvajanja algoritma izpolnjujejo prej navedene
pogoje.
Opozorilo:
S samo izvedbo postopka programskega brisanja podatkov o neaktivnem
članu še niso zagotovljene vse zahteve glede brisanja podatkov, navedene v
ZVOP-1. Knjižnica mora namreč sama poskrbeti tudi za to, da zbriše vse
pripravljene datoteke s seznami izbrisanih članov (gl. priročnik
COBISS2/Izpisi, pogl. 3.1 Brisanje, str. 3.1 - 1) ter uniči tudi vse natisnjene
ali izpolnjene dokumente o članu (npr. pristopne izjave). Knjižnica je tudi v
celoti sama odgovorna za zagotavljanje ažurnosti osebnih podatkov članov.

Brisanje lahko izvede oseba, ki ima pooblastilo za paketno brisanje podatkov o
neaktivnih članih.
Izvedba postopka je podrobneje predstavljena pri opisu ukaza
DELETE/INACTIVE.

Paketno brisanje podatkov le o izbranih neaktivnih članih
Brisanje podatkov le o izbranih neaktivnih članih s posebnim ukazom
DELETE/INACTIVE_SELECT se od brisanja vseh neaktivnih članov (ukaz
DELETE/INACTIVE) razlikuje v naslednjem:
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namesto vseh članov lahko izberemo le določene skupine neaktivnih
članov (ukaz SELECT)



kot kriterij za neaktivnost lahko določimo poljubno število let od
zadnjega obiska



pogoj v zvezi z veljavnostjo članstva se ne upošteva (četudi je članstvo
poteklo pred enim letom ali več, se podatki ne brišejo); če pa bi to
vseeno želeli, moramo pri izbiri članov z ukazom SELECT navesti
ustrezni iskalni indeks (DP – Datum podaljšanja/zadnjega
plačila članarine ali DX – Datum poteka članstva
ali SE – Datum poteka posebnega članstva)
© IZUM, junij 2009
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Pri obeh ukazih za brisanje podatkov o članih pa se upošteva pogoj, da se
zbrišejo podatki le, če član nima obveznosti do knjižnice.
Brisanje lahko izvede oseba, ki ima pooblastilo za paketno brisanje podatkov o
neaktivnih članih.
Izvedba postopka je podrobneje predstavljena pri opisu ukaza
DELETE/INACTIVE_SELECT.
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SPLOŠNO VELJAVNI UKAZI
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo tudi splošno veljavne ukaze:

















2.6.1

nastavitev datuma izvajanja postopkov (ukaz DATE)
ažuriranje časovnih parametrov izposoje (ukaz EDIT TIMEPAR)
ažuriranje lokalnih šifrantov (ukaz EDIT CODES)
ažuriranje parametrov izpisov v izposoji (ukaz EDIT FORM)
oblikovanje zaglavja v zadolžnici (ukaz EDIT HEADER)
ažuriranje koledarja v izposoji (ukaz EDIT CALENDAR)
inicializacija parametrskih datotek, ki določajo način dela v segmentu
COBISS2/Izposoja (ukaz INIT)
spreminjanje vrednosti parametrov, od katerih je odvisno delovanje
programa (ukaz SET UP)
pregled privzetih vrednosti parametrov za izposojo (ukaz
?PARAMETERS)
kontrola dnevnega priliva v blagajno (?MONEY)
nastavitev uporabniškega gesla (ukaz SET PASSWORD)
pošiljanje sporočil po elektronski pošti (ukaz MAIL)
nastavitev parametrov, ki se upoštevajo v COBISS/OPAC za WWW
(ukaz EDIT OPAC)
vzdrževanje parametrov za obveščanje na nivoju knjižnice (ukaz EDIT
NOTIFY)
omejitev izposoje (ukaz EDIT LIMITS)
nastavitev datuma poteka članstva (ukaz EDIT MSHIPDATE)

Nastavitev datuma izvajanja postopkov
Ukaz DATE omogoča nastavitev novega datuma izvajanja postopkov, kadar
želimo računalniško zabeležiti postopke za nazaj (gl. ukaz DATE). Z ukazom
DATE ne moremo nastaviti datuma, ki bi bil višji od tekočega. Novonastavljeni
datum se upošteva pri vpisovanju novih članov, pri vseh postopkih
evidentiranja gradiva in pri statistikah. Izjema je le postopek izdelave
opominov, kjer se vedno upošteva tekoči datum.

2.6.2

Ažuriranje časovnih parametrov izposoje
Ukaz EDIT TIMEPAR uporabimo za vnos in ažuriranje časovnih parametrov
izposoje. Po potrditvi ukaza se odpre datoteka s tabelo, kjer se vrstice nanašajo
na vrste gradiva (knjige, kasete...), kolone pa na različne časovne parametre
(rok izposoje, podaljšanja...).
Za uporabo ukaza EDIT TIMEPAR potrebujemo pooblastilo.
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Opozorilo:
Začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" vnese nacionalni center COBISS
na osnovi tabele časovnih parametrov, ki jo je knjižnica definirala v
dokumentu Zapisnik o izposoji knjižnice, pogl. 3.3. Na zahtevo knjižnice
nacionalni center COBISS tudi spremeni vrednost parametra, tako da je
izposoja onemogočena ("0d" ali "x").

2.6.3

Ažuriranje lokalnih šifrantov
Ukaz EDIT CODES uporabimo za vnos in ažuriranje lokalnih šifrantov. Po
potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti za katalogizacijo in
izposojo. Ker je datoteka skupna, morajo biti številke lokalnih šifrantov za
potrebe izposoje višje od 300.
Ukaz lahko v posamezni ustanovi uporabljajo le osebe, ki poznajo delo z
urejevalnikom besedila in obliko vnosa v lokalni šifrant. Zato je za uporabo
ukaza EDIT CODES potrebno pooblastilo.

Opozorilo:
Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT
CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem
primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij.

2.6.4

Ažuriranje parametrov izpisov v izposoji
Ukaz EDIT FORM uporabimo za določitev oblike in vsebine potrdil o plačilu
pri evidentiranju poravnav terjatev in seznamov, ki se izpisujejo z ukazom
PRTALL.
Kadar z ukazom EDIT FORM ne moremo vpisati vseh podatkov o ustanovi, ki
se zaradi statusa knjižnice morajo izpisati na potrdilih, uporabimo ukaz EDIT
HEADER. Z njim lahko določimo vsebino glave, kjer bodo izpisani podatki o
sedežu, telefonu, davčni številki in imenu ustanove. Na izpisih se vedno
izpišejo ti podatki in ne podatki vpisani z ukazom EDIT FORM.
Za uporabo ukazov EDIT FORM in EDIT HEADER potrebujemo pooblastilo.

2.6.5

Ažuriranje koledarja v izposoji
Ukaz EDIT CALENDAR uporabimo za določitev dela prostih dni v knjižnici.
Ta koledar se upošteva, ko evidentiramo gradivo pri članih tako, da datum
poteka statusa evidentiranega gradiva ne more pasti na dan, ko je knjižnica
zaprta.
Za uporabo ukaza EDIT CALENDAR potrebujemo pooblastilo.
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Parametri za izposojo
Z ukazom INIT aktiviramo vse novonastale spremembe parametrskih datotek,
ki določajo način dela v programu za izposojo (gl. ukaz INIT).
Vrednosti parametrov, od katerih je odvisno delovanje programa, spreminjamo
z ukazom SET UP (gl. ukaz SET UP).
Z ukazom ?PARAMETERS lahko pregledamo privzete vrednosti parametrov, ki
določajo roke izposoje za posamezne vrste gradiva (gl. ukaz ?PARAMETERS).

2.6.7

Kontrola dnevnega priliva v blagajno
Z ukazom ?MONEY izvedemo kontrolo dnevnega izkupička evidentiranih
poravnav terjatev pri tekoči uporabniški šifri.

2.6.8

Nastavitev uporabniškega gesla
Če želimo ali moramo spremeniti svoje uporabniško geslo, vpišemo v ukazno
vrstico ukaz SET PASSWORD. Uporabniško geslo ostane veljavno dva meseca,
nato ga moramo ponovno spremeniti (gl. ukaz SET PASSWORD).

2.6.9

Pošiljanje obvestil po elektronski pošti
Na osnovnem nivoju lahko izvajamo ukaz MAIL, ki omogoča pošiljanje
obvestil preko elektronske pošte vsem tistim uporabnikom, ki so priključeni v
omrežje DECNET (gl. ukaz MAIL).

2.6.10 Nastavitev parametrov, ki se upoštevajo v
COBISS/OPAC-u
Z ukazom EDIT OPAC določimo in spreminjamo parametre, ki se upoštevajo v
COBISS/OPAC-u. Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih, je
možno vnesti parametre na nivoju celotne knjižnice in na nivoju posameznih
oddelkov.
Za uporabo ukaza EDIT OPAC potrebujemo pooblastilo.

2.6.11 Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje
Z ukazom EDIT NOTIFY določimo in spreminjamo parametre obveščanja na
nivoju knjižnice. Določimo lahko, katere vrste in načine obveščanja
(po e-pošti, SMS, potisna obvestila) bomo omogočili svojim članom.
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Za uporabo ukaza EDIT NOTIFY potrebujemo pooblastilo.

2.6.12 Omejitev izposoje
Z ukazom EDIT LIMITS lahko za posamezno kategorijo članov določimo
najvišje možno število izposojenih izvodov na dom, število možnih podaljšanj
roka izposoje in najvišje možno števila izposojenih izvodov v čitalnico.
Za uporabo ukaza EDIT LIMITS potrebujemo pooblastilo.

2.6.13 Nastavitev datuma poteka članstva
Z ukazom EDIT MSHIPDATE nastavimo datum poteka članstva, za katerega
želimo, da se programsko vpiše ob vpisu novega člana in ob podaljšanju
članstva. Ukaz uporabimo, če imamo v vnosnih maskah članov polje Datum
poteka članstva.

2.6 - 4
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EVIDENTIRANJE IN PORAVNAVA TERJATEV
Programski modul Evidentiranje in poravnava terjatev je namenjen
obračunavanju, evidentiranju in poravnavi terjatev. Terjatve do članov
knjižnice se lahko obračunavajo in evidentirajo avtomatsko ali ročno, pod
pogojem, da je pred tem določen cenik za vse tiste storitve, ki jih knjižnica
svojim članom zaračunava.
Programski modul vključuje naslednje postopke:




vzdrževanje cenika storitev
avtomatski obračun in evidentiranje terjatev
evidentiranje in poravnavo terjatev, ki zajema:
 evidentiranje terjatev
 pregled terjatev
 trenutno zamudnino
 pregled terjatev po vseh oddelkih
 brisanje terjatev
 prenos terjatev iz drugega oddelka
 poravnavo terjatev (v celoti ali delno) z izpisom potrdila o plačilu
 storno poravnave terjatev
 evidentiranje vračila denarja (dobropis)
 izdajo in pregled kopij računa
 izpis dnevnega pregleda poravnanih terjatev (za člana)
 izpis pregleda vseh transakcij pri članu za določeno obdobje

Vsi zbirni izpisi terjatev za posamezno blagajniško mesto, oddelek ali celotno
knjižnico se izvajajo v okviru programskega segmenta COBISS2/Izpisi,
skupina izpisov izposoja.

2.7.1

Vzdrževanje cenika storitev
Postopek se izvaja z ukazom EDIT PRICE, ki omogoča vpis, ažuriranje,
brisanje in izpis cenika tistih storitev, ki so osnova za obračun in evidentiranje
terjatev do članov knjižnice.
Vrste storitev oziroma terjatev:
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vpisnina oziroma članarina
izposojevalnina oziroma obrabnina
medknjižnična izposoja
fotokopije
zamudnina
opomini in tožbe
izgubljeno gradivo
poškodovano gradivo itd.
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Slika 2.7 - 1: Vzdrževanje cenika storitev
Za vsako posamezno vrsto storitve oziroma terjatve je možno določiti različne
cenovne razrede. Za vsak cenovni razred se kreira ločen zapis, ki vsebuje
naslednje podatke:







kodo
opis
ceno na enoto
način obračuna in
davčno skupino
klavzulo oprostitve plačila DDV

Kodo sestavlja oznaka vrste storitve oziroma terjatve in oznaka cenovnega
razreda.
Oznaka vrste storitve oziroma terjatve je trimestna, črkovna ter je vnaprej
programsko določena (npr. ZAM je oznaka za zamudnino).
Oznaka cenovnega razreda se določa programsko ali pa ročno. Programsko se
vnaprej določi pri tistih vrstah storitev oziroma terjatev, pri katerih je cenovni
razred odvisen od kategorije člana (npr. vpisnina oziroma članarina) ali pa od
vrste gradiva (npr. izposojevalnina oziroma obrabnina). V tem primeru je
oznaka cenovnega razreda trimestna številčna oznaka (npr. 001) za kategorijo
člana ali dvomestna številčna oznaka (npr. 03) za vrsto gradiva. Za vse ostale
vrste storitev oziroma terjatev določi oznako cenovnega razreda knjižnica
sama. Oznaka je lahko do trimestna, in sicer številčna ali črkovna.
Za opis je na voljo 30 znakov. Pri storitvah oziroma terjatvah, ki so vezane na
kategorijo člana ali vrsto gradiva, se privzame opis iz šifranta in doda
kategorija člana oziroma vrsta gradiva. Ta opis je možno dopolniti ali
spremeniti.

2.7 - 2
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S ceno na enoto se določi znesek, ki se bo upošteval pri obračunavanju in
evidentiranju terjatev. Cena je podana na enoto, ki je lahko član, izvod gradiva,
stran pri fotokopiji itd. Cena se vpisuje brez oznake denarne enote (npr.
100,50). Vnos cene je obvezen v primeru avtomatskega evidentiranja terjatev
in ko želimo, da se cena prevzame iz vnaprej določenega cenika.
Z načinom obračuna določimo, ali se bo terjatev obračunavala in evidentirala
avtomatsko ali ročno. Avtomatsko evidentiranje terjatev je možno za vpisnino
oziroma članarino, izposojevalnino oziroma obrabnino, zamudnine, opomine,
rezervacije in naročila. Podatek je kodiran in dopušča naslednje vnose:






"0" – ročno, vpis cene na enoto
Terjatev se bo evidentirala na osnovi ročnega vnosa cene in števila
enot.
"1" – ročno, cena privzeta iz cenika
Terjatev se bo evidentirala na osnovi cene iz cenika in ročnega vnosa
števila enot.
"2" – avtomatsko
Terjatev se bo obračunala in evidentirala ob izvedbi določenega
postopka (npr. vpisa člana) na osnovi vnaprej določene cene in
programsko izračunanega števila enot.
"x" – ni aktivna
Obračunavanje in evidentiranje terjatev ni možno; določimo za
storitve, ki se začasno ne obračunavajo.

Z davčno skupino določimo, po kakšni stopnji se bo obračunal DDV, kar se
bo upoštevalo pri izpisu računa in v blagajniških prilogah (segment
COBISS2/Izpisi, izpisi CIR3XX – poravnava terjatev). Podatek lahko vpišemo
samo, če smo pred tem definirali lokalni šifrant CODE 307 (ukaz EDIT
CODES).
V klavzuli oprostitve navedemo določilo oz. člen zakona, na osnovi katerega
je dobava blaga ali storitve oproščena plačila DDV.
Cenik lahko pregledujejo in izpisujejo vsi, ki imajo uporabniško šifro za
segment COBISS2/Izposoja, za spreminjanje cenika (vpis, ažuriranje in
brisanje) pa je potrebno posebno pooblastilo.

2.7.2

Avtomatsko evidentiranje terjatev
Programska oprema COBISS2/Izposoja omogoča, da se pri izvajanju določenih
postopkov terjatve lahko evidentirajo avtomatsko, in sicer:
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pri vpisu člana ali prehodu v okolje izposoje članu, ki mu je članstvo
poteklo, se obračuna vpisnina oziroma članarina (postavka CLA)
pri izposoji in podaljšanju se obračuna izposojevalnina oziroma
obrabnina (postavka IZP)
pri vračanju ali podaljšanju roka izposoje gradiva, ki mu je potekel rok
izposoje, se obračuna zamudnina (postavka ZAM)
pri izdelavi opominov se obračunajo stroški opominov (postavke 1OP,
2OP, 3OP in 4OP)
ob dodelitvi rezerviranega gradiva članu, ki je gradivo rezerviral, se
obračunajo stroški obvestila o prispelem gradivu (postavka REZ)
2.7 - 3

Osnovni nivo

COBISS2/Izposoja




ob izposoji brez predhodne obdelave gradiva z ukazom WAITING se
pri članu, ki je prosto gradivo rezerviral, obračunajo stroški
rezervacije prostega gradiva (postavka NAR)
po shranitvi zapisa o novo vpisanem članu se obračuna strošek izdaje
nove izkaznice (postavka NIZ)
ob brisanju poteklih rezervacij gradiva se za gradivo, ki je bilo
pripravljeno, da ga prevzame član (status W), vendar je rok za prevzem
že potekel, obračuna strošek za neizveden prevzem gradiva (postavka
ZNR)

Avtomatsko evidentiranje terjatev se izvaja samo v primeru, če je v ceniku
storitev določen avtomatski način obračuna in če so določeni cenovni razredi
za posamezne vrste storitev oziroma terjatev.

Vpisnina oziroma članarina
Terjatev za vpisnino se avtomatsko obračuna in evidentira ob vpisu novega
člana. Ko v okolju evidence članov vnesemo vse podatke o članu in potrdimo
vpis v bazo podatkov o članih, se v vrstici sporočil izpiše Članarina
(kategorija člana) = xxx,xx EUR ali Članarina (članarina
- <veljavnost članstva>)= xxx,xx EUR v ukazni vrstici pa
vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)?.
Po pritrdilnem odgovoru se terjatev evidentira pri članu, v vrstici sporočil pa se
izpiše celoten znesek terjatev do člana Evidentirane terjatve
xxx,xx EUR.

Slika 2.7 - 2: Avtomatsko evidentiranje vpisnine

2.7 - 4
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Če na vprašanje odgovorimo nikalno, pri članu odpišemo terjatev za vpisnino.
Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo
razlog za odpis te terjatve.
Terjatev za vpisnino je možno poravnati takoj v okolju evidentiranja in
poravnave terjatev (gl. ukaz ACCOUNT).
Članarina se avtomatsko obračuna in evidentira pri postopku izposoje za
vsakega člana, ki mu je poteklo članstvo. Potek članstva se vedno preverja
avtomatsko ob prehodu v okolje izposoje. Postopek avtomatskega evidentiranja
terjatve za članarino je enak kot pri vpisnini. Pri avtomatskem evidentiranju
terjatve za članarino se avtomatsko ažurira tudi datum zadnjega plačila oz.
datum podaljšanja članstva pri članu. Terjatev je možno poravnati takoj (gl.
ukaz ACCOUNT).
Člani, mlajši od 18 let, so praviloma oproščeni plačila članarine oziroma
vpisnine. Na zahtevo knjižnice pa je možno vključiti tudi zaračunavanje
članarine oziroma vpisnine za te člane.

Opozorilo:
Pri ročnem evidentiranju terjatve za članarino se po vnosu podatkov izpiše
vprašanje Ali želite, da se ažurira tudi datum
podaljšanja oz. poteka članstva (D/N)?. Če pritrdilno
odgovorimo na vprašanje (pritisnemo tipko d), se avtomatsko ažurira
ustrezni datum (Datum podaljšanja članstva oz. Datum poteka
članstva) pri podatkih o članu.
Če knjižnica zaračunava članarino za obdobje enega leta, se v polje Datum
podaljšanja članstva vpiše tekoči datum. Izjema so knjižnice, kjer
obračunavajo članarino tudi za nazaj, kjer se vpiše datum, ki je za eno leto
kasnejši od prejšnjega datuma podaljšanja. V knjižnicah, kjer obračunavajo
članarino do vnaprej določenega datuma, pa se ta datum vpiše v polje Datum
poteka članstva.
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Izposojevalnina oziroma obrabnina
Izposojevalnina oziroma obrabnina se avtomatsko evidentira pri izposoji in
podaljšanju.

Slika 2.7 - 3: Avtomatsko evidentiranje izposojevalnine
Ko izposodimo izvod ali podaljšamo rok izposoje, se v vrstici sporočil izpiše
IN=nnnnnnnnn (vrsta gradiva): Izposojevalnina =
xxx,xx EUR, v ukazni vrstici pa vprašanje Evidentiram kot
terjatev (D/N)?.
Po pritrdilnem odgovoru se terjatev evidentira, v vrstici sporočil pa se izpiše
celoten znesek terjatev do člana Evidentirane terjatve xxx,xx
EUR.
Terjatev je možno poravnati takoj v okolju evidentiranja in poravnave terjatev
(gl. ukaz ACCOUNT).
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, gradivo članu izposodimo, ne da bi pri
tem evidentirali terjatev za izposojevalnino. Če ima knjižnica lokalni šifrant
Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo razlog za odpis te terjatve.

Zamudnina
Terjatev za zamudnino se avtomatsko evidentira pri vračanju ali podaljšanju
roka izposoje, če je gradivu potekel rok izposoje.

2.7 - 6
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Slika 2.7 - 4: Avtomatsko evidentiranje zamudnine
Ko gradivo vrnemo, se v vrstici sporočil izpiše IN=nnnnnnnnn (vrsta
gradiva): zamuda x dni = xxx,xx EUR, v ukazni vrstici pa
vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)?.
Po pritrdilnem odgovoru se terjatev za zamudnino obračuna tako, da se dnevna
zamudnina za to vrsto gradiva pomnoži s številom delovnih dni od poteka roka
vrnitve. V vrstici sporočil se izpiše trenutni znesek terjatev do člana
Evidentirane terjatve xxx,xx EUR. Če na vprašanje odgovorimo
nikalno, gradivo vrnemo, ne da bi pri tem evidentirali terjatev za zamudnino.
Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo
razlog za odpis te terjatve.
Če član zamuja z vračilom kompleta (tj. gradiva v več kosih), v ceniku pa je pri
vodilni enoti kompleta določena zamudnina za to vrsto gradiva, se bo
zamudnina obračunala samo enkrat za celotni komplet in se pri vračilu
zadnjega kosa kompleta pripisala vodilni enoti. Vrstni red vračila posameznih
enot kompleta pri obračunu zamudnine ni pomemben.
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Nasvet:
V primeru zaračunavanja dnevne zamudnine lahko znesek neporavnane
zamudnine hitro narašča, s čimer pa se manjša verjetnost, da ga bo član
poravnal. Na zahtevo knjižnice je zato možno omejiti število dni, ko se znesek
neporavnane zamudnine veča.
Nacionalni center COBISS lahko na željo knjižnice aktivira poseben parameter
za obračunavanje zamudnine z upoštevanjem tolerančnega intervala. V tem
primeru se zamudnina obračuna tako, da se od skupnega števila prekoračenih
dni odšteje število dni, ki je določeno s tolerančnim intervalom. Ko ima
knjižnica ta parameter že aktiviran, lahko nacionalni center COBISS na njeno
željo vključi še dodaten parameter. Slednji ob vračanju gradiva in podaljšanju
roka izposoje pri gradivu, kateremu je ob podaljšanju rok vrnitve že potekel,
pri obračunu zamudnine upošteva tolerančni interval samo v primeru, ko
gradivu rok vrnitve predhodno še ni bil podaljšan. V nasprotnem primeru se
tolerančni interval ne upošteva in se zamudnina obračuna za celotno obdobje.
S posebnim parametrom lahko določimo obračunavanje zamudnine do datuma
izdelave 3. opomina.

Stroški opomina(ov)
Terjatve za stroške opomina(ov) se avtomatsko obračunajo in evidentirajo v
postopku izdelave opominov. Pri tem sta predvideni dve možnosti:



terjatev za opomin se določi na osnovi pavšalnega zneska iz cenika
terjatev za opomin se izračuna na osnovi cene iz cenika storitev in
števila izvodov

Če že izdelane opomine brišemo, se izbrišejo tudi vse terjatve, ki so bile
avtomatsko evidentirane v postopku izdelave opominov.
Opozorilo:
Na obrazcih opominov nekaterih knjižnic se izpišejo terjatve za opomine v
skupnem znesku, npr. 14,00 EUR za 4. opomin (2,00 EUR + 3,00 EUR + 4,00
EUR + 5,00 EUR za 1., 2., 3. in 4. opomin), čeprav je treba ceno v ceniku
določiti za vsako vrsto terjatve (opomina) posebej.

Obvestilo o rezerviranem gradivu
Terjatev za obvestilo o prispetju rezerviranega gradiva se avtomatsko
evidentira:



pri vračanju rezerviranega gradiva, ko je le-to dodeljeno članu, ki ga je
rezerviral (status W)
ko prosto gradivo, ki ga je član rezerviral, pripravimo za prevzem
(ukaz WAITING)

Ko rezervirano gradivo vrnemo, se v vrstici sporočil izpiše Naslednji
član <vpisna številka>,IN=nnnnnnnnn Rezervacija =
xxx,xx EUR, v ukazni vrstici pa vprašanje Evidentiram kot
terjatev (D/N)?.
2.7 - 8
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Ko rezervirano prosto gradivo pripravimo za prevzem (ukaz WAITING), se v
vrstici sporočil izpiše Želite dodeliti izvod temu članu
(D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se izpišejo podatki o članu, za katerega
gradivo pripravljamo, nato sporočilo Gradivo čaka na člana
<vpisna številka>, IN=020040082, Stroški obveščanja =
xxx,xx EUR in v ukazni vrstici vprašanje Evidentiram kot
terjatev (D/N)?.
Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se terjatev za obvestilo o prispelem
rezerviranem gradivu evidentira pri članu, ki je gradivo rezerviral.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, gradivo dodelimo članu, ne da bi pri tem
evidentirali terjatev za obvestilo o prispetju rezerviranega gradivu. Če ima
knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo razlog za
odpis te terjatve.

Rezervacija prostega izvoda
Terjatev za rezervacijo prostega izvoda se avtomatsko evidentira pri izposoji
rezerviranega prostega izvoda članu, ki ga je rezerviral, ne da bi izvod gradiva
z ukazom WAITING označili, da je pripravljen za prevzem.
Ko gradivo izposodimo, se v vrstici sporočil izpiše IN=nnnnnnnnn
Rezervacija prostega izvoda = xxx,xx EUR, v ukazni vrstici pa
vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)?
Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se terjatev za rezervacijo prostega
izvoda evidentira pri članu, v vrstici sporočil pa se izpiše celoten znesek
terjatev do člana Evidentirane terjatve xxx,xx EUR.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, rezervirani izvod izposodimo članu, ne
da bi pri tem evidentirali terjatev. Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za
brisanje/odpis terjatev, izberemo razlog za odpis te terjatve.

Nova izkaznica
Terjatev za novo izkaznico se avtomatsko evidentira po vpisu novega člana
(ukaz NEW), ko zapis o članu shranimo v bazo podatkov.
Ko zapis o članu shranimo, se v vrstici sporočil izpiše Strošek izdaje
izkaznice (kategorija člana) = xxx,xx EUR, v ukazni vrstici
pa vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)?.
Po pritrdilnem odgovoru se terjatev za novo izkaznico evidentira pri članu, v
vrstici sporočil pa se izpiše celoten znesek terjatev do člana Evidentirane
terjatve xxx,xx EUR.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, terjatve za novo izkaznico ne
evidentiramo. Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis
terjatev, izberemo razlog za odpis te terjatve.
Terjatev za novo izkaznico je možno poravnati takoj v okolju evidentiranja in
poravnave terjatev (gl. ukaz ACCOUNT).
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Neizveden prevzem gradiva
Terjatev za neizveden prevzem gradiva se avtomatsko evidentira pri brisanju
gradiva, ki je imelo status W (pri izbranem članu z ukazom
RETURN/CURRENT ali pri brisanju rezervacij, katerih veljavnost je potekla, z
ukazum ERASE RESERVATION).
Ko brišemo izvod gradiva, ki čaka, da ga član prevzame in mu je rok za
prevzem že potekel, nas program najprej vpraša, ali želimo rezervacijo zbrisati.
Po pritrdilnem odgovoru se v vrstici sporočil izpiše IN=<inventarna
št.>, neizveden prevzem gradiva = xxx,xx EUR, v ukazni
vrstici pa vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)?. Če na
vprašanje odgovorimo pritrdilno, se pri članu evidentira terjatev za neizveden
prevzem gradiva, v vrstici sporočil pa se izpiše celoten znesek terjatev do člana
Evidentirane terjatve xxx,xx EUR.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, neprevzeto gradivo zbrišemo iz evidence
gradiva, ne da bi pri tem evidentirali terjatev za neprevzeto gradivo. Če ima
knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo razlog za
odpis te terjatve.
Če rezervacije, ki so potekle, brišemo z ukazom ERASE RESERVATION, se pri
vseh članih z evidentiranim gradivom, ki je imela status W, ob brisanju gradiva
iz evidence avtomatsko evidentira tudi terjatev za neizveden prevzem gradiva.

2.7.3

Evidentiranje in poravnava terjatev
Postopek se izvaja z ukazom ACCOUNT, ki omogoča:






evidentiranje, pregledovanje in brisanje terjatev
poravnavo terjatev in storno poravnave terjatev
evidentiranje vračila denarja (dobropis)
izdajo kopije računa in pregled izdanih kopij
izpis
 potrdila o plačilu
 dnevnega pregleda poravnanih terjatev (za posameznega člana)
 pregleda vseh transakcij za posameznega člana

Postopek evidentiranja in poravnave terjatev je možno izvajati na osnovnem
nivoju, v okolju evidence članov in v okolju izposoje gradiva. Pri prehodu z
osnovnega nivoja moramo poleg ukaza navesti tudi vpisno številko člana.
Namesto ukaza ACCOUNT lahko uporabimo tipko Q.

Evidentiranje, pregledovanje in brisanje terjatev
Kadar želimo evidentirati terjatev, za katero ni predviden avtomatski postopek,
moramo le-to izvesti ročno. Podobno kot pri avtomatskem evidentiranju
terjatev mora tudi pri ročnem evidentiranju terjatev biti vrsta storitve oziroma
terjatve (koda, opis, cena na enoto in način obračuna) vnaprej vpisana v cenik z
ukazom EDIT PRICE.

2.7 - 10
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Po izbiri postopka Evidentiranje terjatev je treba vnesti kodo storitve oziroma
terjatve (seznam vseh kod terjatev izpišemo s pritiskom na tipko X). Če je za
izbrano kodo v ceniku določen avtomatski obračun, nas program o tem
opozori. Če je za izbrano storitev določen ročni obračun z vnosom cene na
enoto, moramo vnesti ceno na enoto in število enot, npr. število izvodov pri
medknjižnični izposoji. Če pa je določen način obračuna s ceno iz cenika, se leta privzame iz cenika.
Znesek terjatve se izračuna na osnovi cene na enoto in števila enot. Izračunani
znesek, ki ga moramo na koncu še potrditi, se prišteje k skupnemu znesku
terjatev do člana, ki je stalno izpisan na zaslonu.
Če smo terjatev evidentirali pomotoma ali v nepravilnem znesku, jo lahko
brišemo. Brišemo lahko tudi del evidentiranih terjatev. Če ima knjižnica lokalni
šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, izberemo razlog za odpis te terjatve.
Skupni znesek terjatev se bo zmanjšal za znesek brisane terjatve.
Če ima član neporavnane terjatve, se v okolju izposoje gradiva izpiše indikator
DEB, znesek terjatev do člana pa je razviden tudi iz podatkov o disciplini člana
(gl. ukaz MEMBINFO).

Slika 2.7 - 5: Evidentiranje terjatve

Poravnava terjatev, storno poravnave terjatev, dobropis
Poravnava terjatev se lahko izvede v celoti ali delno. Če skupni znesek
sestavlja več vrst terjatev (npr. članarina, zamudnina, izposojevalnina), se
lahko poravnava izvrši na več načinov:
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poravnava posamezne vrste terjatve
poravnava več vrst terjatev hkrati (označimo jih s tipko »)
poravnava celotnega zneska (izberemo Poravnava terjatev v
celoti)
delna poravnava celotnega zneska (vnesemo ustrezni znesek)
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Poravnava terjatev se lahko izvrši z gotovino ali z negotovinskimi plačilnimi
sredstvi (kartica, plačilo na transakcijski račun itd.). Negotovinsko plačilo
terjatve je lahko izvedeno v knjižnici ali zunaj nje.
Pri gotovinskem plačilu je treba vnesti znesek gotovine in potrditi znesek
vračila denarja. Pri negotovinski poravnavi zunaj knjižnice se v opombo
vpišejo dodatni podatki o načinu poravnave – npr. plačilo s položnico. Pri
negotovinski poravnavi v knjižnici izberemo iz šifranta vrsto negotovinskega
plačilnega sredstva, s katerim bo terjatev poravnana.
Po izvršitvi poravnave terjatve se na tiskalnik izpiše potrdilo o plačilu, na
zaslonu pa se izpiše novo stanje pri članu. Če evidentiramo negotovinsko
poravnavo terjatve zunaj knjižnice, se potrdilo o plačilu ne pripravi in ne izpiše.
Če smo poravnavo terjatve evidentirali pomotoma ali v nepravilnem znesku, jo
lahko storniramo (prekličemo). Včasih se lahko zgodi, da je član poravnal
terjatev, za katero pa se kasneje ugotovi, da ni bila upravičena, npr.: član je
plačal stroške za izgubljeno gradivo, čez nekaj dni pa je knjigo našel in prinesel
nazaj. V takem primeru je treba denar vrniti iz dnevne blagajne. Članu se
evidentira vračilo denarja (dobropis). Odliv iz dnevne blagajne je razviden v
izpisih.

Slika 2.7 - 6: Poravnava terjatev

2.7 - 12
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Izpisi
V okviru postopka Evidentiranje in poravnava terjatev je možno pripravljati
tudi izpise za posameznega člana, in sicer:




izpis potrdila o plačilu
izpis dnevnega pregleda poravnanih terjatev
izpis pregleda vseh transakcij, izvedenih v določenem obdobju

Izpis je možen na zaslon in lokalni tiskalnik. Vsi zbirni izpisi za posamezno
blagajniško mesto, oddelek ali celotno knjižnico se pripravljajo v okviru
programskega segmenta COBISS2/Izpisi, skupina izpisov za izposojo.

2.7.4

Davčno potrjevanje računov
V Sloveniji so od 1. 1. 2016 v skladu z določili 4. člena Zakona o davčnem
potrjevanju računov (v nadaljevanju ZDavPR) zavezanci za davčno potrjevanje
računov obvezani:





izdajati račune z uporabo elektronske naprave za izdajo računov, ki
omogoča elektronsko podpisovanje podatkov o računu in elektronsko
povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom
pri tem postopku uporabljati namensko digitalno potrdilo, ki se
uporablja za namene identifikacije in za elektronsko podpisovanje v
postopku potrjevanja računov
potrditi račun pri davčnem organu v skladu z zakonom in izdati račun z
enkratno identifikacijsko oznako računa
pred začetkom izdaje računov davčnemu organu sporočiti podatke o
vseh poslovnih prostorih, v katerih izdajajo račune

Izvajanje ZDavPR je podrobno urejeno v Pravilniku o izvajanju Zakona o
davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju Pravilnik).

Opozorilo:
Knjižnice, ki so zavezane za davčno potrjevanje računov, morajo o tem
obvestiti IZUM. Davčna blagajna se vključi s posebnim parametrom.
Knjižnica mora sporočiti, za kateri način številčenja računov se je odločila.
Knjižnice morajo IZUM obvestiti tudi, če niso zavezene za davčno potrjevanje
računov. S posebnim parametrom se bo tem knjižnicam delovanje blagajne
ustrezno omejilo.
ZDavPR in Pravilnik nalagata zavezancem za potrjevanje računov nekaj nalog,
ki jih je treba izpolniti pred začetkom potrjevanja računov. Tako je treba v
knjižnici pred začetkom uporabe blagajne storiti naslednje:
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zagotoviti, da bodo na računu izpisani vsi podatki, predpisani v
ZDavPR
podatke o zaposlenih v knjižnici, ki izdajajo račune v programskem
segmentu COBISS/Izposoja, dopolniti s podatkom o davčnih številkah
teh oseb
zagotoviti takšne tiskalnike za tiskanje računov, ki omogočajo izpis
QR-kode
objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da
prevzame in zadrži izdani račun

Sprejem internega akta
V tem dokumentu zavezanec predpiše pravila za dodeljevanje zaporednih
številk računov, naredi popis poslovnih prostorov in dodeli oznake poslovnim
prostorom. Akt mora biti sprejet pred začetkom izdaje računov pri gotovinskem
poslovanju. Zavezanec mora ta interni akt predložiti v postopku nadzora na
zahtevo davčnega organa (torej ga ni treba pošiljati FURS-u).
Nasvet:
Zakonodajalec je za oznako poslovnega prostora in elektronske naprave
predvidel najmanj 1 in največ 20 znakov (črke a–z, A–Z in številke 0–9). Pri
določanju oznak poslovnega prostora in elektronske blagajne je treba
upoštevati širino listkov, na katere knjižnice tiskajo račune. Zato priporočamo,
da pri sprejemanju internega akta omejite dolžino oznake poslovnega prostora
in oznake elektronske naprave na največ 10 mest.
Zaporedne številke računov si morajo vsako poslovno leto slediti v
neprekinjenem zaporedju glede na izbrani način številčenja. Zakonodajalec pri
številčenju računov ponuje dve možnosti:



številčenje po poslovnem prostoru
številčenje po elektronski napravi za izdajo računa

Številčenje po poslovnem prostoru pomeni, da se na vseh blagajnah, ki jih
knjižnica uporablja v nekem poslovnem prostoru, uporabi isti števec
zaporednih številk računa.
Primer:
Knjižnica ima v poslovnem prostoru PROSTOR1 tri elektronske naprave za
izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Z elektronsko napravo za
izdajanje računov je mišljena posamezna delovna postaja, na kateri je v
segment COBISS/Izposoja prijavljen zaposleni v knjižnici. Ko bo izdan prvi
račun v tem poslovnem prostoru na blagajni BLAG1, bo imel številko
PROSTOR1-BLAG1-1. Ko bo v istem poslovnem prostoru izdan naslednji
račun na elektronski napravi BLAG2, bo imel številko PROSTOR1-BLAG2-2.
Če bo naslednji zaporedni račun izdan na elektronski napravi BLAG1, bo imel
številko PROSTOR1-BLAG1-3.
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Nasvet:
Predlagamo, da se knjižnice odločijo za številčenje po poslovnem prostoru. To
bo tudi privzeta vrednost za način številčenja v programski opremi COBISS.
Če se bo knjižnica odločila za številčenje po elektronskih napravah, bo morala
o tem pred začetkom izdaje računov obvestiti IZUM, da bo tak način
številčenja omogočil s posebnim parametrom.
Številčenje po posamezni elektronski napravi pomeni, da se za vsako
blagajno uporablja poseben števec tekočih številk.
Primer:
Knjižnica ima v poslovnem prostoru PROSTOR1 tri elektronske naprave za
izdajanje računov (BLAG1, BLAG2, BLAG3). Ko bo izdan prvi račun v tem
poslovnem prostoru na blagajni BLAG1, bo imel številko PROSTOR1-BLAG11. Ko bo v istem poslovnem prostoru izdan naslednji računa na elektronski
napravi BLAG2, bo imel številko PROSTOR1-BLAG2-1. Če bo naslednji
zaporedni račun izdan na elektronski napravi BLAG1, bo imel številko
PROSTOR1-BLAG1-2.

Opozorilo:
Če knjižnica ni samostojen zavod, je treba številčenje računov v knjižnici
prilagoditi načinu številčenja računov, ki je z internim aktom določen na ravni
celotnega zavoda, katerega del je knjižnica.

Posredovanje podatkov o poslovnih prostorih davčnemu
organu
Podatki o poslovnih prostorih zavezanca, ki jih je za namene izvajanja
potrjevanja računov treba posredovati davčnemu organu (8. člen ZDavPR), so
naslednji:







davčna številka zavezanca
oznaka poslovnega prostora
podatki o poslovnem prostoru, kot so določeni v registru nepremičnin
(številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela stavbe)
naslov poslovnega prostora
vrsta poslovnega prostora, če zavezanec izdaja račune v premičnem
poslovnem prostoru (npr. bibliobus)
datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo

Zavezanec mora zgoraj navedene podatke davčnemu organu sporočiti pred
začetkom izdaje računov. Podatke je treba sporočiti za vsak poslovni prostor, v
katerem v knjižnici izdajajo račune. Podatki se posredujejo davčnemu organu
preko vzpostavljene elektronske povezave in morajo biti podpisani z
namenskim digitalnim potrdilom.
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V ta namen je programska oprema COBISS dopolnjena z možnostjo vnosa
zahtevanih podatkov za vsak poslovni prostor in možnostjo pošiljanja
zahtevanih podatkov FURS-u.

Opozorilo:
Podatke o poslovnih prostorih vnesemo in potrdimo v programski opremi
COBISS3 pri podatkih o domači knjižnici. Postopek je opisan v priročniku
COBISS3/Izposoja, poglavje 7.10.1.

Pridobitev namenskega digitalnega potrdila
Knjižnica mora za postopke potrjevanja računov in pošiljanja podatkov o
poslovnih prostorih uporabiti namensko digitalno potrdilo z nazivom namena
uporabe DavPotRac. Vlogo za potrdilo mora knjižnica vložiti preko portala
eDavki. Potrdilo prevzame preko portala za prevzem namenskih digitalnih
potrdil za izvajanje postopka potrjevanja računov. Potrdilo je treba namestiti na
vse delovne postaje, na katerih izdajate račune.

Vsebina računov
Račun mora poleg podatkov, določenih s predpisi, ki urejajo davek na dodano
vrednost in davčni postopek, vsebovati še naslednje podatke:





čas izdaje računa,
oznako fizične osebe, ki izdaja račun z uporabo elektronske blagajne,
enkratno identifikacijsko oznako računa EOR,
zaščitno oznako izdajatelja računa ZOI (v besedilni in grafični obliki).

Številka računa mora biti za namene postopka potrjevanja računov in izdaje
računa sestavljena iz treh delov:




oznake poslovnega prostora,
oznake elektronske naprave za izdajo računov,
zaporedne številke računa.

Primer številke računa:
PROSTOR1-BLAG1-65, kjer PROSTOR1 pomeni oznako poslovnega prostora,
BLAG1 oznako elektronske naprave in 65 zaporedno številko računa.

Davčna številka fizične osebe, ki je izdala račun
Zakonodajalec predpisuje, da se v postopku potrjevanja računa FURS-u pošlje
davčna številka fizične osebe, ki je izdala račun z uporabo elektronske naprave.
Zavezanec mora oznako fizične osebe, ki je izdala račun, povezati z davčno
številko te osebe. Podatek o davčni številki osebe, ki je izdala račun, je
obvezen, kar pomeni, da je za vse osebe v knjižnici, ki poravnavajo terjatve in
izdajajo račune, treba imeti tudi podatek o davčni številki.

2.7 - 16
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Zaradi tega je centralni register uporabnikov dopolnjen z možnostjo vnosa
podatkov o davčni številki. Vsi zaposleni v knjižnici, ki delajo v izposoji in pri
svojem delu izdajajo račune članom knjižnice, morajo na portalu Izobraževanje
dopolniti svoje podatke z davčno številko. Če pri uporabniškem imenu osebe,
ki bo želela evidentirati poravnavo terjatve in izstaviti račun, podatka o davčni
številki ne bo, postopka evidentiranja poravnave terjatve in izdaje računa ne bo
mogoče izvesti.

Izpis QR-kode
Kot določa 5. člen Pravilnika, se mora zaščitna oznaka izdajatelja računa na
računu navesti v besedilni obliki in v obliki QR-kode, kode PDF 417 ali več
črtnih kod tipa Code 128.

Opozorilo:
V programski opremi COBISS2/Izposoja je na računu omogočen izpis zaščitne
oznake izdajatelja le v obliki QR-kode. To pomeni, da je treba v knjižnicah za
potrebe izdajanja računov uporabljati tiskalnike, ki podpirajo izpis QR-kode.

Objava obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti
kupca, da prevzame in zadrži izdani račun
ZDavPR v 12. členu določa, da mora zavezanec na vsaki elektronski napravi za
izdajo računov ali drugem vidnem mestu objaviti obvestilo o obveznosti izdaje
računa in izročitvi računa kupcu ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži
račun. Vsebina in oblika obvestila je natančno opredeljena v 18. členu
Pravilnika in je objavljana tudi kot Priloga III tega pravilnika.

2.7.5 Blagajna v knjižnicah, ki niso zavezane za davčno
potrjevanje računov
Knjižnice, ki nam sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov,
lahko v okolju Evidentiranje in poravnava terjatev (ukaz ACCOUNT) pri
možnosti Poravnava terjatve kot način poravnave terjatve izberejo
samo možnost 3 - Negotovina zunaj knjižnice. Ta način poravnave je namenjen
temu, da se evidentirajo poravnava terjatve in morebitne dodatne informacije o
poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.
Takšnim knjižnicam je onemogočena tudi uporaba možnosti Storno
poravnave terjatev. Omogočeni bosta možnosti Storno
negotovinske poravnave zunaj knjižnice in Vračilo
denarja (dobropis), saj velja, da te knjižnice ne poslujejo z gotovino.
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Naknadno potrjevanje računov
ZDavPR v 9. in 10. členu določa obveznosti zavezancev v primerih
nezmožnosti izdaje računa z EOR in v primeru nedelovanja elektronske
naprave za izdajo računa. V obeh primerih je treba najkasneje v dveh delovnih
dneh oz. najkasneje naslednji delovni dan po prenehanju vzrokov za zamudo
poslati podatke o računih davčnemu organu v potrditev.
V COBISS2/Izposoji se programsko shranjujejo podatki o vseh računih, ki jih
ob izdaji ni potrdil FURS. Na računu, ki ga FURS ni potrdil, se izpišeta ZOI in
QR-koda, manjka pa EOR. Če obstajajo nepotrjeni računi, se ob prijavi v
segment COBISS2/Izposoja izpiše sporočilo o številu nepotrjenih računov.
Podatke o računih pošljemo naknadno FURS-u v potrditev tako, da po prijavi v
COBISS2 izberemo možnost 7 – Posebne funkcije, nato pa možnost
Naknadno potrjevanje računov na FURS. V meniju, ki se odpre,
lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:




Seznam trenutno nepotrjenih računov
Dnevniki izvedenih naknadnih potrditev računov
Izhod

Slika 2.7-7: Naknadno potrjevanje računov
Po izboru možnosti Seznam trenutno nepotrjenih računov se
izpiše seznam vseh nepotrjenih računov z naslednjimi podatki: številka računa,
čas izdaje računa (datum in čas), znesek in uporabniško ime osebe, ki je izdala
nepotrjen račun. V sporočilni vrstici se izpišeta skupno število vseh nepotrjenih
računov in najstarejši datum računa, ki še ni bil potrjen. S pritiskom na tipko
L ali K pošljemo vse nepotrjene račune FURS-u v potrditev. S
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pritiskom na tipko F ali tipki J z zapustimo to možnost, ne da bi račune
poslali v potrditev.
Po izboru možnosti Dnevniki izvedenih naknadnih potrditev
računov najprej določimo časovno obdobje, v katerem so bili računi poslani
FURS-u v naknadno potrditev. Na zaslonu se izpišejo naslednji podatki o
naknadnih pošiljanjih računov v potrditev: datum in čas pošiljanja, številka
računa, čas izdaje računa in status uspešnosti pošiljanja. Možni so naslednji
statusi uspešnosti pošiljanja:









OK (uspešna naknadna potrditev)
ERR1 (sporočilo ni v skladu s shemo XML)
ERR3 (digitalni podpis ni ustrezen)
ERR4 (identifikator digitalnega potrdila ni ustrezen)
ERR5 (davčna številka v sporočilu ni enaka davčni številki iz
digitalnega potrdila)
ERR7 (digitalno potrdilo je preklicano)
ERR8 (digitalnemu potrdilu je potekla veljavnost)
ERR101 (napaka pri povezavi s FURS-om)

Slika 2.7-8: Dnevniki izvedenih naknadnih potrditev računov
Če se izpiše status OK, so bili podatki uspešno poslani v potrditev. Če se izpiše
kateri koli od drugih statusom, naknadna potrditev ni bila uspešna. Vsi ti računi
se bodo ponovno pojavili v seznamu nepotrjenih računov. Če ponovna
potrditev teh računov ni uspešna, je treba v primeru napak, ki se nanašajo na
digitalno potrdilo (ERR5, ERR7 IN ERR8), te napake čim prej odpraviti oz.
poskrbeti za pridobitev veljavnega digitalnega potrdila. V primeru drugih
napak se obrnite na klicni center IZUM-a.
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OKOLJE EVIDENCE ČLANOV
V okolju evidence članov vpisujemo podatke o novih članih ali pa
spreminjamo podatke o že vpisanih članih. V okolje evidence članov preidemo
tako, da na osnovnem nivoju vpišemo ukaz NEW oz. NEW/DEP (za vpis člana
oz. oddelka) ali ukaz EDIT oz. EDIT/DEP (za spreminjanje podatkov o članu
oz. oddelku).
V okolju evidence članov lahko izvajamo naslednje postopke:








vpis člana in spreminjanje podatkov o članu
izbira vnosne maske (razen pri oddelkih)
vpis ali spreminjanje opombe o članu
izpis nalepke za člansko izkaznico
shranitev podatkov o članu v bazo podatkov
brisanje podatkov o članu iz baze podatkov
dodelitev nove vpisne številke.

Slika 3 - 1: Okolje evidence članov
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3.1 VPIS ČLANA IN SPREMINJANJE PODATKOV O
ČLANU

3.1.1 Vpis člana
Po potrditvi ukaza NEW in določitvi vpisne številke člana (gl. poglavje 2.1.1
Prehod v okolje evidence članov) se izpiše privzeta vnosna maska s polji za
vpis podatkov o članu. Če vnosna maska ne ustreza kategoriji člana, ki ga
želimo vpisati, izberemo iz seznama definiranih vnosnih mask drugo, nato pa
vpišemo podatke o članu. V vsaki vnosni maski so vključena in obvezna
naslednja polja:
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Vpisna številka člana
Ko je vpisna številka določena (programsko ali pa smo jo izbrali sami),
podatka ne moremo več spremeniti (zapis s to številko pa seveda lahko
zbrišemo).



Priimek in ime
Vpišemo priimek in ime člana.



Kategorija člana
Iz šifranta izberemo ustrezno kategorijo in jo prenesemo v polje.



Datum rojstva
Vpišemo datum rojstva.



Ulica in hišna št.
Vpišemo stalno bivališče člana.



Poštna št. in kraj
Iz šifranta izberemo poštno številko stalnega bivališča člana.



Indikator opominov
Iz šifranta se privzame koda, ki določa, da član prejema opomine za
gradivo, če prekorači rok izposoje. Če ne želimo, da član prejema
opomine, izberemo iz šifranta drugo kodo.



Indikator naslavljanja opom.
Iz šifranta se privzame koda, ki določa, da član prejema opomine na
stalni naslov. Podatek lahko popravimo (iz šifranta izberemo drugo
kodo).



Datum prvega vpisa
Programsko se privzame tekoči datum.



Datum podaljšanja članstva
Ob vpisu člana polja ne izpolnimo.
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Po poljih se pomikamo s tipkama Đ in Š, vnos podatkov pa potrjujemo s
tipko L.
Ko se s tipko L ali Đ pomaknemo čez zadnje polje v vnosni maski, se v
ukazni vrstici izpiše vprašanje Želite shraniti zapis o članu
(D/N)?. Pritisnemo tipko d ali y . Po potrditvi s tipko L se zapis o
članu shrani v bazo podatkov o članih.
Primer:
Ukaz: NEW *
(Programsko se določi vpisna številka, ki je za 1 višja od doslej dodeljene
najvišje vpisne številke.

VD
(Izberemo vnosno masko za vpis podatkov o članu in vpišemo podatke o članu
(gl. sliko 3.1 - 1).)

YI
(Shranimo zapis v bazo podatkov o članih.)

Slika 3.1 - 1: Vpis podatkov o članu

3.1.2 Spreminjanje podatkov o članu
Če želimo spremeniti podatke o članu, ga izberemo z ukazom EDIT in vpisno
številko. Po potrditvi ukaza se izpišejo podatki o članu, ki jih lahko
spremenimo, dopolnimo ali zbrišemo. Po spreminjanju podatkov shranimo
zapis s tipkama Y I. Če sprememb ne želimo shraniti, pritisnemo tipko
F.
3.1 - 2
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3.1.3. Vrste podatkov in njihov vpis
Polja v vnosnih maskah so prilagojena različnim kategorijam članov. Pri vpisu
podatkov moramo upoštevati posebnosti posameznih polj, saj je v program
vključena kontrola vnosa, ki ne dovoljuje shranjevanja zapisov z napačno
vpisanimi podatki v bazo podatkov o članih.
Vse črkovne (besedne) podatke lahko vpisujemo z malimi ali velikimi črkami.
Podatki se vedno izpišejo tako, kot so vpisani. Programska pretvorba malih črk
v velike ni vključena, saj iskanje po katerem koli iskalnem polju ni odvisno od
tega, ali je podatek vpisan z velikimi ali z malimi črkami.
Glede na posebnosti posameznih polj ločimo naslednje vrste podatkov:

Podatki stalne dolžine
V določena polja moramo vpisati točno določeno število znakov. Podatki stalne
dolžine so vsi kodirani podatki in datumi (npr.: Poštna št. in kraj,
Občina, Datum rojstva).

Numerični podatki
V nekatera polja lahko vpisujemo le številke. Vnos nenumeričnih znakov (npr.
črk ali drugih posebnih znakov) ni dovoljen. Numerični podatki so skoraj vsi
kodirani podatki, datumi in nekateri drugi podatki (npr. Razred OŠ,
Letnik srednje šole).

Obvezni podatki
Za določena polja je vnos podatkov obvezen. Ta polja na zaslonu niso posebej
označena. Ob shranjevanju zapisa nas na obvezen vnos podatka opozori
programsko sporočilo Podatek je obvezen, kazalec pa se postavi na
začetek polja, ki zahteva obvezen vnos podatka (npr. Priimek in ime,
Datum rojstva, Ulica in hišna št.).

Datumi
Datume lahko vpisujemo v različnih formatih. Če je datum vpisan napačno, se
ob shranjevanju zapisa izpiše sporočilo Napačen vpis datuma, kazalec
pa se postavi na začetek polja z napačno vpisanim datumom.
Če je vpisan, se primerja tudi podatek Datum podaljšanja članstva s
podatkom Datum prvega vpisa, ter se v primeru, ko je le-ta novejši,
izpiše opozorilo Datum prvega vpisa je novejši od datuma v
tem polju.
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3.1 - 3

Okolje evidence članov

COBISS2/Izposoja

Podatki s privzeto vrednostjo
Pri vpisu novega člana se na zaslonu izpiše privzeta vnosna maska, v kateri so
nekatera polja že izpolnjena s podatki. To so privzete vrednosti, ki so določene
programsko. Nekatere med njimi lahko spreminjamo (npr. Datum prvega
vpisa, kjer se vedno privzame tekoči datum, Indikator opominov,
Indikator naslavljanja opom.), do nekaterih pa nimamo dostopa
(Vpisna številka člana).

Kodirani podatki
Polja, v katera vpisujemo kodirane podatke, so označena z znakom "/". Vsi
kodirani podatki in seznam šifrantov, ki jih uporabljamo pri vpisu podatkov, so
opisani v Dodatku C.
Večina kodiranih podatkov ni obvezna, zato lahko polja, kjer se vpisujejo ti
podatki, kar preskočimo s tipko L ali s tipkama Đ in Š .
Šifrant za posamezno polje izpišemo s pritiskom na tipki Y Q ali tipko
X (gl. ukaz CODE). Če v polje nismo vpisali nobene vrednosti, se izpiše
šifrant od začetka, sicer pa se izpiše od vpisane kode naprej.
Po šifrantu se pomikamo s tipkami Đ, Š, ¿, ¾, O, Z. Po potrditvi
s tipko L se izbrana koda sama prenese v polje.
Če iz šifranta ne želimo izbrati nobene kode, pritisnemo tipko F.
V šifrantu lahko poiščemo ustrezne kode tudi po pomenu. Po pritisku na tipki
Y C se na spodnjem robu okna izpiše beseda Išči:, za katero vpišemo
iskalni pojem (v celoti ali samo del podatka oz. kode). Po potrditvi s tipko
L se kazalec postavi h kodi, ki ustreza iskalnemu pojmu. S tipko C
preverimo, ali iskalnemu pojmu ustreza več kod v šifrantu.
Za vpis večine kodiranih podatkov se uporabljajo globalni šifranti, ki jih za
uporabnike sistema COBISS.SI vzdržuje IZUM.
Globalni šifranti

Globalni šifranti so lahko enostavni ali sestavljeni.

Primer:
Za vnos v polje Smer/program študija se uporablja sestavljen šifrant,
ki je vezan na šifrant fakultet.
Če polje Fakulteta izpolnimo, se koda fakultete prenese v polje
Smer/program študija. Ostanek kode vpišemo sami. Če kode ne
poznamo, lahko s tipkama Y Q ali tipko X izpišemo šifrant programov
oz. smeri za izbrano fakulteto in poiščemo kodo. Po potrditvi s tipko L se
izbrana koda prenese v polje Smer/program študija.
Če podatka o fakulteti ne vpišemo, se za polje Smer/program študija
izpiše šifrant programov oz. smeri za vse fakultete.
Lokalni šifranti

3.1 - 4

Lokalne šifrante lahko vzdržujejo uporabniki sami, če imajo ustrezna pooblastila
(gl. ukaz EDIT CODES).
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Opozorilo:

Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT
CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem
primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij.

Opozorilo:
Ob vpisu novih članov, ki niso državljani R Slovenije, izberemo vnosno masko,
ki ustreza kategoriji 013 – tuji državljani in v katero je vključeno opisno polje
Naziv pošte in kraja biv. v tujini1.

Posebne kontrole vpisa podatkov
Ob shranjevanju podatkov o članu, ki smo jih vpisali z ukazom NEW oz. EDIT,
se izvedejo tudi naslednje kontrole:


Članstvo
V knjižnicah, kjer zaračunavajo članarino, se ob shranjevanju
novovpisanih članov, za katere sta v ceniku določena cena in
avtomatski način obračuna, izpišeta programsko sporočilo
Članarina (<kategorija člana>) = <cena> in vprašanje
Evidentiram kot terjatev (D/N)?. S pritrdilnim
odgovorom na vprašanje članu evidentiramo terjatev za članarino,
hkrati pa se avtomatsko ažurira tudi podatek Datum podaljšanja
članstva .
Ob shranjevanju že vpisanih članov program preveri podatek Datum
podaljšanja članstva in ga primerja s tekočim datumom. Če je
od tega datuma poteklo eno leto (oz. čas trajanja članstva), se izpiše
programsko sporočilo o poteku članstva in pri članu lahko avtomatsko
evidentiramo terjatev za članarino.
Če se pri članu ne vodi evidenca članstva, se preverja datum zadnjega
obiska v knjižnici (v katerem koli oddelku). Če je od zadnjega obiska v
knjižnici preteklo več kot eno leto, se v vrstici sporočil izpiše opozorilo
Datum zadnjega obiska DD.MM.LLLL – preverite
ažurnost podatkov o članu!





1

Podpis pristopne izjave
S podpisom pristopne izjave dovoli član uporabo svojih osebnih
podatkov za potrebe vodenja evidenc izposoje v knjižnici. Če je v polje
Podpis izjave ob vpisu vpisana vrednost 0, se izpiše
sporočilo Pristopna izjava ni podpisana.
Podvajanje vpisa člana
Na osnovi priimka in imena ter datuma ali leta rojstva program preveri,
ali je član, ki ga vpisujemo, že vpisan v bazo podatkov o članih.

Tudi za vpis tujih študentov.
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Slika 3.1 - 2: Kontrola podvajanja vpisa

Privilegiji
V vnosni maski vsakega člana je polje Privilegiji, kjer lahko aktiviramo
in ukinjamo različne privilegije. S tipkama za pomik se postavimo na to polje
in pritisnemo tipko X. Odpre se okno, kjer so izpisani vsi možni privilegiji.
Vsi privilegiji, ki so že aktivni, se izpišejo osvetljeno. Posamezni privilegij
aktiviramo tako, da se s tipkama za pomik postavimo v vrstico s tem
privilegijem in pritisnemo tipko za presledek ». Vrstica se izpiše
osvetljeno. Privilegij ukinemo na enak način s ponovnim pritiskom na tipko
». V tem primeru vrstica ni več izpisana osvetljeno. Če želimo spremembo
shraniti, pritisnemo tipko L, sicer pa tipko F. Ko zapustimo okno, se v
polju Privilegiji izpiše ustrezna kodirana vrednost oz. 0, če ni postavljen
noben privilegij.
Spreminjamo lahko naslednje privilegije:


dostop do baz OCLC
Privilegij omogoča članu knjižnice dostop do baz podatkov OCLC
preko COBISS/OPAC-a. Ta privilegij lahko dodeljuje samo
pooblaščena oseba knjižnice, ki je podpisala pristopno izjavo in ima
pooblastilo OCLC.

Opozorilo:
Za urejanje v nadaljevanju navedenih privilegijev potrebujemo pooblastilo
PRV1. Če nimamo pooblastila PRV1 ali OCLC, lahko dodeljene privilegije
samo pregledujemo, ne moremo pa jih spreminjati.

.
3.1 - 6
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oproščen plačila stroškov zamudnine
Če ima član ta privilegij, se mu pri vračanju ali podaljšanju gradiva, ki
mu je potekel rok vrnitve, zamudnina ne obračunava.



oproščen plačila stroškov izposojevalnine
Če ima član ta privilegij, se mu pri izposoji oz. podaljševanju ne
obračunava izposojevalnina za gradivo, ki jo sicer drugim članom za ta
tip gradiva zaračunavamo.



oproščen plačila članarine
Če ima član ta privilegij, se mu pri vpisu in poteku članstva ne
obračuna članarina. Ker je obračunavanje članarine vezano na
kategorijo članov, je smiselno privilegij postavljati samo pri
posameznih članih tistih kategorij, kjer sicer članarino obračunavamo.



oproščen plačila stroškov za rezervacije
Če ima član ta privilegij, se mu pri dodelitvi rezerviranega gradiva ne
obračunajo stroški rezervacije.

Omejitve
V vnosni maski vsakega člana je polje Omejitve, kjer lahko aktiviramo in
ukinjamo različne omejitve na enak način kot privilegije (gl. prejšnjo točko).
Spreminjamo lahko naslednje omejitve:


izgubljena izkaznica
To omejitev postavimo članu, ki je izgubil člansko izkaznico in
uporablja dvojnico z isto številko. Pri prehodu v okolje izposoje
(MEMBER) se v vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek
in ime>: izgubljena izkaznica, z delom pa lahko
nadaljujemo šele, ko pritisnemo tipko K. Na ta način lahko
preverimo izkaznico in preprečimo morebitno zlorabo, če je bila
originalna izkaznica ukradena.



najdena/pozabljena izkaznica
To omejitev postavimo članu, če je bila njegova članska izkaznica, ki
jo je izgubil ali pozabil (v knjižnici oziroma kje drugje) najdena. Če je
imel član že prej postavljeno omejitev "izgubljena izkaznica", mu jo
sedaj ukinemo. Pri prvem obisku člana se bo izpisalo opozorilo, da je
bila njegova izkaznica najdena oz. pozabljena in mu jo lahko vrnemo.
Če ima knjižnica več ločenih izposojevališč oz. oddelkov, je smiselno
v opombo o članu vpisati tudi lokacijo, kjer izkaznica čaka na člana.
Po vrnitvi izkaznice članu to omejitev ukinemo.

Opozorilo:
Za urejanje v nadaljevanju navedenih omejitev potrebujemo pooblastilo PRV2.
Če nimamo pooblastila PRV2, lahko dodeljene omejitve samo pregledujemo,
ne moremo pa jih spreminjati.

© IZUM, januar 2011
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onemogočen obisk
Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki
se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz
MEMBER) se izpiše sporočilo: < št. člana> <priimek in
ime>: onemogočen obisk. Enako je pri poskusu evidentiranja
obiska z ukazom VISIT. Edini možni transakciji pri članu sta vračilo
gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN) in spreminjanje
podatkov o članu (ukaz EDIT).



onemogočeno podaljšanje
Članu s to omejitvijo ni mogoče podaljšati izposojenega gradiva z
ukazoma PROLONG in PROLONG/ALL. Lahko pa določimo nov
datum vrnitve z ukazoma RETDATE in PERIOD.



onemogočena izposoja
Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom. V primeru
poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v
vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime:
onemogočena izposoja.
Na zahtevo knjižnice je s posebnim parametrom možno onemogočiti
izposojo pri vseh članih, ki imajo neporavnane terjatve ali gradivo
sprekoračenim rokom vrnitve. Takšna omejitev velja potem za vse
člane knjižnice in je neodvisna od postavitve omejitve izposoje v tem
polju.



onemogočene rezervacije preko COBISS/OPAC-a
To omejitev postavimo članu, če je zlorabil možnost rezervacij preko
COBISS/OPAC-a.



zadržana izkaznica
Ta omejitev se avtomatsko postavi članu v primeru zlorabe na
knjigomatu, lahko pa jo postavimo ročno. Za člana s to omejitvijo ni
mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki se izvajajo v okolju
izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz MEMBER) se izpiše
sporočilo: <št. člana> <priimek in ime>: zadržana
izkaznica. Enako je pri poskusu evidentiranja obiska z ukazom
VISIT. Edini možni transakciji pri članu sta vračilo gradiva brez
predhodne izbire člana (ukaz RETURN) in spreminjanje podatkov o
članu (ukaz EDIT).



samo izposoja v čitalnici
Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom, lahko pa
ga izposodimo v čitalnico (ukaz READINGROOM oz. tipki V W),
prav tako ga lahko za člana tudi rezerviramo ali naročimo. V primeru
poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v
vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime>:
samo izposoja v čitalnico, z delom pa lahko nadaljujemo
šele, ko pritisnemo tipko K.



samo dostop do interneta
Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki
se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz
MEMBER) se izpiše sporočilo: <št. člana> <priimek in
© IZUM, januar 2011
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ime>: samo dostop do interneta. Enako je pri poskusu
evidentiranja obiska z ukazom VISIT. Obisk člana je možno
evidentirati z ukazom VISIT/INTERNET. Edini možni transakciji pri
članu sta vračilo gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN)
in spreminjanje podatkov o članu (ukaz EDIT).



samo izposoja v čitalnici
Članu s to omejitvijo ne moremo izposoditi gradiva na dom, lahko pa
ga izposodimo v čitalnico (ukaz READINGROOM oz. tipki V W),
prav tako ga lahko za člana tudi rezerviramo ali naročimo. V primeru
poskusa izposoje na dom (ukaz CIRCULATE oz. tipka W) se v
vrstici sporočil izpiše: <št. člana> <priimek in ime>:
samo izposoja v čitalnico, z delom pa lahko nadaljujemo
šele, ko pritisnemo tipko K.



samo dostop do interneta
Za člana s to omejitvijo ni mogoče izvesti nobenega od postopkov, ki
se izvajajo v okolju izposoje gradiva. Ob poskusu prehoda (ukaz
MEMBER) se izpiše sporočilo: <št. člana> <priimek in
ime>: samo dostop do interneta. Enako je pri poskusu
evidentiranja obiska z ukazom VISIT. Obisk člana je možno
evidentirati z ukazom VISIT/INTERNET. Edini možni transakciji pri
članu sta vračilo gradiva brez predhodne izbire člana (ukaz RETURN)
in spreminjanje podatkov o članu (ukaz EDIT).



onemogočen oddaljeni dostop do informacijskih
virov
Član s to omejitvijo nima možnosti za oddaljeni dostop do zunanjih
ponudnikov informacijskih virov. Ta nastavitev je primerna za
knjižnice, ki so podpisale izjavo za dostop do tujih servisov in imajo
omogočen oddaljeni dostop.

 onemogočeno posredovanje naročil za MI preko
COBISS/OPAC-a
Član s to omejitvijo nima dovoljenja za posredovanje medknjižničnega
naročila preko COBISS/OPAC-a.
 onemogočena uporaba knjigomata
Član s to omejitvijo lahko gradivo na knjigomatu vrne, ne more pa si
gradiva izposoditi in podaljšati roka izposoje. Član lahko vse svoje
aktivnosti ureja pri izposojevalnem pultu.
 onemogočen dostop do drugih baz s podatki o
članu
Članu s to omejitvijo s tipko X onemogočimo pregledovanje
njegovih podatkov v vnosni maski pri poljih Priimek in ime in
Številka kartice Urbana v drugih referenčnih bazah
podatkov o članih. Ta omejitev se za zdaj preverja le v Mestni knjižnici
Ljubljana, ki uporablja referenčno bazo Urbana.

© IZUM, april 2013
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3.1.4. Podatki za obveščanje
Podatke za obveščanje lahko vnašamo ali spreminjamo z ukazom NOTIFY (iz
osnovnega nivoja, okolja evidence članov ali okolja izposoje gradiva) ali z
ukazno tipko C (samo iz osnovnega nivoja in okolja evidence članov).
Vnosna maska, ki se pri tem odpre, vsebuje standardne podatke za obveščanje:


e-pošta: elektronski naslov, na katerega bodo prihajala sporočila



številka mobilnega telefona (SMS): številka telefona, na
katerega bodo prihajala sporočila



geslo za COBISS/OPAC

Naslednja skupina podatkov opredeljuje, za katere vrste obvestil bo član
prejemal obvestila po e-pošti, s SMS-sporočili in/ali potisnimi obvestili. V
maski se pojavljajo le tiste vrste obvestil, ki jih knjižnica članom omogoča (gl.
ukaz EDIT NOTIFY). Nastavitve spreminjamo tako, da se s puščico za pomik
postavimo na posamezno obvestilo, nato pa pritisnemo tipko X. Odpre se
meni z naslednjimi možnostmi:


pošiljanje na E-naslov



pošiljanje na SMS-naslov



potisno obvestilo

Načini obveščanja, ki so že aktivni, se izpišejo osvetljeno. S tipko za pomik
izberemo vrstico s posameznim načinom e-obveščanja in jo s pritiskom na
tipko » aktiviramo (vrsta se izpiše inverzno) ali ukinemo (izpiše se
normalno). Nastavitve potrdimo s tipko L. Če član nima izbranega
nobenega načina e-obveščanja, se pri posameznem obvestilu izpiše vrednost 0.
Opozorilo:
Če ima član nastavljeno prejemanje potisnega obvestila, se pri posameznem
obvestilu vrstica »potisna obvestila« izpiše osvetljeno. Nastavitve obveščanja
s potisnimi obvestili z ukazom NOTIFY ni mogoče spreminjati.
Nastavitve, katera obvestila bo član prejemal s potisnimi obvestili, lahko
član spreminja le sam v aplikaciji mCOBISS na svoji mobilni napravi.
Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami obvestil:


3.1 - 10

Obvestilo o poteku rezervacije
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, ko se iz
seznama evidentiranega gradiva pri članu zbriše izvod, ki je bil
rezerviran ali je čakal na člana, da ga prevzame (statusi O, W ali R), in
je že potekel rok veljavnosti (datum v 3. stolpcu). Dogodek se lahko
sproži posamično, ko izposojevalec iz evidence pri članu briše takšen
izvod, ali v paketu, ko se v izposoji izvede brisanje neaktualnih
rezervacij (gl. ukaz ERASE/RESERVATION).
© IZUM, april 2014

Okolje evidence članov

COBISS2/Izposoja


Obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, ko je gradivo,
ki ga je rezerviral, prispelo v knjižnico, ali pa je rezervirano prosto
gradivo pripravljeno za prevzem (status W). Če je član na prvem mestu
v seznamu rezervacij, prejme obvestilo pri vračilu gradiva pri
izposojevalnem pultu ali preko knjigomata. Član lahko dobi obvestilo
tudi v primeru brisanja rezervacije, katere veljavnost je potekla ali po
preklicu rezervacije (status O in W) pri članu, ki je bil v seznamu
rezervacij pred njim.



Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če je pri
katerem od izposojenih izvodov do poteka roka izposoje še točno
določeno število dni (npr. 3 dni). Za posamezni izvod prejme član to
obvestilo samo enkrat. Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in
dnevno v sklopu paketa obvestil.



Obvestilo o skorajšnjem opominu
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če je pri
katerem od izposojenih izvodov rok izposoje že potekel in je do
prejema opomina še točno določeno število dni (npr. 3 dni). Obvestilo
za posamezni izvod lahko dobi član največ štirikrat, odvisno od števila
opominov, ki jih knjižnica pošilja (1. opomin, 2. opomin, 3. opomin in
opomin pred tožbo). Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in
sicer enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil.



Obvestilo o poteku članstva
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo, če mu je že ali
pa mu bo v kratkem poteklo članstvo (npr. čez teden dni). Obvestilo o
poteku članstva prejme član samo enkrat, določeno število dni pred
potekom članstva. Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko in sicer
enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil.



Obvestilo o neporavnanih terjatvah
Članu, ki ima aktiviran ta parameter, se pošlje obvestilo o
neporavnanih terjatvah, ko preteče določeno število dni od datuma
evidentiranja vsaj ene evidentirane terjatve (privzeta vrednost je 3 dni).
Pošiljanje tega obvestila poteka avtomatsko, in sicer enkrat dnevno s
sklopu paketa obvestil.



Splošna obvestila knjižnice
Član, ki ima aktiviran ta parameter, prejema splošna obvestila knjižnice
(npr. o spremembi delovnega časa). Knjižnica pripravi in razpošlje
splošna obvestila na SMS-naslove v segmentu COBISS2/Izpisi
(CIR903 – obvestila preko SMS). SMS-sporočila te vrste so
brezplačna. Pošiljanje splošnih obvestil knjižnice po e-pošti pa se
izvaja v sklopu izpisov CIR901 – obvestila bralcem.

Nastavitve shranimo s tipkama Y I.

© IZUM, april 2014
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Nasvet:
Če želi knjižnica spremljati poslana obvestila, lahko prejema kopije poslanih
obvestil (razen splošnih sporočil, ki se pripravljajo in pošiljajo iz segmenta
COBISS2/Izpisi) na elektronski naslov, vpisan z ukazom EDIT OPAC pri
parametru "e-pošta za e-obvestila".
Opozorilo:
Člani lahko med obvestili, katerih pošiljanje knjižnica omogoča, tudi sami v
COBISS/OPAC-u pri možnosti "moja knjižnica" spreminjajo podatke o tem,
katera obvestila želijo prejemati in na kakšen način.
S spremembo in shranitvijo novih nastavitev za e-obveščanje pri
posameznem članu v segmentu COBISS2/Izposoja je možno, da prekrijemo
nastavitve, ki so jih morda nastavili uporabniki sami v COBISS/OPAC-u.
Zato lahko nastavitve spreminjamo le ob prisotnosti ali odobritvi uporabnika
samega!

3.1 - 12
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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.

2

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.

3.2 - 2
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VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O ČLANU
V okolju evidence članov lahko za izbranega člana vpišemo opombo. Po
pritisku na tipki Y S, se pod vpisno številko ter priimkom in imenom člana
izpiše besedilo Opomba o članu:, pod katerim vpišemo besedilo opombe
(gl. ukaz NOTE/MEMBER).
Besedilo opombe je lahko poljubno, vpišemo lahko največ 12 vrstic. Če ima
član že vpisano opombo, jo lahko dopolnimo, popravimo, zbrišemo ali vpišemo
novo. Vpisano opombo shranimo s pritiskom na tipko K.
Če opombe o članu ne želimo shraniti, pritisnemo tipko F .
Z vpisom opombe se beleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na katerega je
vnašalec prijavljen (pri splošnih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa. Ta podatek se ob naslednjem vpisu ali
spremembi opombe izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o članu omogoča izpis informacije o vnašalcu le za
zadnjo spremembo opombe.
Opombo o članu lahko vpišemo tudi na osnovnem nivoju ali v okolju izposoje
gradiva.
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3.4 IZPIS NALEPK ZA ČLANSKE IZKAZNICE
Ob vpisu novega člana, ob spremembi njegovega imena oz. priimka ali ob
dodelitvi nove vpisne številke (če je član npr. izgubil izkaznico) lahko izpišemo
nalepko, s katero opremimo njegovo člansko izkaznico.
V okolju evidence članov se po pritisku na tipki V A nalepka izpiše na
lokalni ali sistemski tiskalnik, priključen na terminal ali osebni računalnik (gl.
ukaz ETI). Nalepko za posameznega člana lahko izpišemo tudi na osnovnem
nivoju, če vpišemo v ukazno vrstico ukaz ETI in vpisno številko člana.
Če želimo imeti nalepke za izbrano območje vpisnih številk pripravljene
vnaprej, jih izdelamo in izpišemo v segmentu COBISS2/Izpisi, ki omogoča
izpis nalepk za članske izkaznice "v paketu". V izbrano območje vpisnih
številk lahko vključimo tudi proste številke.
Če nalepk ne izpisujemo sproti (ker npr. nimamo v vseh oddelkih tiskalnika za
nalepke), lahko v segmentu COBISS2/Izposoja vpisne številke članov, za
katere želimo natisniti nalepke, shranimo v datoteko vpisnih številk (gl. ukaz
PUTEN). Ko je datoteka pripravljena, nalepke natisnemo tako, da v ukazno
vrstico vpišemo ukaz ETI/FILE (gl. ukaz ETI/FILE).
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SHRANITEV PODATKOV
Podatke o članu lahko shranimo v bazo podatkov o članih na dva načina:


Pritisnemo tipki Y I (gl. ukaz SAVE).



Ko se s tipko L ali Õ pomaknemo čez zadnje polje v vnosni
maski, se v ukazni vrstici izpiše vprašanje Ali želite shraniti
zapis o članu (D/N)? . Pritisnemo tipko d ali y in nato tipko
L.

Shranitev podatkov o članu v bazo podatkov bo uspešna samo, če so izpolnjena
vsa polja, ki zahtevajo obvezen vnos podatkov, oz. če so pravilno vpisani vsi
podatki, za katere je vključena programska kontrola.
Opozorilo:
Če podatkov ne želimo shraniti, pritisnemo tipko F. V ukazni vrstici se izpiše
vprašanje Želite zapustiti zapis brez shranjevanja
(D/N)?. Po potrditvi trdilnega odgovora se vsi podatki izgubijo (pri vpisu
novega člana) oz. ostanejo nespremenjeni (pri spreminjanju podatkov o že
vpisanem članu).
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3.6 BRISANJE PODATKOV
Vse podatke o vpisanem članu lahko izbrišemo iz baze podatkov s tipkama
Y T (gl. ukaz DELETE). V ukazni vrstici se izpiše vprašanje Želite
brisati zapis o članu (D/N)?. Po potrditvi trdilnega odgovora se
odpre okno, v katerem izberemo vzrok za brisanje člana. Po pritisku na tipko
L je član izbrisan iz baze podatkov, v vrstici sporočil pa se izpiše sporočilo
Zapis o članu je izbrisan iz baze podatkov. Vpisna številka
brisanega člana ostane zasedena in je ni možno dodeliti drugemu članu. Vzrok
brisanja člana je razviden iz pregleda zasedenih vpisnih številk v segmentu
COBISS/Izposoja (npr. SELECT 0100100-0100500) in v določenih izpisih za
izposojo v segmentu COBISS/Izpisi (npr. CIR501 - transakcije pri članu).
Zapis se izbriše iz baze podatkov le tedaj, če izbrani član nima evidentiranega
nobenega izvoda oz. terjatev.
Opozorilo:
Za brisanje podatkov o članu potrebujemo pooblastilo.
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3.7 DODELITEV NOVE VPISNE ŠTEVILKE
Po pritisku na tipki Y E lahko članu dodelimo novo vpisno številko (gl.
ukaz RENAME).
Po dodelitvi nove vpisne številke moramo zapis o članu ponovno shraniti v
bazo podatkov z ukazom SAVE. Po potrditvi ukaza se vsi podatki o članu
nespremenjeni shranijo pod novo številko. Če ima izbrani član evidentiran vsaj
en izvod gradiva (velja le za knjižnice vzajemne baze članov Univerze v
Mariboru) oz. terjatev, mu nove vpisne številke ni mogoče dodeliti.
S posebnim parametrom je možno na zahtevo knjižnice določiti, da se ukaz
RENAME ne izvede, če ima član v katerem koli oddelku knjižnice evidentiran
vsaj en izvod gradiva (status C, O, R …).
Stara vpisna številka ostane zasedena in je ne moremo dodeliti novemu članu.
Vsi podatki o članu so namreč vezani na njegovo vpisno številko, zato bi se ob
izbiri že uporabljene vpisne številke na novega člana prenesli arhivski podatki
o brisanem članu (npr. število izgubljenih izvodov gradiva, dolg člana, število
opominov, podatki o izposoji ipd.).
Vzrok zasedenosti vpisne številke je razviden v segmentu COBISS2/Izposoja
iz pregleda zasedenih vpisnih številk (npr. SELECT 0100100–0100500) ter v
določenih izpisih za izposojo v segmentu COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 –
transakcije pri članu).
Če zapisa ne shranimo (izhod s tipko F), član ostane vpisan pod staro
številko.
Nove vpisne številke navadno dodeljujemo članom, ki izgubijo svojo člansko
izkaznico (da preprečimo njihovo zlorabo). Pred določitvijo nove vpisne
številke moramo preveriti, ali je izbrana številka še prosta. Praviloma izberemo
za novo vpisno številko tisto, ki je za 1 višja od doslej dodeljene najvišje
številke.
Opozorilo:
Za dodelitev nove vpisne številke potrebujemo pooblastilo.
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4 OKOLJE IZPOSOJE GRADIVA
Okolje izposoje gradiva predstavlja osrednji in najobsežnejši del programske
opreme COBISS2/Izposoja. V njem izvajamo vse postopke evidentiranja
gradiva pri izbranem članu.
Člana izberemo iz baze podatkov o članih na osnovnem nivoju. V ukazno
vrstico vpišemo ukaz MEMBER in sedemmestno vpisno številko. Po potrditvi s
tipko L preidemo v okolje izposoje gradiva.
Če ne poznamo vpisne številke člana, ga lahko poiščemo z ukazom SELECT
(ali SEARCH). Glede na podano iskalno zahtevo lahko takoj po potrditvi ukaza
preidemo v okolje izposoje gradiva pri določenem članu (če podani iskalni
zahtevi ustreza samo en član iz baze podatkov). Če pa se po potrditvi ukaza
izpiše seznam članov (ki ustrezajo podani iskalni zahtevi), izberemo
določenega člana tako, da vpišemo v ukazno vrstico zaporedno številko, pod
katero se nahaja v seznamu.
V okolju izposoje gradiva lahko izvajamo naslednje postopke:
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pregled evidentiranega gradiva pri članu
izposoja gradiva
 izposoja na dom
 izposoja v čitalnico
 izposoja iz čitalnice na dom
 kroženje revij
 medoddelčna izposoja
rezervacije prostega in izposojenega gradiva
spreminjanje datuma vrnitve gradiva
 določitev novega datuma vrnitve
 podaljšanje roka izposoje
vračanje gradiva
 vračanje brez zadržka
 vračanje z zadržkom
 vračanje v katerem koli oddelku z avtomatizirano izposojo
evidentiranje izgubljenih izvodov gradiva
vpis ali spreminjanje opombe o članu
vpis ali spreminjanje opombe o gradivu, vezane na člana
vpis ali spreminjanje opombe o gradivu
izpisovanje podatkov na tiskalnik
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vpogled v podatke o gradivu
vpogled v podatke o disciplini člana
evidenca gradiva in disciplina člana v drugem oddelku1
prehod v okolje evidence članov
prehod v okolje kataloga
prehod v okolje evidentiranja in poravnave terjatev

Vsak postopek evidentiranja gradiva (izposoja na dom ali v čitalnico, izposoja
iz čitalnice na dom, evidentiranje izgubljenih izvodov, rezervacije prostega ali
izposojenega gradiva, vračanje) lahko izvajamo, dokler ne pritisnemo tipke
F ali ne izberemo drugega postopka.
Pri prehodu v okolje izposoje se izvršijo nekatere programske kontrole, vezane
na posameznega člana:





1

Če je pri članu določena omejitev števila izposojenih izvodov, se v
vrstici sporočil izpiše opozorilo Omejitev izposoje na xxx
izvodov.
V knjižnicah, kjer imajo vključeno kontrolo ustreznosti kategorije
člana, se preverja ustreznost postavljene kategorije člana glede na
njegovo starost. Neustrezna je v naslednjih primerih:
 za predšolske otroke (kategorija 001), če so starejši od 7 let
 za osnovnošolce (kategorija 002), če so starejši od 15 let
 za srednješolce (kategorija 003), če so starejši od 19 let
Za druge kategorije se kontrola ne izvaja. Ko program ugotovi, da
evidentirana kategorija člana ne ustreza njegovi starosti, se v vrstici
sporočil izpiše: Evidentirana kategorija <kategorija
člana> ne ustreza starosti člana.
Če je članu poteklo članstvo, se z ozirom na to, ali v knjižnici
zaračunavajo članarino (avtomatski način zaračunavanja članarine v
ceniku) ali ne, v vrstici sporočil izpiše opozorilo:
 Članarina (<kategorija člana>) = <znesek iz
cenika> (datum poteka članstva) ali Članarina
(članarina - <veljavnost članstva>)=<znesek
iz cenika>, v ukazni vrstici pa vprašanje Evidentiram
kot terjatev(D/N)?. S pritrdilnim odgovorom evidentiramo
članu terjatev za članarino, hkrati pa se pri podatkih o članu
ažurira polje Datum podaljšanja članstva oz. Datum
poteka članstva.
 Članstvo je poteklo DD.MM.LLLL, v ukazni vrstici pa
vprašanje Želite podaljšati članstvo (D/N)?. S
pritrdilnim odgovorom se pri podatkih o članu ažurira Datum
podaljšanja članstva oz. Datum poteka članstva.

Samo v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih.
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Če se pri članu ne vodi evidenca članstva, se preverja datum zadnjega
obiska v knjižnici (v katerem koli oddelku). Če je od zadnjega obiska v
knjižnici preteklo več kot eno leto, se v vrstici sporočil izpiše opozorilo
Datum zadnjega obiska DD.MM.LLLL - preverite
ažurnost podatkov o članu!



Če ima član evidentirane neporavnane terjatve, se lahko v vrstici
sporočil izpiše ustrezno opozorilo, npr. Član ni poravnal
zaostalih terjatev.



V vrstici sporočil se izpisujejo tudi opozorila o omejitvah, ki so
postavljene pri članu (npr. <št. člana> <priimek in ime>:
samo izposoja v čitalnici).



Če ima član, ki je postal polnoleten, indikator prejemanja opominov še
vedno nastavljen na vrednost »2« – opomine poslati na naslov poroka,
se izpiše naslednje opozorilo: Član je polnoleten,
opomini so nastavljeni na naslov poroka/starša.
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4.1 PREGLED EVIDENTIRANEGA GRADIVA PRI ČLANU
V okolje izposoje gradiva preidemo z izbiro člana na osnovnem nivoju. Če
poznamo njegovo vpisno številko, ga izberemo z ukazom MEMBER, drugače
pa ga poiščemo z ukazom SELECT ali SEARCH.
Po izbiri člana se pod vrstico s podatki o položaju v programu najprej izpišejo
nekateri osebni podatki o članu (vpisna številka, priimek in ime ter
kategorija). Na desni strani se poudarjeno izpišejo indikatorji opomb, ki
opozarjajo na določene statuse pri članu:
DEB - (debt – dolg) član dolguje knjižnici (npr. stroški opominov, izgubljenih
izvodov gradiva ipd.)
LST - (lost – izgubljen) član ima evidentirane izgubljene izvode gradiva
OVR - (overdue – opomin) član ima trenutno opomin za vsaj en izposojen
izvod gradiva
OLD - (old – stari opomini) član je doslej že vsaj enkrat dobil opomin
NOT - (notify – opomba) vpisana je opomba o članu
SPM - (special membership) član ima evidentirano posebno članstvo
CIR - član ima v vsaj enem od drugih oddelkov evidentirano gradivo

Slika 4.1 - 1: Seznam evidentiranega gradiva pri članu
V desnem delu ločilne črte je viden podatek o številu strani seznama
evidentiranega gradiva in tekoča stran seznama. Na eni strani seznama je
evidentirano do 6 izvodov gradiva. Seznam lahko listamo s tipkami za pomik
(Đ, Š, Z, O, ¾ in ¿). En član ima lahko naenkrat evidentiranih
največ 1000 izvodov gradiva.
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V levem delu ločilne črte je viden podatek o skupnem številu evidentiranega
gradiva. Podatki o posameznem izvodu gradiva se v seznamu gradiva pri
izbranem članu izpišejo v treh vrsticah. Za monografske publikacije se
izpišejo naslednji podatki:

Primer:
IN

SG





ODD DAT1


199200728 SG=OK (PK) 681 GOLD 02



DAT2

DAT3



25.04.1995 15.06.1995

TI

DAT5



sts







15.07.1995

C

DAT4

n





(04.05.1995 R) 03.06.1995 1
TI=VAX/VMS Internals and Data Structures : version 5.2
AU


PY

LA





AU=Goldenberg, Ruth E. PY=1991 LA=eng

1. vrstica:
IN

Inventarna številka izvoda se izpiše poudarjeno in v obliki, kot je
navedena v podpolju 996f v lokalnih podatkih o stanju zaloge
posamezne fizične enote gradiva.

SG

Signatura se izpiše podčrtano in v obliki, kot je navedena v podpolju
996d in 996e v lokalnih podatkih o stanju zaloge posamezne fizične
enote gradiva. V primeru preusmeritve gradiva se v oklepajih izpiše tudi
oznaka podlokacije, s katere je bilo gradivo preusmerjeno.

ODD Številka oddelka, ki nam je preko medoddelčne izposoje posredoval
gradivo, da smo ga lahko izposodili članu.
DAT1 Datum izposoje izvoda (pri izposoji na dom), datum prvega
evidentiranja rezervacije izvoda gradiva za uporabo v čitalnici.
DAT2 Datum zadnjega podaljšanja roka izposoje (pri izposoji na dom), datum
rezervacije, datum zadnjega evidentiranja uporabe izvoda gradiva v
čitalnici, datum priprave gradiva za prevzem, datum evidentiranja
izgubljenega izvoda ali datum vrnitve gradiva z zadržkom.
DAT3 Datum pričakovane vrnitve izvoda, datum izposoje in vrnitve (pri
izposoji v čitalnico), datum poteka veljavnosti rezervacije, datum
poteka obdobja, do katerega bo gradivo čakalo na prevzem, datum
poteka obdobja, za katero je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici,
datum poteka obdobja, ko je gradivo še v postopku razdolževanja, ali
datum poteka obdobja, v katerem je gradivo pri članu evidentirano kot
izgubljeno. Datum vrnitve se izpiše poudarjeno, kadar pa je že
prekoračen, se izpiše inverzno.
sts

Na koncu prve vrstice s podatki o gradivu se izpiše še status
evidentiranega izvoda, ki ima lahko naslednje vrednosti:
C(irculate)

– izvod je izposojen na dom

S(tudy room) – izvod je izposojen v čitalnico
R(eserve)

4.1 - 2

– izvod je rezerviran
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D

– izvod, ki ga je član rezerviral, je pripravljen za
prevzem
– izvod je pri članu evidentiran kot izgubljen
– prost izvod gradiva je rezerviran za člana, vendar
gradivo za izposojo članu še ni pripravljeno
– izvod je vrnjen, vendar je še v evidenci gradiva pri
članu zaradi reklamacij
– izvod gradiva je vrnjen v drugem oddelku, kot je bil
izposojen, in je medoddelčno izposojen oddelku, v
katerem je bil vrnjen
– izvod je izposojen v drug oddelek

K

– izvod je izposojen za kroženje

U

– izvod je rezerviran za uporabo v čitalnici

W(aiting)
L(ost)
O(rder)
B(ack)

Če ima določeni izvod gradiva vpisano opombo, se status izpiše osvetljeno ali
poudarjeno.
2. vrstica:
Izpiše se naslov (TI). Če je bil članu dodeljen izvod gradiva, ki ga je rezerviral,
se pod datumom evidentiranja čakajočega gradiva izpiše datum rezervacije (v
okroglem oklepaju) (DAT5). Če je član dobil za določeni izvod opomin, se na
koncu 2. vrstice izpišeta tudi datum izdelave opomina (DAT4) in njegova
številka (n).
3. vrstica:
Izpiše se avtor (AU), leto izida (PY) in jezik, v katerem je delo napisano (LA).
Za serijske publikacije se izpišejo naslednji podatki:

Primer:
IN,
m CI
LETN
LETO KNJ ODD DAT1
DAT2
DAT3
sts

 






299400368,10 CI=1 Let. 4 (1994)
30.03.1995 28.06.1995 03.07.1995 C

TI
SG


TI=Monitor SG=OK(S)DP MONITOR

DAT5
DAT4


(04.05.1995 R)11.07.1995

n

1

ISSN
LA
PU
PP
FQ
CO
PY







ISSN=1318-1017 LA=slv PU=Pasadena PP=Ljubljana FQ=f CO=svn PY=1991-9999
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1. vrstica:
IN

m

CI

Inventarna številka izvoda se izpiše poudarjeno in v taki obliki, kot je
navedena v podpolju 997f v lokalnih podatkih o stanju zaloge
posamezne fizične enote gradiva. Za inventarno številko se izpiše še
ločilo ",".
Za ločilom se poudarjeno izpiše enota izposoje (iz podpolja 997m). To
je lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali
območje številk skupaj vezanih zvezkov (če so npr. zvezki od 1 do 5
vezani skupaj, jih lahko izposodimo samo kot eno fizično enoto; v tem
primeru je enota izposoje območje 1–5).
Oznaka primerka (iz podpolja 997c). Pri vnosu lokalnih podatkov o
stanju zaloge je pri serijskih publikacijah, kjer obstaja več kot en
izvod, vnos oznake primerka obvezen.

LETN Številčenje – drugi nivo (najpogosteje letnik). Izpiše se vsebina
podpolja 997j iz lokalnih podatkov o stanju zaloge posamezne fizične
enote gradiva.
LETO Letnica (izpisana v oklepaju). Izpiše se vsebina podpolja 997k iz
lokalnih podatkov o stanju zaloge posamezne fizične enote gradiva.
KNJ

Številčenje – tretji nivo. Izpiše se vsebina podpolja 997l iz lokalnih
podatkov o stanju zaloge posamezne fizične enote gradiva.

Oddelek, datum 1, 2 in 3 ter status (enako kot pri monografskih publikacijah).

2. vrstica:
Izpišeta se naslov (TI) in signatura (SG; iz podpolja 997d ali 998d). V primeru
preusmeritve gradiva se pri signaturi v oklepajih izpiše tudi oznaka
podlokacije, s katere je bilo gradivo preusmerjeno. Če je bil članu dodeljen
izvod gradiva, ki ga je rezerviral, se pod datumom evidentiranja čakajočega
gradiva izpiše datum rezervacije (v okroglem oklepaju) (DAT5). Če je član
dobil za določeni izvod opomin, se na koncu 2. vrstice izpišeta tudi datum
izdelave opomina (DAT4) in njegova številka (n).
3. vrstica:
Izpišejp se mednarodna standardna številka serijske publikacije – ISSN (SP),
jezik publikacije (LA), založnik (PU), kraj založbe (PP), pogostost izhajanja
(FQ), država založništva (CO) in leto izida (PY).
Posamezne izvode lahko izbiramo s tipkama za pomik navzdol Đ in navzgor
Š. Oznaka ">" v prvem stolpcu prve vrstice podatkov o gradivu označuje
trenutno izbrani izvod v seznamu gradiva.
Glede na status izbranega izvoda lahko izvedemo naslednje postopke:
C:

4.1 - 4

izposojeni izvod gradiva lahko vrnemo (tudi z zadržkom), mu
podaljšamo rok izposoje ali ga evidentiramo kot izgubljenega
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R:

za rezervirani izvod gradiva lahko zbrišemo ali podaljšamo rezervacijo

S:

izvod gradiva, ki je izposojen v čitalnico, lahko vrnemo, ga izposodimo
na dom ali ga evidentiramo za uporabo v čitalnici

W:

izvod gradiva, ki je pripravljen za prevzem, lahko članu izposodimo ali
zbrišemo iz evidence

L:

izgubljeni izvod zbrišemo iz evidence gradiva, če je član gradivo našel
in ga vrnil ali če je član gradivo izgubil ter za izgubljeno gradivo
poravnal obveznosti do knjižnice

O:

rezervirani prost izvod gradiva lahko pripravimo za prevzem,
rezervacijo zbrišemo ali pa izvod gradiva izjemoma izposodimo
drugemu članu

U:

izvod gradiva lahko izposodimo v čitalnico, ga pri članu razdolžimo ali
podaljšamo rok za uporabo v čitalnici

B:

izvod gradiva članu dokončno razdolžimo ali vrnemo v matični oddelek,
če je bil vrnjen v drugem oddelku, kot je bil izposojen

K:

izvod članu razdolžimo in dodelimo naslednjemu članu iz seznama
stalnih rezervacij

Opozorilo:
Vrednosti časovnih parametrov za izposojo (rok izposoje, podaljšanja, trajanja
rezervacij, veljavnost rezervacije prostega gradiva in rok čakanja gradiva na
člana) izbere in ažurira (gl. ukaz EDIT TIMEPAR) za posamezne vrste gradiva
vsaka knjižnica sama.
Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni
parametri, ki jih knjižnični informacijski servis vključi na zahtevo knjižnice.

S pritiskom na tipki Y C lahko poiščemo določeni izvod v seznamu
gradiva po njegovi inventarni številki (gl. ukaz FIND/INV).
Če član nima evidentiranega nobenega izvoda gradiva, se takoj po prehodu v
okolje izposoje v ukazni vrstici izpiše besedilo Izposojanje IN/CN=, za
katerim vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in vnos potrdimo s
tipko L. Z izposojo gradiva na dom lahko nadaljujemo, dokler ne
izberemo enega od preostalih načinov evidentiranja gradiva ali drugega člana.
V okolju izposoje gradiva moramo za prehod v ukazno vrstico (Ukaz:), kamor
vpisujemo ukaze, pritisniti tipki V I ali tipko H. Zato priporočamo
uporabo ukaznih tipk.

© IZUM, december 2007

4.1 - 5

COBISS2/Izposoja

Okolje izposoje gradiva

4.2 IZPOSOJA GRADIVA
Izbranemu članu lahko izposodimo samo tiste izvode gradiva, ki trenutno niso
izposojeni in za katere pri katalogizaciji ni bila postavljena omejitev
dostopnosti oz. prepoved izposoje. Število izposojenih izvodov pri članu je
možno omejiti na dva načina: s postavitvijo omejitve pri posameznem članu ali
z določitvijo splošne omejitve za člane določene kategorije (gl. ukaza
CIRCULATE in EDIT LIMITS). Na zahtevo knjižnice je možno določiti, da
program ob vsaki izposoji gradiva preveri, ali ima izbrani član to gradivo že
izposojeno v katerem koli oddelku knjižnice.
Članom lahko izposodimo posamezne vrste gradiva za obdobje, ki ga določajo
časovni parametri za izposojo (npr. za monografske publikacije velja rok
izposoje 1 mesec, za serijske publikacije 14 dni ipd.). Časovne parametre
izposoje določamo z ukazom EDIT TIMEPAR. Če je izračunani datum
pričakovane vrnitve dela prost dan (nedelje, prazniki), se programsko določi
nov datum na naslednji delovni dan. Ker pa določenih izvodov gradiva ne
izposojamo oz. je njihov rok izposoje drugačen, lahko v segmentu
COBISS3/Zaloga oz. COBISS2/Katalogizacija določimo omejitev izposoje teh
izvodov z ustreznim vpisom v podpolja 996/997p – Stopnja dostopnosti,
996/997q – Status in 996/997u – Omejitev dostopnosti.
Časovno omejitev izposoje posameznega izvoda opredeljuje vsebina podpolja
996/997p, če ima naslednje vrednosti:
• 1 – časovno omejena dostopnost – do 7 dni 1
• 2 – časovno omejena dostopnost – 7 dni
• 3 – časovno omejena dostopnost – 14 dni
Omejitev dostopnosti oz. prepoved izposoje določa kombinacija vsebin podpolj
996/997p in/ali q. Vrednosti, vpisane v ta podpolja, opozarjajo izposojevalca,
da veljajo pri izposoji omejitve in da lahko izvod gradiva izposodimo samo pod
posebnimi pogoji ali ga pa sploh ne moremo izposoditi (npr. vrednost 7 v
podpolju 996/997p opozori izposojevalca in člana, da izvod ni namenjen
izposoji).
Za posamezne primere pojavljanja teh podpolj je določen eden od načinov
izposoje gradiva na dom ali v čitalnico:
• Izvod lahko izposodimo brezpogojno.
• Izvod lahko izposodimo pogojno. Ob izbiri takšnega izvoda nas
program z izpisom sporočila opozori, da ima izvod v podpolju
996/997p ali q vpisano neko vrednost (če ima izvod npr. v podpolju
996/997p vpisano vrednost 4, se ob izbiri tega izvoda izpiše sporočilo
Dostopno v čitalnici). Če določimo pogojni način izposoje,
se v ukazni vrstici hkrati izpiše vprašanje Želite kljub temu
izposoditi (D/N)?. S potrditvijo pritrdilnega odgovora lahko
takšen izvod izposodimo.

1

S posebnim parametrom je možno za vsako knjižnico nastaviti natančen rok izposoje (npr. 2 dni, 4 dni ipd.).
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•

Onemogočimo izposojo izvoda. Ob izbiri takšnega izvoda se v vrstici
sporočil izpiše vsebina podpolja 996/997p in/ali q, izposoditi pa ga ne
moremo.

Slika 4.2 - 1: Izbira gradiva, za katero velja omejitev pri izposoji
Način izposoje se za posamezne kombinacije pojavljanja podpolj 996/997p ali
q določa programsko.
Opozorilo:
Če knjižnica želi drugačne nastavitve parametrov od privzetih, želene
spremembe na zahtevo knjižnice izvede nacionalni center COBISS.
Če posamezna knjižnica ne pošlje svojih zahtev za nastavitev teh parametrov,
se programsko določi naslednji način izposoje:
•

•

4.2 - 2

Izposoja na dom:
−
izvod lahko izposodimo brezpogojno, če v podpolju 996/997p
ni vpisana nobena vrednost ali pa je ta 1, 2, 3 ali 8, v podpolju
996/997q pa ni vpisana nobena vrednost;
−
izvod lahko izposodimo pogojno, če je v podpolju 996/997p
vpisana vrednost 4, 5 ali 6, v podpolju 996/997q pa ni vpisana
nobena vrednost oz. je ta 6;
−
izposojo izvoda onemogočimo, če je zanj v podpolju 996/997p
vpisana vrednost 7, v podpolju 996/997q pa ni vpisana nobena
vrednost, ali če je v podpolju 996/997q vpisana katerakoli
vrednost (razen 6), ne glede na vrednost, vpisano v podpolju
996/997p.
Izposoja v čitalnico:
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−
−

−

izvod lahko izposodimo brezpogojno, če v podpolju 996/997p
ni vpisana nobena vrednost ali pa je ta 1, 2, 3, 4 ali 8, v
podpolju 996/997q pa ni vpisana nobena vrednost;
izvod lahko izposodimo pogojno, če je v podpolju 996/997p
vpisana vrednost 5 ali 6, v podpolju 996/997q pa ni vpisana
nobena vrednost oz. je ta 6, v podpolju 996/997p pa je vpisana
kaera koli vrednost razen 7;
izposojo izvoda onemogočimo, če je v podpolju 996/997q
vpisana katerakoli vrednost (razen 6), ne glede na vrednost,
vpisano v podpolju 996/997p.

Nastavitev parametrov, ki določajo način izposoje na dom in v
čitalnico:
p/q

brez

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

p_brez

00

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_1

00

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_2

00

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_3

00

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_4

10

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_5

11

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_6

11

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p_7

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

p_8

33

22

22

22

22

22

11

22

22

22

22

p/q

11

12

13

14

+

-

p_brez

22

22

22

22

22

22

p_1

22

22

22

22

22

22

p_2

22

22

22

22

22

22

p_3

22

22

22

22

22

22

p_4

22

22

22

22

22

22

p_5

22

22

22

22

22

22

p_6

22

22

22

22

22

22

p_7

22

22

22

22

22

22

p_8

22

22

22

22

22

22

Parametri tabele:
yz
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Parametra y in z imata lahko naslednje vrednosti:
0 – brezpogojna izposoja
1 – pogojna izposoja
2 – onemogočena izposoja
3 – izposoja na knjigomatu ni možna, v knjižnici pa velja brezpogojna
izposoja.
Časovno omejitev izposoje posameznega izvoda lahko določimo tudi v
podpolju 996/997u, kamor vpišemo rok izposoje, ki se upošteva pri izposoji
tega izvoda (gl. priročnik COMARC/H, poglavje 996/997 u – Omejitev
dostopnosti).
Izbranemu članu lahko poleg izvodov, ki so prosti za izposojo, izposodimo tudi
izvode s statusom W (rezervirani izvodi, ki čakajo na člana) ali O (prosti
izvodi, ki jih je naročil).
Številka, ki identificira gradivo za izposojo, je lahko inventarna številka (IN),
vpisana v poljih s podatki o stanju zaloge v podpolju 996/997f, ali številka za
izposojo (CN), vpisana v podpolju 996/9979.

4.2.1 Izposoja na dom
Izbranemu članu lahko izposodimo gradivo na dom na dva načina:
•
•

vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo
izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali
številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih
bibliografskih zapisov.

Način izposoje je odvisen od tega, ali je gradivo, ki si ga želi član izposoditi, že
izbrano in ga imamo pred seboj ali ga je potrebno šele poiskati v katalogu.
Izposojen izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva in ima
status C. Pred statusom se izpiše še datum pričakovane vrnitve izvoda.

Izposoja gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za
izposojo
Če imamo gradivo pred seboj, pritisnemo tipko W (gl. ukaz CIRCULATE).
V ukazni vrstici se izpiše besedilo Izposojanje IN/CN=, za katerim
vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo.
Primer:
Izposojanje IN/CN=199000323

4.2 - 4
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Postopek izposoje gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za izposojo
je najhitrejši, če je gradivo označeno s črtno kodo in lahko številko preberemo
kar s čitalcem črtne kode.
Serijske publikacije z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki izposojamo tako,
da za inventarno številko vpišemo še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk
skupaj vezanih zvezkov.
Primer 1:
Izposojanje IN/CN=119928888,3

Primer 2:
Izposojanje IN/CN=299200146,1–5
(Če so zvezki od 1 do 5 vezani skupaj, lahko izposodimo eno enoto.)
Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo
samo inventarno številko, se po potrditvi s tipko L odpre okno s podatki o
vseh enotah letnika. Izposodimo lahko eno ali več enot naenkrat (gl. ukaz
CIRCULATE).
Pri serijskih publikacijah, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske
publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so
vsi zvezki vezani skupaj, vpišemo samo inventarno številko ali številko za
izposojo.

Slika 4.2 - 2: Izposojanje serijskih publikacij
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Izposoja gradiva s predhodnim iskanjem v katalogu
Včasih je potrebno gradivo, ki si ga želi član knjižnice izposoditi, šele poiskati.
Gradivo lahko poiščemo v katalogu s pomočjo iskalnih predpon ali preko
signature.
Pred prehodom v okolje kataloga izberemo postopek izposoje gradiva na dom
(s tipko W). Nato preidemo v okolje kataloga s pritiskom na tipki Y Q
(gl. ukaz CATALOGUE) ali V Q (gl. ukaz SIGNATURE). Zaslon se
razdeli na dva dela, ki ju ločuje vrstica (gl. poglavje 5 Okolje kataloga). V njej
se izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka ter priimek in ime člana)
in informacija o izbranem postopku (Akcija: C). V oknu za iskanje (nad
ločilno vrstico) se izpišejo tri iskalne predpone (npr. AU=,TI=,SG=), po
katerih lahko poiščemo gradivo. To so dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v
zapisu o gradivu (gl. Dodatek E).
1. Iskanje gradiva po iskalnih predponah
Namesto navedenih predpon lahko vnesemo katerokoli drugo iskalno predpono
iz seznama, in sicer tako, da zbrišemo obstoječo predpono in vpišemo novo. Za
iskalnimi predponami vpišemo iskalne pojme. Po potrditvi s tipko L ali
K se v vrstici sporočil izpiše število najdenih bibliografskih zapisov (npr.
8 zadetkov), v osrednjem delu zaslona (pod ločilno vrstico) pa seznam s
podatki o gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi. Na naslednjo stran
seznama se pomaknemo s tipko Z ali ¾, na predhodno stran pa s tipko
O ali ¿.
Hkrati z izpisom seznama se v ukazni vrstici izpiše besedilo Izposojanje
izvod=. Izvod izposodimo tako, da za besedilom vpišemo zaporedno številko,
s katero je označen v seznamu, in pritisnemo tipko L. Če želimo izposoditi
več izvodov naenkrat, naštejemo zaporedne številke in jih povežemo z znakom
"+". Seveda morajo vsi izbrani izvodi izpolnjevati kriterije za izposojo.
Primer:
Izposojanje izvod=5+7+9+10
Če iz seznama najdenih bibliografskih zapisov ne želimo izposoditi nobenega
izvoda gradiva, se s tipko F vrnemo v okno za iskanje gradiva. S ponovnim
pritiskom na tipko F se vrnemo v okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.
2. Iskanje gradiva po signaturi
Gradivo, ki si ga želi član knjižnice izposoditi, lahko poiščemo tudi, če
poznamo signaturo. Po pritisku na tipki V Q se kazalec v oknu za iskanje
postavi k predponi za signaturo (SG=).

4.2 - 6
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Možni so trije načini iskanja po signaturi:
• Vpišemo celo signaturo (v takšni obliki, kot je vnešena v podpolje
996/997d). Lahko jo tudi krajšamo z znakoma "*" ali "?".
Primer:

SG=lCA\iBC\u886.3-1\aKOMAC\5Klicanja\x1\da
• Gradivo, postavljeno v prostem pristopu, lahko poiščemo tako, da
navedemo enega od elementov podpolja (npr. i – interna oznaka, u –
UDK prosti pristop, a – ABC in druge oznake), nato pa vsebino
iskalnega podatka.
Primera:
SG=u347.3*
SG=aKR*
• Gradivo, postavljeno po tekoči številki, lahko iščemo po n – tekoči
številki, f – formatu in l – oznaki podlokacije v signaturi ali samo po
tekoči številki. Elementov podpolja v tem primeru ne navajamo.
Primer:
SG=001529*

4.2.2 Izposoja v čitalnico
Vsaka knjižnica ima v svoji zbirki tudi gradivo, ki ga izposoja samo v čitalnico.
Postopek lahko izvedemo pod pogojem, da je gradivo možno oz. dovoljeno
izposoditi. Tako kot pri izposoji gradiva na dom se tudi pri izposoji gradiva v
čitalnico upoštevata stopnja dostopnosti (podpolje 996/997p) in status
(podpolje 996/997q), omejitev dostopnosti (podpolje 996/997u), možen pa je
tudi preklic nekaterih omejitev izposoje.
Po pritisku na tipki V W se v ukazni vrstici izpiše besedilo Čitalnica
IN/CN= (gl. ukaz READINGROOM). Gradivo lahko izposodimo v čitalnico na
dva načina:
•
•

vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo
izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali
številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih
bibliografskih zapisov.

Način izposoje je odvisen od tega, ali je gradivo, ki si ga želi član izposoditi, že
izbrano in ga imamo pred seboj ali ga je potrebno šele poiskati v katalogu.
Po pritisku na tipki V W je postopek izposoje gradiva v čitalnico enak kot
pri izposoji na dom (gl. poglavje 4.2.1 Izposoja na dom).
Izvod, ki ga izposodimo v čitalnico, se izpiše na koncu seznama evidentiranega
gradiva in ima status S. V čitalnico izposojamo gradivo praviloma le za en dan,
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zato se pri takšnih izvodih izpiše samo en datum, ki predstavlja hkrati datum
izposoje in datum vrnitve gradiva.
Če član gradiva ne vrne še isti dan, prekorači rok vrnitve – datum vrnitve se v
tem primeru izpiše osvetljeno.

4.2.3 Izposoja iz čitalnice na dom
Gradivo, izposojeno v čitalnico, lahko članu izposodimo tudi na dom. V
evidenci gradiva člana najprej poiščemo izvod s statusom S (Đ ali Š ), nato
pa pritisnemo tipko U (gl. ukaz S-TO-C). V ukazni vrstici se izpiše
vprašanje Želite izposoditi na dom (D/N)?, na katero
odgovorimo pritrdilno in odgovor potrdimo še s tipko L.
Izvodu, ki ga izposodimo iz čitalnice na dom, se spremeni status iz S v C,
tekoči datum se zabeleži kot datum izposoje, izpiše pa se tudi datum
pričakovane vrnitve izvoda.

4.2.4 Kroženje revij
V nekaterih knjižnicah je ustaljena navada, da je vsak izvod revije po dospetju
v knjižnico dodeljen najprej enemu članu, nato drugemu itd.
Zato lahko za potrebe stalnega kroženja revij po točno določenem zaporedju
definiramo povezave med člani, s katerimi določimo vrstni red izposojanja
vseh izvodov neke revije. Najprej poiščemo in izberemo revijo v lokalnem
katalogu, nato pa s pomočjo tipk V R določimo vrstni red članov (gl. ukaz
EDIT/RESERVATION).

4.2.5 Medoddelčna izposoja
Medoddelčna izposoja je implementirana predvsem v splošnih knjižnicah, ki
imajo izposojo organizirano po različnih oddelkih. V teh knjižnicah je vsak
izvod gradiva za izposojo opremljen z lokacijo (v okviru podpolja 996/997d
oz. 996/997e). V posameznem oddelku je možno evidentirati samo izvode, ki
so opremljeni z lokacijo tega oddelka. V nasprotnem primeru nas program z
izpisom sporočila opozori, da izvod ne pripada temu oddelku.
Medoddelčna izposoja omogoča, da posamezen izvod za določen čas
izposodimo v drug oddelek, kjer ga nato izposojajo dalje.
Za izvajanje medoddelčne izposoje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
• v lokalnem šifrantu CODE 301 morajo biti definirane številke
oddelkov, v šifrantu CODE 84 pa povezave med oznako lokacije in
številko oddelka;
• vsi izvodi gradiva, namenjenega izposoji, morajo biti opremljeni z
oznako lokacije v signaturi 996/997d in v primeru preusmeritve izvoda
za nedoločen čas tudi v podpolju 996/997e;

4.2 - 8

© IZUM, december 2010

COBISS2/Izposoja

Okolje izposoje gradiva
• v bazo podatkov o članih moramo vpisati vse oddelke, preko katerih
bomo vršili medoddelčno izposojo. Oddelek vpišemo z ukazom
NEW/DEP in dvomestno številko oddelka. Vpisna številka oddelka pa
je sestavljena iz številke oddelka iz šifranta CODE 301 in tekoče
številke 00000 (npr. 0200000 za oddelek 02). Vpisati moramo tudi vse
oddelke, ki nimajo avtomatizirane izposoje.
Oddelek, ki je lastnik nekega izvoda, bomo v nadaljevanju imenovali matični
oddelek, oddelek, v katerega ta izvod izposodimo, pa gostiteljski oddelek.
V knjižnicah, kjer je izposoja podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja
v matičnem in gostiteljskem oddelku, je medoddelčna izposoja sestavljena iz
naslednjih postopkov:
• izposoja gradiva iz matičnega v gostiteljski oddelek
• izposoja gradiva članom v gostiteljskem oddelku
• vračanje gradiva v matični oddelek.
Poseben primer predstavlja postopek medoddelčne izposoje iz oddelka, kjer
izposoja ni podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja.
Vsaka transakcija izposoje iz matičnega oddelka v drug oddelek se beleži v
statistiko medoddelčne izposoje v matičnem oddelku. Vse transakcije nad
gradivom v gostiteljskem oddelku pa se beležijo v statistiko transakcij v tem
oddelku.

Izposoja gradiva iz matičnega v gostiteljski oddelek
Gradivo lahko izposojamo v drug oddelek samo v okolju matičnega oddelka.
Če smo npr. prijavljeni v oddelku 01 in želimo izposoditi določen izvod v
oddelek 02, vpišemo na osnovnem nivoju ukaz MEMBER (ali pritisnemo tipki
X E) in vpisno številko oddelka (xx00000).

Primer:
Ukaz: MEMBER 0200000
ali

XE

Član: 0200000
Preidemo v okolje izposoje gradiva pri izbranem članu, ki je v tem primeru
oddelek. Postopek izposojanja gradiva je popolnoma enak kot pri izposoji
pravemu članu: s tipko W izberemo postopek "izposoja na dom" in vnesemo
inventarno številko izvoda. Po potrditvi s tipko L se gradivo evidentira
kot izposojeno v oddelek 02, za razliko od izposoje pravemu članu pa se
namesto statusa C izpiše status D (Department), ki označuje, da gre za izposojo
oddelku (gl. sliko 4.2 - 3). S tem ko je izvod izposojen oddelku 02, je na
razpolago za izposojo vsem članom v tem oddelku.
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Za gostiteljski oddelek je možno gradivo tudi rezervirati (status O ali R) ali
odpisati (status L). Postopka izposoje v čitalnico (status S) in vrnitve z
zadržkom (status B) pri oddelku nista možna. V primeru rezervacije se oddelek
postavi v čakalno vrsto na enak način kot člani. Ko je gradivo dodeljeno
oddelku, dobi status "W" – čaka na člana. Gradivo s statusom O ali W dobi
status D šele takrat, ko ga izposodimo.

Slika 4.2 - 3: Izposoja gradiva iz oddelka 01 v oddelek 02
Člani matičnega oddelka si lahko gradivo, izposojeno v drug oddelek,
izposodijo samo v gostiteljskem oddelku.
Pri vpogledu v stanje gradiva (ukaz LOOK) se pri medoddelčno izposojenem
izvodu izpiše status D in oddelek, ki mu je bil izvod izposojen. Če so v
gostiteljskem ali matičnem oddelku na ta izvod vezane tudi rezervacije, se
izpišejo še podatki o članih, ki so si ga rezervirali (gl. sliko 4.2 - 5).
V okolju kataloga se za izvod, ki je izposojen drugemu oddelku, tam pa še ni
v kroženju, izpiše številka gostiteljskega oddelka in status P r o s t o.

Izposoja gradiva članom v gostiteljskem oddelku
Gradivo, ki je bilo izposojeno v drug oddelek, se lahko sedaj izposoja samo v
tem oddelku. Postopek izposoje posameznemu članu je enak kot pri izposoji v
matičnem oddelku. Gradivo se evidentira kot izposojeno s statusom C, za
inventarno številko in signaturo pa se inverzno izpiše tudi številka matičnega
oddelka za ta izvod (gl. sliko 4.2 - 4).

4.2 - 10
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Slika 4.2 - 4: Izposoja gradiva v oddelku 02
V gostiteljskem oddelku so možni tudi drugi postopki evidentiranja
medoddelčno izposojenih izvodov (rezervacije, izposoja v čitalnico ...).
Pri postopkih izposoje, vračanja in rezervacij gradiva v gostiteljskem oddelku
program preverja, ali je gradivo rezervirano v matičnem oddelku. Če je gradivo
rezervirano v matičnem oddelku, v gostiteljskem oddelku pri postopku izposoje
gradiva program kljub temu ponudi možnost izposoje (v ukazni vrstici se izpiše
vprašanje Želite gradivo kljub temu izposoditi (D/N)?), pri
postopku rezervacije prostega ali izposojenega gradiva pa možnost rezervacije
(v ukazni vrstici se izpiše vprašanje Želite gradivo kljub temu
rezervirati (D/N)?). Če je gradivo rezervirano v matičnem oddelku, se
ob vračanju gradiva v gostiteljskem oddelku v vrstici sporočil izpiše opozorilo
Gradivo je rezervirano v matičnem oddelku. Prosimo,
da ga čimprej vrnete.
Če je gradivo rezervirano v gostiteljskem oddelku, se ob vračanju gradiva v
gostiteljskem oddelku v vrstici sporočil izpiše opozorilo Gradivo
pripada oddelku <oznaka in opis oddelka>, v ukazni vrstici pa
se pojavi vprašanje Ali naj gradivo kljub temu dodelim
prvemu članu iz seznama rezervacij (D/N)?. Če na vprašanje
odgovorimo pritrdilno, se gradivo dodeli prvemu članu s seznama rezervacij
(dobi status W), v primeru nikalnega odgovora pa dobi gradivo status Prosto
v gostiteljskem oddelku, rezervacije pa ostanejo nespremenjene.
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Opozorilo:
Nadaljnja medoddelčna izposoja medoddelčno izposojenega gradiva (npr. iz
oddelka 02 v oddelek 03) ni možna. Kadar želimo posredovati gradivo novemu
oddeleku (npr. oddelku 03), ga moramo najprej vrniti iz gostiteljskega oddelka
(npr. 02) v matični oddelek (npr. 01). Šele nato ga lahko ponovno izposodimo
drugemu oddelku.

Pri vpogledu v stanje gradiva (ukaza LOOK in LOOK/CURRENT) so podatki
dopolnjeni z informacijo o kroženju gradiva znotraj gostiteljskega oddelka,
vključno z rezervacijami v tem oddelku (gl. sliko 4.2 - 5).
V okolju kataloga se pri medoddelčno izposojenem izvodu, ki je nadalje
izposojen članu, izpiše številka gostiteljskega oddelka in pričakovani rok
vrnitve izvoda.

Slika 4.2 - 5: Vpogled v stanje gradiva, ki ga je oddelek 01 izposodil v
oddelek 02

Vračanje gradiva v matični oddelek
Gradivo vrnemo v matični oddelek v okolju matičnega oddelka. Posamezni
izvod je možno vrniti v matični oddelek samo, če v gostiteljskem oddelku ni
evidentiran pri nobenem članu (status C, R, O, W, B …). To lahko preverimo
z ukazom LOOK ali z izpisom podatkov iz kataloga.
V matičnem oddelku izberemo oddelek, kateremu smo izposodili gradivo (z
ukazom MEMBER in vpisno številko oddelka), in nato vrnemo posamezne
izvode z ukazom RETURN ali RETURN/CURRENT.

4.2 - 12
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Vračanje gradiva v katerem koli oddelku knjižnice z
avtomatizirano izposojo
Knjižnica, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, lahko omogoča članom,
da izposojeno gradivo vrnejo v katerem koli oddelku knjižnice.
Vračilo gradiva v oddelku, v katerem ni bilo izposojeno, lahko izvajamo samo,
če smo predhodno izbrali člana (ukaz MEMBER) z ukaznima tipkama V
T (gl. ukaz RETURN). Program nas opozori, da je gradivo treba vrniti v
oddelek, v katerem je bilo članu izposojeno. Po pritisku tipke K se izvod
briše iz seznama evidentiranega gradiva člana v oddelku, v katerem je bil izvod
gradiva izposojen. Vrnjeni izvod se evidentira kot medoddelčno izposojen
izvod v oddelek, v katerem je bilo vračilo gradiva evidentirano, in dobi status
B – zadržano. Gradivo je treba čim prej dostaviti v matični oddelek in
evidentirati vračilo.
V okolju kataloga se pri gradivu, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, izpiše
številka gostiteljskega oddelka in rok, do katerega bo gradivo do vrnitve v
matični oddelek predvidoma zadržano.

Slika 4.2 - 6: Stanje gradiva, izposojenega v oddelku 01 in vrnjenega v
oddelku 02
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Opozorilo:
Gradiva, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, kot je bilo izposojeno, ni možno
izposojati (niti v oddelku, v katerem je bilo vrnjeno), dokler ni vrnjeno v
matični oddelek. V matičnem oddelku ga lahko le rezerviramo (gl. ukaz
RESERVE).
Na napravi za samopostrežno vračilo gradiva (npr. knjigomat) in bibliobusu ni
možno vračati gradiva, ki ne pripada oddelku, v katerem je takšna naprava.
Prav tako ni možno vračati gradiva v oddelku bibliobusa.

Izposoja gradiva iz oddelka brez avtomatizirane izposoje
Izvod lahko izposodimo v drug oddelek samo v matičnem oddelku. Pri
oddelkih, kjer izposoja ni podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja, pa
ta postopek ni možen. Zato je v tem primeru predvidena možnost izvršitve
transakcije medoddelčne izposoje kar v gostiteljskem oddelku.
Postopek medoddelčne izposoje iz oddelka, kjer ni avtomatizirane izposoje, je
prikazan na primeru. V oddelku 01, kjer je izposoja podprta s programsko
opremo COBISS2/Izposoja, želimo izposojati izvod, ki je last oddelka 09, kjer
pa izposoja ni podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja. Izvod
naročimo po klasični poti (po telefonu, osebno itd.) in ko gradivo prispe v naš
oddelek (oddelek 01), izvršimo transakcijo medoddelčne izposoje iz oddelka
09 v oddelek 01 tako, da v ukazno vrstico (na osnovnem nivoju) napišemo ukaz
CIR/DEP in številko oddelka, iz katerega želimo izvod medoddelčno izposoditi
(gl. ukaz CIR/DEP).

Primer:
Ukaz: CIR/DEP 09
ali
Ukaz: CIR/DEP
Medoddelčna izposoja iz oddelka 09
Po potrditvi se v vrstici sporočil izpiše informacija o tem oddelku (npr.
Medoddelčna izposoja iz oddelka 09 - Oddelek za
mladino), v ukazni vrstici pa besedilo Izposojanje IN/CN=. Po vnosu
inventarne številke ali številke za izposojo se preveri, ali izvod pripada oddelku
09 in ali izposoja v tem oddelku ni podprta s programsko opremo
COBISS2/Izposoja. Nato se izvod zabeleži kot izposojen oddelku 01. V
osrednjem delu zaslona se izpišejo podatki o izvodu (v enaki obliki kot pri
vpogledu v stanje gradiva).
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Vračanje gradiva v oddelek brez avtomatizirane izposoje
Če izposoja v matičnem oddelku ni podprta s programsko opremo
COBISS2/Izposoja, moramo postopek vrnitve medoddelčno izposojenega
gradiva izvesti v oddelku, ki si je gradivo izposodil (gostiteljski oddelek).
Preden vrnemo posamezen izvod v matični oddelek, mora biti prost (ne sme
biti evidentiran pri nobenem članu). To lahko preverimo z vpogledom v stanje
gradiva (ukaz LOOK) ali z izpisom podatkov iz kataloga.
Vračanje izvajamo na osnovnem nivoju. V ukazno vrstico napišemo ukaz
RETURN/DEP in ga potrdimo s tipko L (gl. ukaz RETURN/DEP).
Številke matičnega oddelka za ukazom ni potrebno navesti.
Po potrditvi ukaza vnesemo za besedilom Vračanje v matični
oddelek IN/CN=, ki se izpiše v ukazni vrstici, inventarno številko oz.
številko za izposojo. Program preveri, ali je izvod res prost, in nato v
osrednjem delu zaslona izpiše podatke o medoddelčno izposojenem izvodu. V
vrstici sporočil se izpiše matični oddelek, v ukazni vrstici pa vprašanje
Želite vrniti gradivo v ta oddelek (D/N)?. Če odgovorimo
pritrdilno (tipka d), se izvod briše iz evidence medoddelčne izposoje, kazalec
pa se ponovno postavi v ukazno vrstico.
Postopek vračanja izvodov lahko ponavljamo, dokler ne pritisnemo tipke F.
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4.3 REZERVACIJE GRADIVA
Izbranemu članu lahko rezerviramo izposojeno gradivo, za katero pri
katalogizaciji ni bila postavljena omejitev oz. prepoved izposoje.
Rezervacije monografskih publikacij so vedno vezane na naslov gradiva, zato
se po izvedbi postopka rezervacije izpiše COBISS.SI-ID (identifikacijska
številka zapisa) in ne inventarna številka. Rezervacije serijskih publikacij pa
so vezane na posamezno enoto izposoje. To je lahko številka posameznega
zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk skupaj vezanih zvezkov.
Zato se izpiše inventarna številka.
Član, ki si izposojeno gradivo rezervira, se uvrsti na seznam rezervacij. Če
želimo izpisati seznam rezervacij za določeni izvod gradiva, pritisnemo tipki
Y D, nato pa za besedilom Preglej IN/CN= vpišemo še inventarno
številko ali številko za izposojo (gl. ukaz LOOK).

Slika 4.3 - 1: Primer izpisa seznama rezervacij
Najprej se izpišejo nekateri bibliografski podatki o gradivu ter podatki o članu,
ki ima izvod izposojen, datum izposoje in datum pričakovane vrnitve. Nato se
izpišejo podatki o članih, ki so si rezervirali naslov (pri monografskih
publikacijah) ali enoto (pri serijskih publikacijah). Član, ki si je gradivo
rezerviral zadnji, je izpisan na zadnjem mestu seznama rezervacij.
En naslov (eno enoto) lahko rezervira največ 100 članov. Seznam rezervacij je
organiziran kot vrsta: gradivo bo najprej dobil tisti član, ki si ga je prvi
rezerviral in je na vrhu seznama rezervacij.
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Ob postopku vračanja gradiva, ki so ga rezervirali še drugi člani, se izpiše
sporočilo o članu, ki je prvi na seznamu rezervacij. Člana o prispetju
rezerviranega gradiva obvestimo na način, ki je v knjižnici za to predviden (epošta, SMS-obvestilo, telefon). Izvod gradiva opremimo z listkom s podatki o
članu, ki je prvi v čakalni vrsti za gradivo, nato pa izvod odložimo na polico za
prispelo rezervirano gradivo.
Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, se s seznama rezervacij zbrišejo podatki o
članu, na katerega gradivo čaka, status izvoda pa se spremeni iz R v W. Status
W je hkrati opozorilo, da bo rezervirano gradivo čakalo člana samo nek
določen čas (običajno 3 dni). Če član v tem času ne pride po gradivo, mu
rezervacijo zbrišemo, gradivo s statusom W pa dobi član, ki je naslednji na
seznamu rezervacij.

4.3.1 Rezervacije izposojenega gradiva
Po pritisku na tipki Y W se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Rezervacije IN/CN= (gl. ukaz RESERVE). Gradivo lahko rezerviramo na
dva načina:



vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo
izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali
številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih
bibliografskih zapisov (pogoj je, da je izvod izposojen, kar označuje
status Rok vrnitve: <datum pričakovane vrnitve>)

Izbranemu članu najpogosteje rezerviramo gradivo z izbiro iz kataloga, saj
gradiva nimamo pred seboj in ne poznamo njegove inventarne številke. S
tipkama Y Q ali V Q preidemo v okolje kataloga, kjer poiščemo
gradivo. Rezerviramo lahko samo izposojene izvode. V ukazni vrstici za
besedilom Rezervacija izvod= vpišemo zaporedno številko izvoda in
vnos potrdimo s tipko L. V okviru enega naslova lahko članu rezerviramo
samo en izvod.
Če ne želimo rezervirati nobenega izvoda gradiva, se s tipko F vrnemo v
okno za iskanje gradiva. S ponovnim pritiskom na tipko F se nato vrnemo v
okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.
Serijske publikacije z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki rezerviramo tako,
da za inventarno številko vpišemo še ločilo "," in enoto izposoje. Če vpišemo
samo inventarno številko, se po potrditvi s tipko L odpre okno s podatki o
vseh enotah letnika. Rezerviramo lahko samo tiste enote, ki so izpisane krepko
(status Rok vrnitve: <datum pričakovane vrnitve> ali
Rezervirano-čaka: <datum poteka rezervacije>).
Rezerviramo lahko eno ali več enot naenkrat (gl. ukaz RESERVE).
Rezerviran izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana in
ima status R. Pred statusom se izpiše še datum poteka rezervacije.
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Opozorilo:
Pri rezervacijah monografskih publikacij ni nujno, da članu kasneje res
izposodimo izvod z inventarno številko, ki je bila izbrana ob rezervaciji. Če je
član na seznamu rezervacij na prvem mestu, mu bo dodeljen izvod, ki bo prvi
vrnjen.

4.3.2 Rezervacije prostih izvodov
Rezervacija prostega izvoda je poseben način rezervacije. Z običajnimi
rezervacijami (ukaz RESERVE) izbranemu članu rezerviramo samo tiste
izvode, ki so trenutno izposojeni. Ko pa želi član rezervirati (npr. po telefonu)
izvod gradiva, ki trenutno ni izposojen, evidentiramo rezervacijo prostega
izvoda.
Po pritisku na tipko E se v ukazni vrstici izpiše besedilo Rezervacija
prostega izvoda IN/CN= (gl. ukaz ORDER). Gradivo lahko
rezerviramo na dva načina:



vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo
izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali
številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih
bibliografskih zapisov
Tudi rezervacijo prostega izvoda gradiva za posameznega člana običajno
izvedemo z izbiro iz kataloga, saj gradiva nimamo pred seboj in ne poznamo
njegove inventarne številke. S tipkama Y Q ali V Q preidemo v
okolje kataloga, kjer poiščemo gradivo. Naročimo lahko samo proste izvode. V
ukazni vrstici za besedilom Rezervacija prostega izvoda:
vpišemo zaporedno številko izvoda in vnos potrdimo s tipko L.
Če ne želimo rezervirati nobenega izvoda gradiva, se s tipko F vrnemo v
okno za iskanje gradiva. S ponovnim pritiskom na tipko F pa se vrnemo v
okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.
Rezervirani izvod se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva in ima
status O. Pred statusom se izpiše še datum, do katerega velja rezervacija. V tem
obdobju tega izvoda praviloma ne izposojamo drugim članom.
Obdobje, za katero velja rezervacija prostega gradiva, je navadno krajše od
obdobja, za katero veljajo običajne rezervacije.
Rezervirano prosto gradivo je treba pripraviti za člana, da ga lahko prevzame in
si ga izposodi. Seznam gradiva za prevzem pripravimo z ukazom
CHECK/RESERVATION. Gradivo iz seznama poiščemo in z ukazom
WAITING označimo, da je pripravljeno za prevzem. Nato o tem obvestimo
člana na način, ki si ga je izbral za obveščanje v knjižnici (e-pošta…), gradivo
pa odložimo na za to predvideno polico.
Status izvoda se spremeni iz O v W. Status W je hkrati opozorilo, da bo
rezervirano gradivo čakalo na člana samo nek določen čas (npr. 2 dni). Če član
v tem času ne pride po gradivo, mu rezervacijo lahko zbrišemo, gradivo s
statusom W pa dobi član, ki je naslednji v seznamu rezervacij. Če gradivo ni
rezervirano, dobi izvod status Prosto.
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4.3.3 Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici
Nekatere knjižnice dovolijo le izposojo in uporabo gradiva v čitalnici. Želeno
gradivo knjižnica na zahtevo uporabnika rezervira za uporabo v čitalnici za
določeno obdobje (npr. 30 dni). To gradivo si lahko uporabnik večkrat izposodi
v čitalnici. Če si član tega gradiva v čitalnici določeno obdobje ne izposodi
(npr. 5 dni), bo knjižnica takšnemu članu brisala rezervacijo gradiva za
uporabo v čitalnici.
Po pritisku na tipki V Z se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Rezervacija za čitalnico IN/CN= (gl. ukaz ORDERREAD).
Gradivo lahko dodelimo članu za uporabo v čitalnici na dva načina:



vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo
izvod poiščemo v katalogu (če ne poznamo inventarne številke ali
številke za izposojo) in ga nato izberemo iz seznama najdenih
bibliografskih zapisov

Način rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici je odvisen od tega, ali:



je to gradivo že izbrano in ga imamo pred seboj (npr. ko ga član že
nekaj časa uporablja v čitalnici (status S) in ga po uporabi vrne
zaposlenemu v čitalnici, da ga ta shrani na ustrezno mesto) ali
pa ga je potrebno šele poiskati v katalogu in rezervirati

Gradivo, evidentirano za uporabo v čitalnici, se izpiše na koncu seznama
evidentiranega gradiva člana in ima status U. V prvi koloni se evidentira datum
prvega evidentiranja rezervacije izvoda gradiva za uporabo v čitalnici, pred
statusom U pa se avtomatično izračuna in izpiše še datum poteka obdobja, ko je
gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici.
Ko pride član v čitalnico, mu gradivo, ki si ga je rezerviral za uporabo v
čitalnici, izposodimo v čitalnico (gl. ukaz READINGROOM). S tem dobi
gradivo status S. Ko član z uporabo gradiva zaključi, ponovno evidentiramo
rezervacijo gradiva za uporabo v čitalnici na enega od dveh načinov:



uporabimo ukaz ORDERREAD ali
pri vračilu izposojenega izvoda odgovorimo trdilno na vprašanje Naj
gradivo ostane evidentirano pri članu za
uporabo v čitalnici (D/N)?

V obeh primerih dobi gradivo status U.
Izvodom gradiva, ki jih rezerviramo za izposojo v čitalnico in jih nato v
čitalnici izposojamo, se ohrani prvi datum rezervacije gradiva za uporabo v
čitalnici, datum zadnjega evidentiranja gradiva za uporabo v čitalnici ter datum
poteka obdobja, ko je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici.
Ko član gradiva ne potrebuje več, gradivo razdolžimo (gl. ukaz RETURN oz.
RETURN/CURRENT).

4.3 - 4
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4.4 SPREMINJANJE DATUMA VRNITVE GRADIVA
Datum, ki se v okolju izposoje gradiva izpiše na skrajni desni strani prve
vrstice podatkov o posameznem izvodu, je datum vrnitve gradiva.
Sintagma datum vrnitve gradiva označuje:
 datum pričakovane vrnitve izposojenega gradiva (pri izvodih s statusom
C ali S)
 datum poteka veljavnosti rezervacije (pri izvodih s statusom R)
 datum poteka obdobja, ko gradivo čaka na člana (pri izvodih s statusom
W)
 datum poteka obdobja, do katerega velja naročilo (pri izvodih s statusom
O)
 datum poteka obdobja, ko je gradivo še v postopku razdolževanja (pri
izvodih s statusom B)
 datum poteka obdobja, v katerem ostane gradivo pri članu evidentirano
kot izgubljeno (pri izvodih s statusom L) ali
 datum poteka obdobja, ko je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici
(pri izvodih s statusom U)
Z izvedbo vseh postopkov evidentiranja gradiva (izposoja na dom ali v
čitalnico, podaljšanje datuma vrnitve izposojenega gradiva, rezervacije ali
naročila gradiva, vračanje gradiva z zadržkom ali evidentiranje izgubljenih
izvodov) se datum vrnitve programsko izračuna in izpiše. Pri izvodih s
statusom C, R, W in O se upoštevajo vrednosti, določene s časovnimi parametri
za izposojo (če za izbrane izvode ni bila v katalogizaciji postavljena omejitev
oz. prepoved izposoje). Vrednosti časovnih parametrov določi vsaka knjižnica
sama (gl. ukaz EDIT TIMEPAR) in so lahko različne za posamezne vrste
gradiva (npr. za monografske publikacije, za serijske publikacije ipd.).
Vrednosti časovnih parametrov za rezervacijo gradiva za uporabo v čitalnici
lahko določi na zahtevo knjižnice le knjižnični informacijski servis.

4.4.1 Določitev novega datuma vrnitve
Če je nek izvod gradiva posebnega pomena in je njegov izposojevalni rok
drugačen kot za ostalo gradivo, lahko zanj določimo nov datum vrnitve.
Drugačen datum vrnitve gradiva lahko določimo tudi samo pri posameznem
članu, ki ima morda posebne privilegije. Na voljo imamo dve možnosti:
 Po izbiri izvoda (Õ ali Ï) pritisnemo tipko C (gl. ukaz RETDATE).
Kazalec se postavi na prvo številko datuma vrnitve izbranega izvoda.
Novi datum vpišemo čez prejšnjega in ga potrdimo s tipko L.
Kadar želimo izvod izposoditi za nedoločen čas, namesto vpisa datuma
pritisnemo tipki J d.
Če želimo na tak način določiti novi datum vrnitve za vse izposojene
izvode, pa uporabimo ukaz RETDATE/ALL.
© IZUM, december 2003

4.4 - 1

Okolje izposoje gradiva

COBISS2/Izposoja
 Posameznim izvodom gradiva lahko podaljšamo datum vrnitve za
poljubno število dni (d), tednov (w), mesecev (m) ali let (y) (npr. za 10
dni, za 2 tedna, za 5 mesecev ipd). Po izbiri izvoda pritisnemo tipki V
C (gl. ukaz PERIOD).
V ukazni vrstici se izpiše besedilo Podaljšano za:. Za njim
vpišemo čas podaljšanja in vnos potrdimo s tipko L. Novi datum
vrnitve se izračuna tako, da se obdobje prišteje k tekočemu datumu in
ne k evidentiranemu datumu pričakovane vrnitve.
Primer:
Podaljšano za:1m
Edina razlika med obema postopkoma je v načinu določitve novega datuma. Pri
prvem ročno vpišemo novi datum vrnitve, pri drugem pa čas podaljšanja, pri
čemer se novi datum vrnitve izračuna programsko.
Če novi datum vrnitve gradiva določimo na dan izposoje, se to v statistikah
izposoje ne upošteva kot posebna transakcija. Če pa določimo novi datum
vrnitve kak drug dan, se v statistikah izposoje ta transakcija upošteva kot
običajen postopek podaljšanja roka izposoje gradiva.
Novi datum vrnitve lahko določimo tudi pri izvodih, za katere je bil poslan
opomin. Član bo prejel naslednji opomin po preteku novega datuma vrnitve, če
v tem obdobju ne vrne izvoda gradiva.

4.4.2 Podaljšanje roka izposoje
Rok izposoje lahko članu podaljšamo za vse izposojene izvode (izvodi s
statusom C), ki jih še niso rezervirali drugi člani, ter za izvode, ki jih ima
rezervirane ali naročene (izvodi s statusom R, W ali O). Na zahtevo knjižnice je
možno s posebnim parametrom določiti, da se rok podaljša samo za izposojene
izvode (izvodi s statusom C).
Rok izposoje lahko podaljšamo za:
 vsak posamezni izposojen izvod gradiva
 vse izposojene izvode hkrati
Če želimo podaljšati rok izposoje za posamezni izvod, ga v evidenci gradiva
najprej izberemo (Õ ali Ï), nato pa pritisnemo tipki Y U (gl. ukaz
PROLONG).
Če želimo pri izbranem članu podaljšati rok izposoje za vse izvode, pritisnemo
tipki V U (gl. ukaz PROLONG/ALL). Rok se podaljša vsem tistim
izvodom, ki jih še niso rezervirali drugi člani.
Z izvedbo postopka podaljšanja roka izposoje se programsko izračuna novi
datum vrnitve gradiva in prepiše čez prejšnjega. Pred njim se izpiše tudi datum
podaljšanja roka izposoje.
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Opozorilo:
V nekaterih knjižnicah lahko rok izposoje podaljšamo tudi izposojenim
izvodom, za katere so bili poslani opomini (če teh izvodov niso rezervirali
drugi člani). Po izvedbi postopka se za izbrano gradivo izpiše novi datum
vrnitve, opomin zanj pa se briše.
Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje tudi sami prek COBISS/OPAC-a za
WWW v tistih knjižnicah, ki ponujajo to storitev. Podaljšanje roka izposoje je
možno, če je uporabnik član take knjižnice, ima ustrezno geslo in poravnane
obveznosti do knjižnice.
Nasvet:
Knjižnica lahko omeji število podaljšanj roka izposoje za podaljšave prek
COBISS/OPAC-a za WWW z vpisom tega števila v okolju vzdrževanja
podatkov za COBISS/OPAC za WWW (ukaz EDIT OPAC). Upoštevanje te
omejitve pri podaljševanju rokov izposoje je na zahtevo knjižnice možno
vključiti tudi v segmentu COBISS2/Izposoja.
Knjižnica lahko določi omejitev števila podaljšanj roka izposoje tudi za
določeno kategorijo članov (ukaz EDIT LIMITS).

© IZUM, december 2003

4.4 - 3

COBISS2/Izposoja

Okolje izposoje gradiva

4.5 VRAČANJE GRADIVA
S postopkom vračanja gradiva razdolžimo vse izvode, ki jih ima izbrani član
evidentirane v okolju izposoje gradiva.
Sintagma vračanje gradiva označuje:





vračanje gradiva, ki je bilo izposojeno na dom ali v čitalnico (izvodi s
statusom C ali S)
brisanje rezervacij gradiva (izvodi s statusom R, W, O ali U)
dokončno razdolžitev izvodov, ki so bili vrnjeni z zadržkom (izvodi s
statusom B) ali
dokončno razdolžitev izvodov, ki so bili evidentirani kot izgubljeni
(izvodi s statusom L)

Postopek vračanja gradiva lahko izvedemo:



na osnovnem nivoju, brez izbire člana
v okolju izposoje gradiva, pri izbranem članu

Postopek vračanja gradiva brez izbire člana je podrobneje opisan v poglavju
2.5.4 Vračanje gradiva brez izbire člana (gl. tudi ukaz RETURN).
Postopek vračanja gradiva lahko pri izbranem članu izvedemo tako, da:



gradivo članu dokončno razdolžimo in izbrišemo iz evidence izposoje
gradivo ob vrnitvi obdržimo v evidenci izposoje zaradi morebitnih
reklamacij (vrnemo ga z zadržkom)

4.5.1 Vračanje brez zadržka
Postopek vračanja gradiva pri izbranem članu lahko izvedemo na dva načina:




Izvod izberemo iz seznama (Š ali Đ) in pritisnemo tipki Y T
(gl. ukaz RETURN/CURRENT). Če nato na vprašanje v ukazni vrstici
odgovorimo pritrdilno, se izvod izbriše iz seznama evidentiranega
gradiva.
Pritisnemo tipki V T in za besedilom Vračanje/brisanje
IN/CN= v ukazni vrstici vpišemo inventarno številko ali številko za
izposojo (gl. ukaz RETURN). Po potrditvi s tipko L se izvod
izbriše iz seznama evidentiranega gradiva.

Vprašanja, ki se izpišejo v ukazni vrstici pri postopku vračanja gradiva, so
odvisna od statusa izbranega izvoda:
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Ali želite vrniti to gradivo (D/N)? (če ima izvod
status C ali B)
Ali želite izbrisati rezervacijo (D/N)? (če ima
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Želite izgubljeni izvod brisati iz evidence
(D/N)? (če ima izvod status L)
Gradivo je bilo izposojeno v čitalnici. Naj
gradivo ostane evidentirano pri članu za
uporabo v čitalnici (D/N)? (če ima izvod status S).

Pri vračanju gradiva se hkrati:







obračunajo stroški zamudnine;
brišejo izdelani opomini za vrnjeni izvod;
preverijo rezervacije za ta naslov in pri članu, ki je prvi na listi
rezervacij, se v evidenci izposoje spremeni status izvoda s tem
naslovom iz R v W;
preveri, ali je za izvod evidentiran zadnji opomin; če je, se o tem izpiše
programsko sporočilo;
ob vrnitvi zadnjega izvoda, za katerega je evidentiran zadnji opomin,
se izpiše opozorilo o tem;
če ima član zaradi zadnjega opomina blokirano izposojo (v polju
Omejitev je postavljena omejitev onemogočena izposoja), se
ponudi možnost brisanja te omejitve.

Ob vračanju izvoda, za katerega je rok izposoje že prekoračen, se izpiše
sporočilo o zamudi in stroških, ki jih evidentiramo kot dolg člana, če na
vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)? odgovorimo trdilno.
Če član zamuja z vračilom kompleta (tj. gradiva v več kosih), v ceniku pa je pri
vodilni enoti kompleta določena zamudnina za to vrsto gradiva, se bo
zamudnina obračunala samo enkrat za celotni komplet in se pri vračilu
zadnjega kosa kompleta pripisala vodilni enoti. Vrstni red vračila posameznih
enot kompleta pri obračunu zamudnine ni pomemben.
Če je status gradiva izpisan inverzno ali inverzno in poudarjeno, preverimo še
opombe o gradivu (gl. ukaza NOTE/MATERIAL in NOTE/TEMPORARY).
Če je vrnjeno gradivo rezervirano, se izpišejo podatki o članu, ki je prvi na listi
rezervacij. Člana o prispetju rezerviranega gradiva obvestimo na način, ki ga je
knjižnica predvidela (npr. e-pošta, SMS-obvestilo). Po pritisku na tipko K
se gradivo izbriše iz seznama evidentiranega gradiva člana. Na tiskalnik, ki se
uporablja v izposoji za tiskanje zadolžnic ali potrdil o plačilu, se izpiše listek s
podatki o prispelem rezerviranem gradivu (npr. podatki o članu, gradivu,
načinu obveščanja člana ...).

4.5.2 Vračanje z zadržkom
Vračanje gradiva z zadržkom predstavlja poseben način vračanja gradiva. Če
želimo gradivo ob vrnitvi še pregledati zaradi morebitnih reklamacij, ga
vrnemo z zadržkom. Po izvedbi postopka ostane gradivo evidentirano pri članu,
dokler ga po pregledu dokončno ne razdolžimo.
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Po pritisku na tipki V E (gl. ukaz BACK) se v ukazni vrstici izpiše
besedilo Zadržano IN/CN= , za katerim vpišemo inventarno številko ali
številko za izposojo. Po potrditvi s tipko L se v ukazni vrstici izpiše
vprašanje Želite gradivo vrniti z zadržkom (D/N)?. Po
potrditvi trdilnega odgovora se pri izbranem izvodu status C ali S spremeni v B.
Izvodov s statusom B si ne morejo izposoditi, rezervirati ali naročiti drugi člani.
Za izvode s statusom B se opomini ne izdelajo.

4.5.3 Vračanje gradiva v katerem koli oddelku
Knjižnica, ki ima izposojo organizirano po oddelkih, lahko omogoči članom,
da izposojeno gradivo vrnejo v katerem koli oddelku knjižnice.
Vračilo gradiva v oddelku, v katerem ni bilo izposojeno, lahko izvajamo samo
v okolju Izposoja/Evidenca gradiva člana, in sicer na naslednji način:






izberemo člana, pri katerem želimo evidentirati vračilo gradiva
(gl. ukaz MEMBER ali ukaz SELECT)
pritisnemo tipki V T in za besedilom Vračanje/brisanje
IN/CN= v ukazni vrstici vpišemo inventarno številko ali številko za
izposojo (gl. ukaz RETURN)
Po potrditvi s tipko L se izpiše opozorilo Gradivo z
IN/CN=<inventarna številka/številka za
izposojo> je bilo izposojeno v oddelku <št.
oddelka> in vprašanje Želite gradivo vrniti v
oddelku <št. oddelka, naziv oddelka> (D/N)?. Če
odgovorimo pritrdilno, nas program opozori, da je gradivo treba vrniti
v oddelek, v katerem je bilo članu izposojeno (izpiše se opozorilo
Prosimo, da gradivo vrnete v oddelek <št.
oddelka, naziv oddelka>. Po potrditvi s tipko K se na
tiskalniku za tiskanje zadolžnic ali potrdil o plačilu izpiše listek s
podatki o medoddelčno vrnjenem gradivu. Listek priložimo gradivu, ki
ga nato odložimo na mesto, kjer shranjujemo gradivo drugih oddelkov.
V oddelku, v katerem je bil izvod gradiva izposojen, se izvod zbriše iz
seznama evidentiranega gradiva člana. Vrnjeni izvod gradiva se
evidentira kot medoddelčno izposojen izvod v oddelku, v katerem je
bilo vračilo gradiva evidentirano, in dobi status "B" – zadržano.
gradivo je treba čim prej poslati v matični oddelek in evidentirati
vračilo (gl. poglavje 4.2.5 Medoddelčna izposoja, str. 4.2 - 12)

Ob vrnitvi izvoda gradiva, kateremu je rok izposoje že potekel, se izpiše
sporočilo o zamudi in stroških, ki jih evidentiramo kot dolg članu, če na
vprašanje Evidentiram kot terjatev (D/N)? odgovorimo
pritrdilno. Dolg člana se evidentira v oddelku, v katerem je bilo gradivo
izposojeno, in ne v oddelku, v katerem je član gradivo vrnil. Če želi član
terjatev poravnati takoj, je treba terjatev najprej prenesti, nato pa še evidentirati
njeno plačilo (gl. ukaz ACCOUNT).
Gradiva, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku, ni možno izposojati (niti v
oddelku, v katerem je bilo vrnjeno), dokler ni vrnjeno v matični oddelek. V
matičnem oddelku ga lahko le rezerviramo (gl. ukaz RESERVE).
© IZUM, junij 2009
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Če je vrnjeno gradivo rezervirano v matičnem oddelku, nas ob vračilu gradiva
program na to opozori. Po evidentiranju vračila gradiva v matični oddelek bo
rezervirano gradivo dodeljeno naslednjemu članu iz seznama rezervacij (status
W). Člana o prispetju rezerviranega gradiva obvestimo na način, izbran na
osnovi možnosti, ki jih ponuja knjižnica (e-pošta, SMS-obvestilo itd.).
Na napravi za samopostrežno vračilo gradiva (npr. knjigomat) ni možno vračati
gradiva, ki ne pripada oddelku, v katerem je takšna naprava. Prav tako ni
možno vračati gradiva v oddelku bibliobusa.

4.5 - 4
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4.6 EVIDENTIRANJE IZGUBLJENIH IZVODOV GRADIVA
Kot izgubljene lahko evidentiramo samo tiste izvode, ki se že nahajajo v
evidenci gradiva člana in imajo status C ali S.
Po izbiri izvoda in pritisku na tipki Y E (gl. ukaz LOST) se v vrstici
sporočil izpiše sporočilo Gradivo z IN=... je že izposojeno
pri članu, v ukazni vrstici pa vprašanje Želite gradivo
evidentirati kot izgubljeno (D/N)?. Po potrditvi trdilnega
odgovora se pri izbranem izvodu spremeni status iz C ali S v L.
V okolju kataloga se pri pregledu gradiva izpiše pri takšnih izvodih status
Izgubljeno: <datum evidentiranja izgubljenega
izvoda>.
Ob evidentiranju izgubljenega izvoda se avtomatsko poveča število izgubljenih
izvodov pri podatkih o disciplini člana, v okolju izposoje gradiva člana pa se v
zgornjem desnem delu zaslona nad ločilno črto izpiše indikator opomb LST.
Dokler ima član evidentirane izgubljene izvode, prejema zanje tudi opomine.
Če član po določenem času izvod najde in vrne v knjižnico, člana razdolžimo
tako, da izvod najprej izposodimo (gl. ukaz CIRCULATE). Status izvoda se
spremeni iz L v C. Nato izvod vrnemo (gl. ukaz RETURN). Pri tem član plača
stroške zamudnine in opominov, če jih v naši knjižnici obračunavamo. Število
izgubljenih izvodov v okolju discipline člana se zmanjša za en izvod.
Če član po določenem času izgubljenega gradiva ne najde in ne vrne, gradivo
dokončno razdolžimo tako, da izgubljeni izvod brišemo iz evidence pri članu
(gl. ukaz RETURN). Ko trdilno odgovorimo na vprašanje Želite
izgubljeni izvod brisati iz evidence (D/N)?, nas bo
program še opozoril, da moramo status tega izvoda gradiva spremeniti v
oddelku za obdelavo gradiva.
Član mora poleg zamudnine in stroškov opominov poravnati še stroške za
izgubljeni izvod (gl. ukaz ACCOUNT). Števila izgubljenih izvodov pri
podatkih o disciplini člana navadno ne popravljamo (čeprav programska
oprema COBISS2/Izposoja to omogoča; gl. ukaz MEMBINFO).
Izgubljenemu izvodu, ki smo ga v programu za izposojo že razdolžili, moramo
spremeniti status v segmentu COBISS2/Katalogizacija oz. COBISS3/Zaloga (v
podpolje 996/997q vpišemo vrednost "9" – odpisano). Šele takrat je izvod
dejansko odpisan in nedostopen za izposojo.
Opozorilo:
Če v segmentu COBISS2/Katalogizacija ali COBISS3/Zaloga pri izvodu ne
določimo statusa "9" – odpisano, se v okolju kataloga pri tem izvodu v bodoče
izpisuje status Prosto, kar je za uporabnike COBISS/OPAC-a zavajajoča
informacija.
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VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O ČLANU
V okolju izposoje gradiva lahko za izbranega člana vpišemo opombo.
Po pritisku na tipki Y S se pod vpisno številko, priimkom in imenom člana
ter indikatorji opomb izpiše besedilo Opomba o članu:, pod katerim
vpišemo opombo (gl. ukaz NOTE/MEMBER). Če je opomba že vpisana, jo
lahko dopolnimo, popravimo, zbrišemo ali vpišemo novo. Vpisano opombo
shranimo s pritiskom na tipko K. V okolju izposoje gradiva se v desnem
delu vrstice nad ločilno črto izpiše indikator NOT, ki nas opozarja na vpisano
opombo o članu.
Če opombe o članu ne želimo shraniti, pritisnemo tipko F.
Z vpisom opombe se beleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na katerega je
vnašalec prijavljen (pri splošnih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa. Ta podatek se ob naslednjem vpisu opombe
izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o članu omogoča izpis informacije o vnašalcu le za
zadnjo spremembo opombe.
Opombo o članu lahko vpišemo tudi na osnovnem nivoju ali v okolju evidence
članov.
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VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O GRADIVU
V okolju izposoje gradiva lahko vpišemo ali spremenimo opombo o katerem
koli izvodu v seznamu evidentiranega gradiva člana (razen pri izvodih s
statusom R). Opombe o gradivu so lahko vezane na člana, ki ima to gradivo
evidentirano (začasne opombe), ali pa so vezane na sam fizični izvod gradiva
(stalne opombe).
Po potrditvi ukaza za vpis opombe o gradivu (ki je vezana na člana ali na
gradivo samo) se pod vpisno številko, priimkom in imenom člana ter
indikatorji opomb izpiše besedilo, pod katerim vpišemo opombo. Če je opomba
že vpisana, jo lahko dopolnimo, popravimo, zbrišemo ali vpišemo novo.
Vpisano opombo shranimo s pritiskom na tipko K. Če opombe o gradivu ne
želimo shraniti, pritisnemo tipko F.
Z vpisom opombe se beleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na katerega je
vnašalec prijavljen (pri splošnih knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa. Ta podatek se ob naslednjem vpisu opombe
izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o gradivu omogoča izpis informacije o vnašalcu le za
zadnjo spremembo opombe.

4.8.1

Vpis ali spreminjanje opombe o gradivu, vezane na
člana
Opombe o gradivu, ki so vezane na člana, so začasne opombe. Ko član vrne
gradivo, pri katerem smo vpisali opombo, se opomba avtomatsko zbriše.
Po izbiri izvoda Ï ali Õ) pritisnemo tipko S (gl. ukaz
NOTE/TEMPORARY). Na zaslonu se pod podatki o izbranem članu izpiše
besedilo Začasna opomba o gradivu:, pod katerim vpišemo opombo o
gradivu, ki je vezana na izbranega člana.
Status izvoda, za katerega smo vpisali začasno opombo, je v seznamu
evidentiranega gradiva člana izpisan inverzno in poudarjeno.

4.8.2

Ročno evidentiranje in poravnava terjatev
Vpisujemo lahko tudi opombe o posameznih izvodih gradiva, ki niso vezane na
izbranega člana. Te opombe so vezane na fizični izvod gradiva, zato ostanejo
shranjene tudi, ko član gradivo vrne.
Po izbiri izvoda (Ï ali Õ pritisnemo tipki T S (gl. ukaz
NOTE/MATERIAL). Na zaslonu se pod podatki o izbranem članu izpiše besedilo
Opomba o gradivu:, pod katerim vpišemo opombo.
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Status izvoda, za katerega smo vpisali stalno opombo, je v seznamu
evidentiranega gradiva člana izpisan inverzno.
Opombo o gradivu lahko vpišemo tudi na osnovnem nivoju, kjer ukaz
NOTE/MATERIAL dopolnimo z inventarno številko ali številko za izposojo.
Opombo lahko vpišemu tudi za izvode, ki trenutno niso izposojeni.
Primer:
Ukaz: NOTE/MATERIAL 199000323

Opozorilo:
Status izvoda, ki ima vpisani obe opombi o gradivu, se v okolju izposoje
gradiva pri izbranem članu izpiše inverzno in poudarjeno. V tem primeru ni
vidno, ali sta za določen izvod vpisani obe opombi o gradivu ali samo začasna
opomba.

.

4.8 - 2

© IZUM, november 1995

COBISS2/Izposoja

4.9

Okolje izposoje gradiva

IZPISOVANJE PODATKOV NA TISKALNIK
Večino seznamov s podatki o izposojenem gradivu lahko izpišemo v segmentu
COBISS2/Izpisi. V okviru segmenta COBISS2/Izposoja pa lahko izpišemo na
lokalni tiskalnik:



4.9.1

seznam evidentiranega gradiva
zadolžnice

Izpis seznama gradiva
Celoten seznam evidentiranega gradiva pri izbranem članu lahko izpišemo na
lokalni tiskalnik s pritiskom na tipki V A (gl. ukaz PRTMEMB).
Seznam evidentiranega gradiva skupaj s seznamom terjatev pa lahko izpišemo
s pritiskom na tipki Y K (gl. ukaz PRTALL). Ukaz je primeren za izpis
zadolžnic na različne vrste tiskalnikov, saj lahko pooblaščena oseba priredi
obliko in vsebino izpisa (gl. ukaz EDIT FORM).

4.9.2

Izpisovanje zadolžnic
V okolju izposoje gradiva lahko izpišemo tudi zadolžnice za posamezne
izvode, ki jih izposodimo članu (izvodi s statusom C ali S) ali mu jih naročimo
(izvodi s statusom O). Za izpis zadolžnic se lahko definira izpisni format, po
katerem se na eno stran A4 formata izpiše določeno število zadolžnic - največ
tri (gl. ukaz PRTDEBT). Ukaz ni primeren za izpisovanje zadolžnic na termični
tiskalnik, ker ne omogoča izpisa takšnega formata. Za izpis na termični
tiskalnik uporabljamo ukaz PRTALL.
Zadolžnice lahko izpisujemo:
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sproti: ko članu izposodimo posamezen izvod na dom ali v čitalnico,
pritisnemo tipki V K. Zadolžnica se začne izpisovati na lokalni
tiskalnik, mi pa članu lahko izposodimo naslednji izvod in zanj
ponovno izpišemo zadolžnico;
naknadno: izposojeni izvod najprej izberemo s tipkama Ï ali Õ, nato
pa pritisnemo tipki V K.
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4.10 VPOGLED V PODATKE O GRADIVU
V okolju izposoje gradiva so dosegljive tudi informacije o stanju posameznih
izvodov (dostopnosti za izposojo). Za vsak izvod v seznamu gradiva člana
lahko na zaslon izpišemo dodatne bibliografske podatke ali pregledamo zapis v
formatu COMARC. Izpišemo lahko tudi številčne podatke o vseh evidentiranih
izvodih in izdelanih opominih pri članu.

4.10.1 Vpogled v stanje gradiva
Izpišemo lahko podatke o stanju posameznih izvodov, ki jih izberemo:


Iz evidence gradiva člana. Izberemo izvod (Ï ali Õ) in pritisnemo
tipko D (gl. ukaz LOOK/CURRENT).
Pod ločilno črto se izpiše okno s podatki o izbranem izvodu. Glede na
status izvoda lahko preverimo, kateri član ima izvod izposojen, kdaj
lahko pričakujemo njegovo vrnitev, ali so si ga rezervirali tudi drugi
člani ipd.



Iz celotne bibliografske baze podatkov (poznati moramo inventarno
številko). Po pritisku na tipki Y D (gl. ukaz LOOK) se v ukazni
vrstici izpiše besedilo Preglej IN/CN=. Vpišemo inventarno
številko ali številko za izposojo katerega koli izvoda iz celotne
bibliografske baze podatkov. Po potrditvi s tipko L se pod ločilno
črto izpiše okno s podatki o izbranem izvodu.
Z ukazom LOOK lahko torej pri izbranem članu preverimo tudi
podatke o stanju izvodov, ki niso evidentirani pri članu.

S pritiskom na tipko L, F ali K se okno s podatki zbriše.

4.10.2 Vpogled v dodatne bibliografske podatke o
gradivu
Za vsak izvod v seznamu gradiva člana lahko (ne glede na njegov status)
izpišemo dodatne bibliografske podatke. Izvod najprej izberemo (Ï ali Õ) in
nato pritisnemo tipko I (gl. ukaz BOOKINFO).
S pritiskom na tipko L, F ali K se podatki zbrišejo z zaslona.
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4.10.3 Izpis v formatu COMARC
Za vsak izvod v seznamu gradiva člana lahko izpišemo popolne bibliografske
podatke in podatke o stanju zaloge v formatu COMARC. Izvod najprej
izberemo Ï ali Õ) in nato pritisnemo tipki V D (gl. ukaz FULL).

4.10.4 Vpogled v podatke o izposoji
V okolju izposoje gradiva lahko izpišemo podatke o številu vseh trenutno
evidentiranih izvodov in opominov pri izbranem članu. Pri knjižnicah, ki imajo
izposojo organizirano po oddelkih, se vsi podatki izpišejo ločeno za vsak
oddelek.
Po pritisku na tipki Y R (gl. ukaz LOOK/ALL) se izpiše tabela, v kateri so
podatki razvrščeni po statusu izposoje (npr. število izvodov, ki jih ima član
trenutno izposojene, rezervirane, naročene, zadržane ali evidentirane kot
izgubljene v posameznih oddelkih). Za podatki o izposoji se izpišejo še podatki
o vseh trenutno evidentiranih opominih - ločeno po posameznih vrstah
opominov.
S ponovnim pritiskom na tipki Y R se izpiše nova tabela, v kateri so
podatki o številu evidentiranih izvodov razvrščeni po vrstah gradiva.
V okolje izposoje gradiva se vrnemo s tipko L ali F.

4.10 - 2
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4.11 VPOGLED V PODATKE O DISCIPLINI ČLANA
S tipko A lahko pogledamo podatke o disciplini člana (dolg člana, število
izgubljenih izvodov, opominov ipd.). Podatki se spreminjajo avtomatsko,
izjemoma pa jih lahko spreminjamo tudi ročno (gl. ukaz MEMBINFO).

4.11.1 Evidenca gradiva in disciplina člana v drugem
oddelku
V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, lahko preverimo, ali
ima izbrani član gradivo izposojeno še v katerem drugem oddelku.
Po pritisku na tipko R (gl. ukaz ?DEPARTMENT) se v osrednjem delu
zaslona odpre okno, v katerem se izpišejo vsi oddelki knjižnice, kjer je izposoja
podprta s programsko opremo COBISS2/Izposoja. Izberemo oddelek (Ï ali
Õ) in izbiro potrdimo s tipko L. Izbrani oddelek se izpiše v vrstici
sporočil, v osrednjem delu zaslona pa se odpre novo okno. Na voljo imamo dve
možnosti:



evidenca gradiva člana
vpogled v podatke o disciplini člana.

Po potrditvi prve možnosti se izpiše seznam vsega gradiva, ki ga ima član
evidentiranega v izbranem oddelku. Po pritisku na tipko F se podatki
zbrišejo z zaslona.
Po izbiri in potrditvi druge možnosti pa se izpišejo podatki o disciplini člana v
izbranem oddelku (dolg člana, število izgubljenih izvodov, opominov ipd.).
Izpis podatkov prekinemo s pritiskom na katero koli tipko.
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4.12 PREHOD V OKOLJA
4.12.1 Prehod v okolje evidence članov
Iz okolja izposoje gradiva lahko preidemo v okolje evidence članov s pritiskom
na tipki Y A (gl. ukaz EDIT).
Po pritisku na tipki se na zaslonu izpiše vnosna maska s podatki o izbranem
članu. Podatke lahko popravimo ali jih samo pregledamo. Če podatke o članu
spremenimo, jih shranimo v bazo podatkov (gl. ukaz SAVE).
Iz okolja evidence člana se vrnemo v okolje izposoje gradiva tega člana ne
glede na to, ali za izhod uporabimo tipki Y I (zapis ponovno shranimo)
ali tipko F.

4.12.2 Prehod v okolje kataloga
Iz okolja izposoje gradiva preidemo v okolje kataloga s pritiskom na tipki Y
Q (gl. ukaz CATALOGUE) ali V Q (gl. ukaz SIGNATURE).
Če preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, lahko po izvršenem
iskanju:




pregledamo podatke o stanju gradiva (dostopnost za izposojo)
izpišemo bibliografske zapise v formatu COMARC
izvajamo postopke izposoje gradiva pri izbranem članu (izposoja na
dom ali v čitalnico, rezervacija in naročanje gradiva).

Vsi postopki so podrobneje opisani v poglavju 5.
Iz okolja kataloga se vrnemo v okolje izposoje gradiva s tipko F.
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VODENJE EVIDENCE IZPOSOJE KOMPLETOV
Knjižnice povežejo enote gradiva v komplet, kadar želijo, da se vse enote
kompleta izposojajo, vračajo, podaljšujejo in rezervirajo hkrati in pod enakimi
pogoji. Pri kompletu je treba določiti t. i. vodilno enoto, ki opredeljuje skupne
lastnosti kompleta:








za komplet velja, da je gradivo takšne vrste, kot je določeno za vodilno
enoto kompleta. Vrsto gradiva določa bibliografski zapis za vodilno
enoto ali fizična oblika vodilne enote, ki je določena v elementu \o
podpolja 996/997g
pri izposoji kompleta se pri vseh enotah upoštevajo pogoji za izposojo
(časovni parametri, 996/997p, 996/997q, 996/997u in nastavitve v
tabeli pq), kot so določeni za vodilno enoto kompleta
pri evidentiranju terjatev se terjatev za celoten komplet obračuna samo
enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno enoto kompleta
v statistikah se štejejo transakcije posameznih enot kompleta (če je bil
npr. v enem koraku izposojen komplet s petimi enotami, je v statistikah
izposoje to prikazano kot izposoja petih izvodov)
pri opominih se zabeleži opomin za vsako enoto kompleta posebej,
stroški opomina pa se obračunajo samo pri vodilni enoti kompleta
na zadolžnicah se izpišejo vse enote kompleta na način, iz katerega je
razvidno, katere enote so del posameznega kompleta

Pri izposoji kompleta velja, da si lahko izposodimo samo vse enote kompleta
skupaj. Ko odčitamo inventarno številko ali številko za izposojo katere koli
enote kompleta, se odpre okno s seznamom vseh enot. Odčitati moramo vsako
enoto kompleta posebej, nato se pri članu evidentirajo vse enote z enakim
rokom vrnitve. Upošteva se čas izposoje, ki velja za vodilno enoto kompleta.
Če je za vrsto gradiva vodilne enote v ceniku določena izposojevalnina ali
obrabnina, jo evidentiramo samo enkrat za celoten komplet, pod pogoji, ki
veljajo za vodilno enoto.
Tudi pri vračilu kompleta velja, da se praviloma lahko vrnejo le vse enote
kompleta hkrati. Po aktiviranju ukaza za vračilo gradiva RETURN lahko
odčitamo katero koli enoto kompleta, da se odpre seznam vseh enot kompleta.
Odčitati moramo vsako enoto posebej. Ko odčitamo vse enote kompleta, se po
potrditvi iz evidence zbrišejo vse enote kompleta. Če pri vračilu obračunamo
zamudnino, jo obračunamo samo enkrat pod pogoji, ki veljajo za vodilno
enoto. Možno je tudi vračilo nepopolnega kompleta, kadar član enoto izgubi ali
pozabi doma ali vrne poškodovan ali nepopoln komplet.

Opozorilo:
Vračilo nepopolnega kompleta s čitalnikom RFID in na knjigomatu ni možno.
Prav tako ni možno vračilo posameznih enot kompleta na osnovi izbora z
ukazom RETURN/CURRENT v okolju Izposoja/evidenca gradiva člana.

© IZUM, april 2013

4.13 - 1

Okolje izposoje gradiva

COBISS2/Izposoja
Pri podaljšanju roka izposoje (ukaza PROLONG in PROLONG/ALL) in
določitvi novega datuma vrnitve (ukazi RETDATE, RETDATE/ALL in
PERIOD) se upošteva čas podaljšanja za vodilno enoto kompleta in enak rok
vrnitve določimo vsem enotam kompleta. Če je podaljšanje roka izposoje pri
vodilni enoti kompleta omejeno, ni možno podaljšati nobene enote v kompletu.
Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije za vodilno
enoto kompleta. Rezervacije izposojenega kompleta se pri članu evidentirajo z
inventarno številko vodilne enote v obliki #<inventarna_številka>#.
Pri članu evidentiramo rezervacijo prostega kompleta, tako da evidentiramo vse
enote kompleta s statusom O. Komplet lahko rezerviramo tudi prek kataloga. V
seznamu zadetkov izberemo zaporedno številko pred oznako kompleta in s tem
rezerviramo celoten komplet. Pri brisanju rezervacije gradiva zbrišemo
rezervacijo za vse enote kompleta hkrati.

4.13.1

Izposoja kompleta
V okolju izposoje lahko pri izbranem članu aktiviramo izposojo kompleta na
dom (ukaz CIRCULATE) ali v čitalnico (ukaz READINGROOM). Odčitamo
inventarno številko ali številko za izposojo katere koli enote kompleta, da se
odpre okno s seznamom enot v kompletu.
Odčitati moramo vsako enoto kompleta posebej. Ko odčitamo zadnjo enoto,
nam program sporoči, da so označene vse enote kompleta. Izposojo kompleta
potrdimo s tipko K. Pri članu se evidentirajo vse enote kompleta z enakim
rokom vrnitve (gl. sliko 4.13 - 2), pri čemer se upošteva čas izposoje za vodilno
enoto kompleta.

Slika 4.13 - 1: Odčitavanje enot kompleta

4.13 - 2
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Slika 4.13 - 2: Izposoja kompleta na dom
Če je za vrsto gradiva vodilne enote kompleta določena izposojevalnina ali
obrabnina, jo evidentiramo samo enkrat za celotni komplet, in sicer pod pogoji,
ki veljajo za vodilno enoto. Če je vodilna enota pogojno dostopna za izposojo
na dom, program pri postopku izposoje na to opozori. Komplet lahko
izposodimo šele, ko potrdimo pogojno izposojo.
Če pri postopku izposoje ne odčitamo vseh enot kompleta in s tipko K
zaključimo označevanje enot, nas program na to opozori in postopek izposoje
prekine.

Opozorilo:
V okolju kataloga kompleta ni mogoče izposoditi.

Pri kontroli omejitve števila izposojenih izvodov se komplet upošteva kot en
izvod, ne glede na število enot v kompletu.
Zadolžnica

Na zadolžnici so enote kompleta izpisane tako, da je na prvem mestu izpisana
vodilna enota, z zamikom pa ji sledijo preostale enote. Za vsako enoto
kompleta se izpiše številka kompleta, številka enote kompleta, število vseh enot
v kompletu ter oznaka dela (element \x iz podpolja 996/997d).
Če komplet sestavlja gradivo iz različnih bibliografskih zapisov, se na
zadolžnici izpišejo osnovni podatki o vsaki enoti kompleta. Vodilna enota se v
tem primeru ne izpiše zamaknjeno.
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COBISS

MARIBOR, 19.12.2012 15:17

Testna baza za izposojo, Maribor
Prešernova ul. 22
Študijski oddelek
Tel. 02 2520 333
Davna številka: 12345678
0100008 Krajnc Janez
SEZNAM GRADIVA
Izposojeno gradivo
vrniti do/tip
-----------------------------------------Franzosisch ganz leicht
09.01.2013 knj
IN=5100317
Komplet: 1; enota 1/5
Komplet: 1; enota 2/5 1
Komplet: 1; enota 3/5 2
Komplet: 1; enota 4/5 3
Komplet: 1; enota 5/5 4
Izposojevalec/-ka: Zdenka Kamenšek

Slika 4.13 - 3: Izpis kompleta na zadolžnici

Izposoja pri izposojevalnem pultu s čitalnikom RFID
Nekatere knjižnice pri izposojevalnem pultu uporabljajo čitalnike RFID. Ker ta
tehnologija omogoča tudi kontrolo kompletov (na čitalniku morajo biti
odčitane vse enote kompleta) zadostuje, da se za potrditev izposoje kompleta
odčita samo vodilna enota kompleta, pod pogojem, da v COBISS2/Izposoji z
ukazom RFID ON (gl. ukaz RFID ON) nastavimo programski vmesnik na
zaznavanje čitalnika RFID. Zaznavo čitalnika izklopimo z ukazom RFID OFF
(gl. ukaz RFID OFF).

Izposoja na knjigomatu z uporabo RFID
Če knjigomat identificira gradivo na osnovi nalepke RFID, mora programska
oprema knjigomata zagotavljati kontrolo celovitosti kompleta in omogočati
odčitavanje samo ene inventarne številke ali številke za izposojo (običajno je to
inventarna številka vodilne enote kompleta). Knjigomat preveri, ali so na
ploščo položene vse enote kompleta. Če so, izposojo gradiva dovoli, v
nasprotnem primeru pa zavrne.
Če je za vrsto gradiva vodilne enote kompleta predviden obračun
izposojevalnine ali obrabnine, knjigomat člana na to opozori. Če član potrdi
evidentiranje izposojevalnine/obrabnine, se izvede izposoja vseh enot kompleta
in evidentiranje terjatve.
Na knjigomatu pogojna izposoja kompletov ni možna.

4.13 - 4
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Opozorilo:
Če ima knjižnica knjigomate, ki ne podpirajo tehnologije RFID, izposoja
kompletov ni mogoča. Knjižnica mora enote kompleta označiti z omejitvijo
dostopa v podpolju 996/997p=8 – izposoja na knjigomatu ni možna.

4.13.2

Vračilo kompleta
Komplet vrnemo z ukazom RETURN (kombinacija tipk V T). Najprej
odčitamo katero koli enoto kompleta. Ko se odpre okno s seznamom enot v
kompletu, moramo odčitati vsako enoto kompleta. Po odčitani zadnji enoti
program sporoči, da so označene vse enote kompleta. S tipko K potrdimo
vračilo celotnega kompleta. Iz evidence gradiva se izbrišejo vse enote
kompleta.

Slika 4.13 - 4: Vračilo enot iz kompleta

Opozorilo:
Vračilo nepopolnega kompleta z uporabo čitalnika RFID in na knjigomatu ni
možno.
Prav tako ni možno vračilo posameznih enot kompleta z ukazom
RETURN/CURRENT.
Če je pri vračilu kompleta prekoračen rok vrnitve in je v ceniku za vrsto
gradiva vodilne enote kompleta določena zamudnina, se zamudnina obračuna
enkrat za celotni komplet in pripiše le vodilni enoti.
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Če je bil komplet rezerviran, program ob vračilu na to opozori. Komplet se
dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. Obvestilo o prispelem rezerviranem
kompletu (če je član naročen na e-obveščanje o tem dogodku) se pošlje le
enkrat za vse enote kompleta skupaj, prav tako se le enkrat izpiše listek s
podatki o prispelem kompletu. Na listku se izpišejo kratki podatki o vodilni
enoti kompleta, za preostale enote pa podatki o inventarni številki, oznaki in
enoti kompleta. Vse enote, na katere član čaka, dobijo status W.
Če knjižnica obračunava stroške rezervacije, stroške obračuna le enkrat za
vodilno enoto kompleta.

Vračilo nepopolnega kompleta
Občasno se lahko zgodi, da član v knjižnico vrne nepopoln ali poškodovan
komplet (npr. pozabi enoto gradiva doma, vrne poškodovan komplet ali vrne
komplet, pri katerem je izgubil eno enoto ali več). V nadaljevanju so opisani
postopki ukrepanja pri vračilu nepopolnega ali poškodovanega kompleta.
1. Vračilo nepopolnega kompleta (član pozabi enoto iz kompleta doma)
Če član vrne le nekaj enot kompleta, ne pa vseh, pri vračanju ne označimo vseh
enot kompleta. Pri potrditi vračila nas program o nepopolnosti kompleta
opozori s sporočilom Niso vrnjene vse enote kompleta.
Želite označene enote evidentirati s statusom B
(D/N)?. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se vse odčitane enote
kompleta evidentirajo kot vračilo z zadržkom in dobijo status B, enote
kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status C.

Slika 4.13 - 5: Vračanje nepopolnega kompleta

4.13 - 6
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Ko član vrne v knjižnico še preostale enote kompleta, z ukazom RETURN
evidentiramo vračilo vseh enot.
Če je rok izposoje že potekel, zamudnino obračunamo po pogojih za vodilno
enoto kompleta. Če je komplet rezerviran pri drugem članu, se ob razdolžitvi
kompleta temu članu dodelijo vse enote kompleta, ki dobijo status W. Če je
član naročen na prejemanje e-obvestil o tem dogodku, prejme obvestilo o
prispelem rezerviranem kompletu, izpiše pa se tudi listek s podatki o enotah
kompleta. Tudi morebitne stroške rezervacije obračunamo le enkrat.
2. Član vrne poškodovan komplet
Če član vrne poškodovan komplet, evidentiramo vračilo vseh enot kompleta z
zadržkom (gl. ukaz BACK). Aktiviramo ukaz BACK in odčitamo inventarno
številko ene enote kompleta. Odpre se okno s seznamom vseh enot v kompletu.
Označimo jih in potrdimo vračilo z zadržkom. Vse enote kompleta dobijo
status B. S tem onemogočimo nadaljnjo izposojo kompleta ali dodelitev
kompleta članu, ki ga je rezerviral.
Nato v segmentu COBISS3/Zaloga z metodo za oblikovanje kompleta
poškodovani enoti kompleta določimo status 6 – poškodovano (gl. priročnik
COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompleta). Ob spremembi statusa se
izposoja programsko onemogoči z vpisom 0d v podpolje 996u pri vodilni enoti
kompleta. Šele nato lahko enote kompleta pri članu razdolžimo.

Slika 4.13 - 6: Vračilo poškodovanega kompleta
Če je komplet rezerviran, se zaradi omejitve dostopnosti (vpis 0d v podpolje
996u pri vodilni enoti) komplet ne dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih.
Izpiše se opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezerviranem
kompletu. Na listku se izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je
postavljena omejitev izposoje.
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Po obravnavi poškodovanega kompleta se odločimo, ali bomo odpisali celoten
komplet ali iz kompleta izločili le poškodovano enoto ali zbrisali status
poškodovane enote in izbrisali 0d v podpolje 996u pri vodilni enoti. Če je
komplet rezerviran, imamo dve možnosti:
 če smo se odločili za odpis in je to edini komplet, ki ga imamo na
razpolago za izposojo, moramo o odpisu obvestiti člane, ki so komplet
že rezervirali;
 če kompleta ne odpišemo in je na voljo za izposojo, ga dodelimo
prvemu članu v seznamu čakajočih, tako da najprej zbrišemo rezervacijo
izposojenega kompleta, nato pa evidentiramo rezervacijo prostega
gradiva. Komplet nato pripravimo za prevzem (ukaz WAITING), člana,
ki čaka na gradivo, pa o tem obvestimo.
3. Član vrne komplet, pri katerem je izgubil eno enoto ali več
Pri vračanju gradiva z ukazom RETURN označimo le tiste enote, ki jih je član
vrnil. Pri potrditvi vračila s tipko K nas program o delni vrnitvi kompleta
opozori s sporočilom Niso vrnjene vse enote kompleta.
Želite označene enote evidentirati s statusom B
(D/N)?. Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se vse odčitane enote
kompleta evidentirajo kot vrnjene z zadržkom in dobijo status B, enote
kompleta, ki niso vrnjene, pa obdržijo status C. Enote s statusom C, ki jih je
član izgubil, evidentiramo z ukazom LOST kot izgubljene.
Če član kasneje izgubljene enote kompleta vrne, najprej evidentiramo izposojo
teh enot (sprememba statusa L v C, gl. tudi ukaz LOST), nato pa evidentiramo
vračilo vseh enot kompleta, tudi tistih, ki so bile evidentirane s statusom B. Če
je komplet rezerviran, se dodeli prvemu članu v seznamu čakajočih. Če je član
naročen na e-obveščanje o prispelem rezerviranem kompletu, dobi o tem eobvestilo, izpiše pa se tudi listek s podatki o prispelem rezerviranem kompletu.
Če član izgubljenih enot kompleta ne vrne, je treba najprej pri podatkih o
zalogi izgubljenim enotam določiti status 8 – izgubljeno (gl. priročnik
COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompleta). Pri vodilni enoti kompleta
se s tem v podpolje 996u vpiše 0d, s čimer se programsko onemogoči izposoja
kompleta. Šele nato lahko z ukazom RETURN pri članu razdolžimo vse enote
kompleta.

4.13 - 8
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Slika 4.13 - 7: Vračilo kompleta z izgubljeno enoto
Če je izgubljen komplet rezerviran, se članu, ki je prvi v seznamu čakajočih,
komplet ne dodeli, saj je v podpolju 996u pri vodilni enoti vpisana omejitev 0d.
Izpiše se opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezervaciji. Na
listku se izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je postavljena
omejitev izposoje.
Po obravnavi kompleta, katerega del enot je bil izgubljen, se odločimo, ali
bomo enoto izločili iz kompleta in zbrisali vrednost 0d v podpolju 996u ter s
tem omogočili ponovno izposojo. Lahko pa odpišemo celoten komplet.

Opozorilo:
Če odpišemo komplet, za katerega obstajajo rezervacije in je to edini komplet,
ki je na razpolago članom, zbrišemo rezervacije pri članih, ki na komplet
čakajo, in jih o tem obvestimo.
Če je komplet rezerviran in je ponovno na voljo za izposojo, ga dodelimo
prvemu članu v seznamu čakajočih (evidentiramo rezervacijo prostega gradiva)
in člana o tem obvestimo.

Vračilo pri izposojevalnem pultu s čitalnikom RFID
Pred vračilom kompleta z ukazom RFID ON najprej preverimo, ali je
programski vmesnik nastavljen na vračanje gradiva s čitalnikom RFID. Ko smo
vmesnik nastavili na odčitavanje, se po aktiviranju ukaza RETURN v ukazni
vrstici izpiše besedilo RFID Vračanje/brisanje IN/CN=.
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Na pult položimo vse enote kompleta. Čitalnik RFID odčita le inventarno
številko vodilne enote in komplet se razdolži v celoti. Odčitavanje posameznih
enot ni potrebno.
Če je ob vračilu rok vrnitve prekoračen in je v ceniku za vrsto gradiva vodilne
enote kompleta določen obračun zamudnine, zamudnino obračunamo samo
enkrat za celotni komplet in jo pripišemo vodilni enoti kompleta. Če je komplet
rezerviran, ga po vrnitvi dodelimo prvemu članu v seznamu čakajočih. Če je
član naročen na storitev e-obveščanja, mu o prispetju rezerviranega kompleta
pošljemo e-obvestilo.
Vračilo nepopolnega kompleta ni mogoče, saj tehnologija RFID omogoča
kontrolo celovitosti kompleta.

Vračilo na knjigomatu s čitalnikom RFID
Če knjigomat podpira tehnologijo RFID, mora programska oprema knjigomata
zagotavljati kontrolo celovitosti kompleta. Vračilo nepopolnega kompleta ni
mogoče.
Če je pri vračilu kompleta prekoračen rok vrnitve in je v ceniku za vrsto
gradiva vodilne enote kompleta določen obračun zamudnine, zamudnino
obračunamo enkrat za celotni komplet in pripišemo vodilni enoti kompleta. Če
je komplet rezerviran, ga po vrnitvi dodelimo prvemu članu v seznamu
čakajočih. Če je član naročen na storitev e-obveščanja, mu o prispetju
rezerviranega kompleta pošljemo e-obvestilo.
Na knjigomatih, ki ne podpirajo tehnologije RFID, vračanje kompletov ni
mogoče. V takem primeru moramo enote kompleta označiti z omejitvijo
dostopa p=8 – izposoja na knjigomatu ni možna.

4.13.3

Podaljšanje roka izposoje
Pri podaljšanju roka izposoje se upošteva čas podaljšanja za vodilno enoto
kompleta. Tudi morebitne omejitve podaljšanja se preverjajo samo pri vodilni
enoti kompleta (čas podaljšanja, omejitve v podpolju 996/997u, 996/997p,
996/997q, omejitev števila podaljšanj pri članu).
Rok vrnitve podaljšamo za komplet tako, da v okolju Izposoja/Evidenca
gradiva člana izberemo katero koli enoto kompleta. Z ukazoma PROLONG in
PROLONG/ALL podaljšamo rok vrnitve, ki je isti za vse enote kompleta.
Če je za vrsto gradiva vodilne enote določena izposojevalnina ali obrabnina in
je ob podaljšanju roka vrnitve že potekel, izposojevalnino ali obrabnino
evidentiramo samo enkrat za celotni komplet pri vodilni enoti kompleta. Enako
velja tudi za obračun zamudnine.
Tudi pri podaljšanju roka izposoje oz. določitvi novega datuma vrnitve z ukazi
RETDATE, RETDATE/ALL in PERIOD se vsem enotam kompleta določi isti
rok vrnitve.

4.13 - 10
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Slika 4.13 - 8: Podaljšanje roka izposoje pri kompletu
Pri podaljšanju roka izposoje na knjigomatu, ki podpira RFID, mora
programska oprema zagotoviti preverjanje celovitosti kompleta in odčitavanje
samo ene inventarne številke ali številke za izposojo (običajno pri vodilni enoti
kompleta). Pri podaljšanju roka izposoje se določi nov datum vrnitve, ki je isti
za vse enote kompleta.
Prek seznama izposojenih enot lahko uporabnik pri podaljšanju roka sam
označi eno enoto, več enot ali vse enote kompleta. V vseh treh primerih se
podaljšajo vse enote kompleta.
Podaljšanje roka
izposoje z bibliofonom

4.13.4

Ko se član identificira in izbere možnost za podaljšanje roka, se rok vrnitve
programsko podaljša vsem evidentiranim izvodom, ki imajo omogočeno
podaljševanje, torej tudi vsem enotam kompleta.

Rezervacija kompletov
Pri rezervaciji kompleta se upošteva čas veljavnosti rezervacije za vodilno
enoto kompleta. Prav tako se samo za vodilno enoto preverjajo tudi morebitne
omejitve pri rezervaciji. Pri kontroli omejitve števila rezerviranih izvodov se
upošteva komplet kot en izvod, ne glede na število enot v kompletu.

Rezervacija
prostega kompleta
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Za rezervacijo prostega kompleta lahko z ukazom ORDER odčitamo katero
koli enoto kompleta. Ko se odpre meni, odčitamo še vse preostale enote
kompleta. Ko potrdimo, da so odčitane vse enote, se pri članu evidentirajo vse
enote kompleta s statusom O z enakim rokom poteka veljavnosti rezervacije.
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Slika 4.13 - 9: Rezervacija prostega kompleta
Če knjižnica pri izposoji gradiva uporablja čitalnik RFID, se rezervira celoten
komplet, ko čitalnik odčita katero koli enoto kompleta.
Prosti komplet je mogoče rezervirati tudi prek kataloga (gl. ukaz
CATALOGUE). Pri izbranem članu preidemo v okolje kataloga, poiščemo
komplet in v seznamu zadetkov izberemo zaporedno številko pred oznako
kompleta (pri vodilni enoti ali kateri koli enoti, če komplet sestavlja gradivo z
več bibliografskih zapisov). Komplet se rezervira v celoti, tako da so pri članu
evidentirajo vse enote kompleta s statusom O.
Brisanje rezervacije prostega kompleta je možno z ukazom RETURN. Ko se
odpre meni s seznamom vseh enot kompleta, moramo vse enote odčitati in nato
potrditi vračilo.
Rezervacija
izposojenega kompleta

4.13 - 12

Če želimo rezervirati izposojeni komplet, z ukazom RESERVE odčitamo katero
koli enoto kompleta (prek inventarne številke, številke za izposojo).
Rezervacija izposojenega kompleta je vezana na oznako inventarne številke oz.
številke za izposojo pri vodilni enoti kompleta. Rezervacija kompleta se pri
članu evidentira z zapisom vodilne enote v obliki
#<inventarna_števila>#. Komplet dobi status R. Pri določitvi roka
poteka veljavnosti rezervacije se upošteva čas veljavnosti rezervacije za vrsto
gradiva vodilne enote kompleta.
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Slika 4.13 - 10: Rezervacija izposojenega kompleta
Izposojeni komplet lahko rezerviramo tudi prek kataloga. V seznamu zadetkov
izberemo zaporedno številko pred oznako kompleta (pri vodilni enoti kompleta
oz. pri kateri koli enoti, če je vodilna enota v drugem zapisu) in s tem
rezerviramo celoten komplet.
Rezervacijo izposojenega gradiva lahko zbrišemo z ukazom
RETURN/CURRENT, ko izberemo evidentirani komplet v okolju
Izposoja/Evidenca gradiva člana.
Rezervacija kompleta za
uporabo v čitalnici

V okolju izposoje pri izbranem članu aktiviramo rezervacijo kompleta za
uporabo v čitalnici z ukazom ORDERREAD. Odčitamo inventarno številko ali
številko za izposojo katere koli enote kompleta. Ko se odpre okno s seznamom
enot, odčitamo vsako enoto kompleta. Po zadnji odčitani enoti program
sporoči, da so označene vse enote. Rezervacijo kompleta za izposojo v čitalnici
potrdimo s tipko K. Pri članu se evidentirajo vse enote kompleta z istim
potekom roka rezervacije, upošteva se čas izposoje za vodilno enoto.

Priprava seznama
rezerviranih kompletov

Tako kot za preostalo rezervirano prosto gradivo lahko z ukazom
CHECK/RESERVATION preverimo tudi morebitne nove rezervacije prostih
kompletov. Rezervacije se izpišejo za vsako enoto kompleta posebej, vendar so
pri inventarni številki posamezne enote kompleta izpisane tudi inventarne
številke vseh enot, ki spadajo v komplet.
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COBISS
K o o p e r a t i v n i
o n l i n e
b i b l i o g r a f s k i s i s t e m
i n
s e r v i s i
COBISS
59999 Knjižnica testna izposoja, Maribor
oddelek 01
9.11.2012
CIR100 Seznam rezerviranega prostega gradiva za obdobje 08.03.2013 13:21 - 08.03.2013 09:31
St1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Inv.št.
Signatura
Opis enote
Član
Dat.trans.
Izvršil
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
7221327 K1:1/2 Š 929 PO
PO domovih kraških vasi so zagorele 0100020 Janez Novak
09.11.2012
OPAC
7221332 K1:2/2 domovih
svečke. - Trst, 2010
E-pošta
09:27
75144
janez.novak@izum.si
2.

7221327 K1:1/2
7221332 K1:2/2

Š 929 TOMAŽIČ
D. Pisma bratu
75143

TOMAŽIČ, Danica
0100020 Janez Novak
Pisma bratu v zapor in drugi dopisi.E-pošta
- Trst, 2010
janez.novak@izum.si

09.11.2012
09:27

OPAC

3.

9167851 K1:1/3
9167852 K1:2/3
9167853 K1:3/3

Š C 82-32 MUCK
D. Kokoš
velikanka

MUCK, Desa
Kokoš velikanka. - 1. (dvojezična)
izd. - Ljubljana, 2007. - (Zbirka
Spominčice)

0100009 Janez Krajnc
E-pošta
janez.krajnc@izum.si

08.11.2012
13:50

OPAC

4.

9167851 K1:1/3
9167852 K1:2/3
9167853 K1:3/3

Š C 82-32 MUCK
D. Kokoš
velikanka

MUCK, Desa
Kokoš velikanka. - 1. (dvojezična)
izd. - Ljubljana, 2007. - (Zbirka
Spominčice)

0100009 Janez Krajnc
E-pošta
janez.krajnc @izum.si

08.11.2012
14:33

OPAC

…

Slika 4.13 - 11: Seznam rezerviranih enot iz kompleta
Zadolžnica, ki jo pripravimo z ukazom CHECK/RESERVATION, se pripravi za
vsako enoto kompleta posebej.
Priprava rezerviranega
kompleta za prevzem

Brisanje potekle
rezervacije kompleta

4.13.5

Najprej z ukazom CHECK/RESERVATION pripravimo seznam novih
rezerviranih kompletov. Nato komplete umaknemo s polic in jih z ukazom
WAITING pripravimo za prevzem. Odčitamo vse enote kompleta, ki dobijo
status W. Če je član naročen na storitev e-obveščanja, mu pošljemo e-obvestilo,
prav tako pa se izpiše tudi listek s podatki o rezerviranem kompletu. Morebitni
stroški obveščanja o prispetju rezerviranega kompleta se obračunajo le enkrat.
Ko potrdimo ukaz ERASE/RESERVATION za izbris rezervacij, ki jim je
potekel rok veljavnosti, se v primeru kompleta zbriše rezervacija kompleta kot
celote. V izpisu, ki ga pripravimo po izbrisu poteklih rezervacij, so izpisane
enote kompleta, za katerega je bila rezervacija zbrisana. Program preveri, ali je
komplet rezerviran pri drugem članu. Če je, se komplet dodeli prvemu članu v
seznamu rezervacij. Obračunamo tudi morebiten neizveden prevzem, člane z
izbrano ustrezno možnostjo e-obveščanja pa obvestimo o potekli rezervaciji oz.
prispelem kompletu.

Kompleti v katalogu gradiva
V okolju kataloga se enote, ki sestavljajo komplet in so iz istega
bibliografskega zapisa, izpisujejo skupaj za vsak komplet posebej. Pri vsakem
kompletu se izpiše še številka kompleta in številka enote kompleta.

4.13 - 14
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Slika 4.13 - 12: Prikaz kompletov v katalogu
Če so enote kompleta iz različnih bibliografskih zapisov, se v katalogu ne
izpisujejo skupaj, temveč se izpiše le tista enota kompleta, ki smo jo v katalogu
poiskali. Pri vsaki enoti, ki ima tudi zaporedno številko, se izpiše podatek o
številki kompleta in številki enote kompleta. Tako lahko komplet rezerviramo
na osnovi izbora katere koli enote.

Opozorilo:
Izposoja kompleta v katalogu na osnovi izbora enot iz kompleta ni mogoča
zaradi zagotovitve ohranjanja celovitosti kompleta.
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Slika 4.13 - 13: Kompleti v katalogu z enotami iz različnih bibliografskih
zapisov

4.13.6

Vračilo kompleta z zadržkom
V nekaterih primerih se gradivo (npr. igrače) vrača z zadržkom (gl. ukaz
BACK). To pomeni, da gradivo ostane pri članu evidentirano (status B), dokler
v knjižnici gradiva ne pregledajo in pripravijo za ponovno izposojo. Šele nato
se gradivo pri članu razdolži.
Vračanje kompleta z zadržkom aktiviramo v okolju Izposoja/Evidenca gradiva
člana z ukazom BACK. Vnesemo katero koli inventarno številko kompleta, da
se odpre meni s seznamom vseh enot. Odčitamo inventarne številke vse enot
kompleta in jih potrdimo, s čimer dobijo vse enote status B.
Ko pregled vseh enot kompleta zaključimo, vse enote kompleta z ukazom
RETURN dokončno razdolžimo.

4.13.7

Evidentiranje izgubljenega kompleta
Pri evidentiranju izgube celotnega kompleta moramo z ukazom LOST označiti
vse enote kompleta kot izgubljene. Ko po aktiviranju ukaza LOST odčitamo
inventarno številko enote kompleta, se izpiše vprašanje Izvod je del
kompleta. Želite označiti kot izgubljen celotni
komplet (D/N)? Če je član izgubil vse enote kompleta, na vprašanje
odgovorimo pritrdilno. Vse enote kompleta dobijo status L. Če ni izgubil vseh
enot kompleta, odgovorimo nikalno in postopamo tako, kot je opisano v
poglavju 4.13.2 Vračilo kompleta (gl. tč. 3 Član vrne komplet, pri katerem je
izgubil eno enoto ali več).
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Če član gradivo najde, z ukazom CIRCULATE vse enote kompleta ponovno
izposodimo, nato pa komplet z ukazom RETURN dokončno razdolžimo.
Če član kompleta ne najde in o tem obvesti knjižnico, moramo vsem enotam
izgubljenega kompleta pri podatkih o zalogi postaviti status 8 – izgubljeno (gl.
priročnik COBISS3/Zaloga, pogl. 6.10 Oblikovanje kompletov). Šele nato lahko
komplet dokončno razdolžimo (ukaz RETURN ). Član mora poleg stroškov
zamudnine (če jo v knjižnici zaračunavajo) in stroškov morebitnih opominov
poravnati še stroške izgubljenega kompleta.
Če je komplet rezerviran, se članu, ki je prvi v seznamu čakajočih, komplet ne
dodeli, saj je v podpolju 996u pri vodilni enoti vpisana omejitev 0d. Izpiše se
opozorilo, da obstaja rezervacija in listek s podatki o rezervaciji. Na listku se
izpiše opozorilo, da je treba komplet preveriti, saj je postavljena omejitev
izposoje.

Opozorilo:
Če je izgubljen komplet, za katerega obstajajo rezervacije in je to edini
komplet, ki je na razpolago članom, zbrišemo rezervacije pri članih, ki na
komplet čakajo, in jih o tem obvestimo.

4.13.8

Opomini
V postopku izdelave opominov (ukaza OVERDUE in OVERDUE/ALL) se za
gradivo enot kompleta upoštevajo časovni parametri izposoje, ki veljajo za
vodilno enoto kompleta. Opomin se zabeleži za vsako enoto kompleta posebej.
Tudi v izpisih opominov se izpiše vsaka enota kompleta s podatki o številki
kompleta in oznaki dela kompleta.
V knjižnicah, ki stroške opominov obračunavajo po izvodih, se ta strošek
obračuna le pri vodilni enoti kompleta.

4.13.9

Vpogled v stanje gradiva kompleta
Po aktiviranju ukaza LOOK ali LOOK/CURRENT se odvisno od sestave
kompleta lahko na zaslon izpiše stanje kompleta na dva načina:


komplet sestavljajo enote iz istega bibliografskega zapisa
Na zaslon se najprej izpišejo kratki podatki o gradivu (naslov, avtor, leto
izida in jezik), nato pa še podatki o statusu posameznih enot kompleta.



komplet sestavljajo enote iz različnih bibliografskih zapisov
Za vsako enoto kompleta se najprej izpišejo kratki bibliografski podatki o
gradivu (naslov, avtor, leto izida in jezik), nato pa še podatki o statusu
enote kompleta.
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Slika 4.13 - 14: Vpogled v stanje gradiva kompleta
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5 OKOLJE KATALOGA
V okolje kataloga lahko preidemo iz okolja izposoje gradiva ali z osnovnega
nivoja, če pritisnemo tipki Y Q (gl. ukaz CATALOGUE) ali V Q (gl.
ukaz SIGNATURE).
Po prehodu v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva lahko po iskanju
gradiva izvajamo naslednje postopke:









vpogled v stanje gradiva (dostopnost za izposojo)
izpis bibliografskih zapisov v formatu COMARC
izposoja na dom
izposoja v čitalnico
rezervacije
naročanje
določanje stalnih rezervacij.
rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici

Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, lahko po iskanju gradiva
samo pregledamo podatke o stanju gradiva (dostopnost za izposojo), izpišemo
bibliografske zapise v formatu COMARC ali pa določimo seznam stalnih
rezervacij (gl. ukaz EDIT RESERVATION).
V okolju kataloga lahko vse postopke izvajamo samo z ukaznimi tipkami, ki
nadomeščajo ukaze.

© IZUM, december 2003

5-1

COBISS2/Izposoja

5.1

Okolje kataloga

ISKANJE GRADIVA V KATALOGU
Po prehodu v okolje kataloga se zaslon razdeli na dva dela, ki ju ločuje vrstica:
•
•

okno za iskanje
okno za izpis podatkov o gradivu.

Če preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ločilni vrstici
izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka, priimek in ime) ter na desni
strani informacija o postopku (npr. Akcija: C), ki smo ga izbrali pred
prehodom v okolje kataloga (izposoja gradiva na dom ali v čitalnico,
rezervacija ali naročanje). Informacija o postopku se spremeni, če po izpisu
zadetkov izberemo drug postopek.
Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, je ločilna vrstica prazna.

5.1.1

Okno za iskanje
Nad ločilno vrstico je okno za iskanje. V njem se izpišejo tri privzete iskalne
predpone, po katerih lahko poiščemo gradivo, npr. AU= (za iskanje po avtorju),
TI= (za iskanje po naslovu) in SG= (za iskanje po signaturi). Po prehodu v
okolje kataloga z ukazom CATALOGUE se kazalec postavi k prvi iskalni
predponi, po prehodu z ukazom SIGNATURE pa k iskalni predponi SG= 1.
Med posameznimi iskalnimi predponami se lahko pomikamo s tipkama za
pomik Š in Đ ali s tipko L. Izpisane predpone lahko zbrišemo s tipko
¼ in vpišemo druge.
Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo gradivo v katalogu,
izpišemo s tipko X (gl. ukaz ?FIELDS). Seznam listamo s pomočjo tipk za
pomik (Š, Đ, ¾, ¿, Z, O). Določeno iskalno predpono lahko
poiščemo, če pritisnemo tipko B ali tipki Y C in za besedo Poišči:
vpišemo iskalno predpono. Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi pred
željeno predpono v seznamu. Če postopka iskanja gradiva še nismo izvedli, se
po ponovnem pritisku na tipko L iskalna predpona prenese v okno za
iskanje, seznam pa se zbriše iz osrednjega dela zaslona.
Če iz seznama ne želimo izbrati nobene iskalne predpone, se vrnemo v oknom
za iskanje s tipko F.
V oknu za iskanje lahko nastavimo svoje iskalne predpone. Te ostanejo
veljavne tako dolgo, dokler ne zapustimo okolja kataloga. Ko svojih iskalnih
predpon ne potrebujemo več, lahko s pritiskom na tipki Y K prikličemo
privzete.

1

Če iskalne predpone SG= ni med privzetimi, se po potrditvi ukaza SIGNATURE ta iskalna predpona vedno izpiše
v oknu za iskanje na zadnjem mestu.

© IZUM, december 2010

5.1 - 1

Okolje kataloga

COBISS2/Izposoja
Če iskalne predpone, ki jih sami nastavimo, shranimo s tipkama Y I,
ostanejo veljavne tudi po odjavi in ponovni prijavi na sistem COBISS.
Gradivo poiščemo tako, da za iskalnimi predponami vpišemo iskalni pojem. Pri
vpisu veljajo enaka pravila kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija. Tako
lahko kateri koli iskalni pojem krajšamo z znakom * ali ? (npr. TI= Zakon *).
Če vpišemo kot iskalni pojem priimek in ime avtorja v celoti, ju moramo ločiti
z vejico (npr. AU= Cankar, Ivan).
Vpišemo lahko enega ali največ tri iskalne pojme, za katere se pri iskanju
upošteva logična relacija AND.
Vse vpisane iskalne pojme lahko naenkrat zbrišemo s tipko C, s tipkama V
C pa jih ponovno vrnemo nazaj.
Poleg iskanja gradiva po iskalnih predponah lahko uporabimo tudi ukazni način
iskanja.

Slika 5.1 - 1: Ukazni način iskanja v katalogu
Po pritisku na tipko Q ali tipko N se v oknu za iskanje izpiše podčrtana
beseda Select, za katero vpišemo iskalno zahtevo. Iščemo lahko po vseh
iskalnih predponah za gradivo. Če iščemo po več iskalnih predponah hkrati,
moramo med njih postaviti logične operatorje AND, OR, NOT, (W) in (N). Po
pritisku na tipko L ali K se izvrši iskanje (gl. priročnik
COBISS2/Katalogizacija, str. SELECT-1).
Ukaz lahko prekličemo s tipko F.
V oknu za iskanje lahko pregledujemo tudi pojme v iskalnih indeksih z
gradivo. Če za katero koli iskalno predpono v oknu za iskanje pritisnemo tipko
I, se izpiše celoten seznam pojmov za to polje. Če za iskalno predpono
vpišemo iskalni pojem (lahko tudi skrajšan), se po pritisku na tipko I izpiše
po abecedi urejen seznam pojmov od vpisanega iskalnega pojma naprej.
Številka pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se pojem pojavlja v bazi
podatkov. Po seznamu se pomikamo s tipkama Š in Đ. Če najdemo željeni
5.1 - 2
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pojem, ga s tipko L prenesemo k ustrezni iskalni predponi. Če ne želimo
izbrati nobenega pojma, s tipko F prekinemo izpis seznama in se vrnemo v
okno za iskanje.
Pri iskanju gradiva v katalogu lahko določimo tudi kriterije izbora polj 996/997
v najdenih zapisih in na ta način omejimo izpis podatkov o stanju zaloge (gl.
ukaz FIND).

5.1.2

Okno za izpis podatkov o gradivu
Program izvrši iskanje po bazi podatkov:
če pritisnemo tipko L, ko kazalec utripa za zadnjo iskalno
predpono, ali
• če takoj za vpisom katerega koli iskalnega pojma pritisnemo tipko
K.
V ukaznem načinu (Select) se iskanje izvrši takoj po pritisku na tipko L
ali K.
•

Po iskanju se v vrstici sporočil izpiše število najdenih bibliografskih zapisov
(npr. 12 zadetkov), v osrednjem delu zaslona (pod ločilno vrstico) pa
seznam s podatki o gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi. Če je seznam
daljši od ene zaslonske strani, ga lahko listamo s pomočjo tipk za pomik Z,
¾, O, ¿).
Če je več zapisov rezultat iskanja v lokalni bazi podatkov, se najprej izpiše
zapis z najvišjo identifikacijsko številko (COBISS.SI-ID) in pripadajoči
podatki o zalogi. Nato se izpišejo še preostali zapisi iz lokalne baze podatkov,
razvrščeni padajoče po identifikacijski številki zapisa in pripadajoči podatki o
zalogi. Najnovejši zapisi se torej izpišejo najprej. Za posamezni bibliografski
zapis so podatki o zalogi razvrščeni glede na dostopnost v izposoji. Najprej se
izpišejo izvodi, ki imajo za uporabnika najugodnejši status. V knjižnicah z
oddelki se pri iskanju po vseh oddelkih podatki o zalogi za posamezni
bibliografski zapis razvrstijo glede na dostopnost v izposoji in po naraščajočih
številkah oddelkov: najprej se izpišejo izvodi iz oddelka npr. 01, ki so prosti za
izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja, nato izvodi iz oddelka
02, ki so prosti za izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja
itn.…
Pri monografskih publikacijah se izpišejo naslednji bibliografski podatki:
avtor, naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, UDK in COBISS.SIID. Nato se za vsak izvod izpiše še inventarna številka, status, signatura, fizična
oblika izvoda (iz 996/997go) in obseg enote (iz 996/997i).
Pri serijskih publikacijah se izpišejo naslednji bibliografski podatki: ISSN,
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, založnik, država založništva,
pogostost izhajanja, faktor vpliva, COBISS.SI-ID. Sledi izpis zbirnih podatkov
o stanju zaloge (iz polja 998). Nato se za vsak letnik izpišejo še podrobnejši
podatki o stanju zaloge iz polja 997: inventarna številka, število
primerkov/oznaka primerka, podatki o številčenju (podpolja ≠l, ≠j, ≠m), letnica
(podpolje ≠k), signatura in status.
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Pri prostih izvodih se kot status izpiše prosto, hkrati pa se izpiše še
informacija o dostopnosti za izposojo ter čas izposoje (npr. prosto – na
dom, čas izposoje: 1 mesec). Kot čas izposoje se izpiše:
-

čas izposoje iz podpolja 996/997u – omejitev dostopnosti, če je za izvod
določena

-

čas izposoje iz podpolja 996/997p – stopnja dostopnosti, če je za izvod
določena stopnja dostopnosti 1, 2 ali 3

-

čas izposoje iz tabele časovnih parametrov glede na vrsto gradiva

Če je izvod izposojen, se izpiše informacija, kam je izposojen in rok vrnitve
(npr. izposojeno – na dom, rok vrnitve: <datum
vrnitve>). V knjižnicah z oddelki se v primeru medoddelčno izposojenega
izvoda pred izpisom statusa izposoje izpiše informacija o gostiteljskem
oddelku.
Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s tipko Z ali ¾, na predhodno
stran pa s tipko O ali ¿. V okno za iskanje se vrnemo s pritiskom na tipko
F.
Če v bazi podatkov ni nobenega izvoda gradiva, ki ustreza podani iskalni
zahtevi, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Ni zadetkov, osrednji del
zaslona ostane prazen, kazalec pa se postavi v okno za iskanje k prvi iskalni
predponi. Če želimo iskanje ponoviti, zbrišemo prejšnjo iskalno zahtevo in
vpišemo novo.
S tipko F se iz okolja kataloga vrnemo na osnovni nivo ali v okolje izposoje
gradiva.
Hkrati z izpisom podatkov o gradivu se v ukazni vrstici izpiše besedilo za
izbiro postopka.
•

Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva pri
izbranem članu, je izpisano besedilo v ukazni vrstici odvisno od
postopka, ki smo ga izbrali pred prehodom:
− Izposojanje izvod= (če smo izbrali izposojo na dom ali če
nismo izbrali nobenega postopka)
− Čitalnica izvod= (če smo izbrali izposojo v čitalnico)
− Rez. prostega izvoda= (če smo izbrali naročanje gradiva)
− Rezervacija izvod= (če smo izbrali rezervacije gradiva)
− Rezervacija v čitalnici za izvod= (če smo izbrali
rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici).
Če za besedilom v ukazni vrstici vpišemo zaporedno številko izvoda,
se ta evidentira pri članu glede na izbran postopek. Postopek
evidentiranja enega ali več izvodov gradiva z izbiro iz kataloga je
opisan v poglavju 5.3 Izbira gradiva izkataloga.

•

5.1 - 4

Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se v ukazni
vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=. Z vpisom zaporedne
številke, ki se v seznamu najdenih bibliografskih zapisov izpiše pred
inventarno številko posameznega izvoda, lahko izpišemo podatke o
stanju katerega koli izvoda v seznamu.
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Okolje kataloga

VPOGLED V PODATKE O GRADIVU
Po iskanju v katalogu lahko pregledamo podatke o stanju gradiva (dostopnost
za izposojo) in izpišemo bibliografske zapise v formatu COMARC.

5.2.1

Vpogled v stanje gradiva
Za vsak posamezen izvod v seznamu najdenega gradiva lahko izpišemo
podrobnejše podatke o dostopnosti za izposojo.
Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ukazni vrstici
izpiše besedilo glede na predhodno izbran postopek. Podatke o posameznem
izvodu lahko izpišemo s pritiskom na tipki Y D (ali tipko D). V ukazni
vrstici se izpiše besedilo Preglej izvod=, za katerim vpišemo zaporedno
številko izvoda. Po potrditvi s tipko L se na zaslon odpre okno s podatki o
izbranem gradivu.
Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se takoj po izpisu
seznama najdenega gradiva v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej
izvod=, za katerim vpišemo zaporedno številko izvoda in potrdimo s tipko
L.
Po pritisku na tipko L se v osrednjem delu zaslona ponovno izpiše seznam
zadetkov, kazalec pa se postavi k besedilu Preglej izvod= v ukazni
vrstici. Postopek vpogleda v stanje katerega koli izvoda gradiva lahko
ponovimo, če za tekstom vpišemo njegovo zaporedno številko iz seznama.
Če pa želimo ponoviti postopek iskanja gradiva v katalogu, se s tipko F
vrnemo v okno za iskanje.

5.2.2

Izpis v formatu COMARC
V seznamu najdenega gradiva lahko izberemo izvod in izpišemo zapis v
formatu COMARC.
Po pritisku na tipki V D se v ukazni vrstici izpiše besedilo Format
COMARC za zapis=, za katerim vpišemo zaporedno številko izvoda. Po
potrditvi s tipko L se v osrednjem delu zaslona izpiše zapis v formatu
COMARC. Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, se v spodnjem levem delu
zaslona poudarjeno izpiše beseda Dalje..., naslednjo stran pa izpišemo s
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z).
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Slika 5.2 - 1: Izpis v formatu COMARC
Če po izpisu zadnje strani podatkov v formatu COMARC pritisnemo katero
koli tipko, se na zaslonu ponovno izpiše seznam najdenih bibliografski zapisov,
kazalec pa se postavi za besedilo v ukazni vrstici. Nadaljujemo lahko z
izpisovanjem zapisov v formatu COMARC ali pa izberemo kak drug postopek.
S pritiskom na tipko F se vrnemo v okno za iskanje.

5.2 - 2

© IZUM, november 1995

COBISS2/Izposoja

Okolje kataloga

5.3 IZBIRA GRADIVA IZ KATALOGA
Kadar preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, lahko
evidentiramo gradivo glede na postopek, ki smo ga izbrali že pred prehodom v
katalog oz. ga izberemo po iskanju v katalogu. Izberemo lahko naslednje
postopke:






izposoja gradiva na dom (s tipko W)
izposoja gradiva v čitalnico (s tipkama V W)
rezervacije gradiva (s tipkama Y W)
rezervacije prostega izvoda (s tipko E)
rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici (s tipkama V Z)

Izbrani postopek je označen v ločilni vrstici (npr. Akcija: C), za vpisno
številko, priimkom in imenom člana, v ukazni vrstici pa je izpisano besedilo v
skladu z izbranim postopkom:






Izposojanje izvod= (za izposojo na dom ali če nismo izbrali
nobenega postopka)
Čitalnica izvod= (za izposojo v čitalnico)
Rez. prostega izvoda= (za rezervacijo prostih izvodov
gradiva)
Rezervacija izvod= (za rezervacije gradiva)
Rezervacija v čitalnici za izvod= (za rezervacijo
gradiva za uporabo v čitalnici)

Po iskanju v katalogu lahko izberemo posamezen izvod, če za besedilom v
ukazni vrstici vpišemo njegovo zaporedno številko iz seznama (ne inventarne
številke) in jo potrdimo s tipko L. Po uspešno izvršeni kontroli dostopnosti
in statusa (ter pripadnosti gradiva matičnemu oddelku – v knjižnicah, kjer je
izposoja organizirana po oddelkih) se izvod pri določenem članu evidentira v
skladu z izbranim postopkom.
Več izvodov naenkrat izberemo iz kataloga tako, da vpišemo njihove
zaporedne številke in jih med seboj povežemo z znakom "+".
Če je kateri od izbranih izvodov serijska publikacija, se odpre okno, kjer
lahko izberemo posamezne enote izbranega letnika. Če zavrnemo izbiro enot,
se prekine celoten postopek evidentiranja gradiva. Postopek se prekine tudi pri
izbiri več izvodov hkrati, če kateri od izbranih izvodov ne izpolnjuje kriterijev
za izposojo (kontrola dostopnosti, statusa in pripadnosti gradiva matičnemu
oddelku). V tem primeru moramo postopek ponoviti in ponovno vpisati
številke izvodov, ki jih želimo evidentirati pri izbranem članu.

© IZUM, junij 2009

5.3 - 1

6

UKAZI
V poglavju so opisani vsi ukazi, ki jih uporabljamo v segmentu
COBISS2/Izposoja. Za vsak ukaz je podana sintaksa in način vnosa, pri
nekaterih tudi kratica. Navedeno je tudi, v katerem delu programa lahko ukaz
uporabljamo.
Sintaksa ukazov določa pravilno obliko vnosa ukaza in je v priročniku podana
v kurzivi. Večino ukazov lahko izvršimo tudi z uporabo tipk na pomožnem
delu tipkovnice (ukazne tipke), in sicer s pritiskom na eno tipko ali z
zaporednim pritiskom na dve tipki. Ukazne tipke, ki nadomeščajo posamezen
ukaz, so navedene za ukazom.
Ukaze vpisujemo v ukazno vrstico na dnu zaslona k besedi Ukaz:. Nekateri
ukazi se izvajajo samostojno, v nekaterih primerih pa jih je potrebno dopolniti
še z ukazno zahtevo. Le-to dopišemo k ukazu oz. k besedilu, ki se izpiše po
potrditvi ukaza s tipko L ali po uporabi ukaznih tipk. V priročniku so pri
ukazih, ki jih dopolnimo z ukaznimi zahtevami, podani tudi načini vnosa ukaza
skupaj z ukazno zahtevo.
Primer:
Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT
ali
EDIT <vpisna številka člana>

Ukazni tipki

YW

V okolju evidence članov in izposoje gradiva moramo pred vpisom ukaza
pritisniti ukazni tipki V I ali tipko H (za prehod v ukazno vrstico), zato
priporočamo uporabo ukaznih tipk.
V okolju kataloga lahko izvajamo vse postopke samo z ukaznimi tipkami
(vpis ukazov v ukazno vrstico ni možen).
Nekatere ukaze lahko krajšamo: namesto polne oblike napišemo kratico, ki je
navedena na začetku pri posameznih ukazih. Ukaze lahko vpisujemo poljubno:
z velikimi ali malimi črkami. Po potrditvi nekaterih ukazov se v ukazni vrstici
izpiše vprašanje, na katero odgovorimo s potrditvijo trdilnega ali nikalnega
odgovora (d ali y – da/yes, n – ne/not).
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Vsi primeri uporabnikovih vpisov podatkov in ukazov so v priročniku napisani
v kurzivi.
Primer:
Ukaz: SELECT <priimek ime>
Sporočila se izpisujejo v vrstici sporočil. Vsa programska sporočila in
vprašanja, ki zahtevajo odgovor uporabnika, so v priročniku napisana s pisavo
pisalnega stroja (če nastopajo v veznem besedilu, so od le-tega ločena z
enojnim narekovajem).

6-2
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Kratica
Deli programa

ACC
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva
Z ukazom ACCOUNT preidemo v okolje evidentiranja in poravnave terjatev.

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: AC COUNT

Q
Pri prehodu z osnovnega nivoja moramo navesti tudi vpisno številko člana ali
eno od alternativnih številk.
Če nekdo že uporablja to okolje pri izbranem članu, se izpiše sporočilo
<vpisna številka člana>: zapis o članu je trenutno
zaklenjen.
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:















Evidentiranje terjatev
Poravnava terjatev
Pregled terjatev
Trenutna zamudnina
Pregled terjatev po vseh oddelkih1
Brisanje terjatev
Prenos terjatev iz drugega oddelka1
Storno poravnave terjatev
Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice
Vračilo denarja (dobropis)
Kopije računa (pregled in izpis)
Dnevni pregled poravnanih terjatev
Pregled transakcij
Izhod

Način dela je menijski. V menijih izbiramo postopke s tipkama Đ in Š, izbire
pa potrjujemo s tipko L ali K. S tipko F ali tipkama J z se
vračamo na višji nivo oz. v prejšnji meni.
Če član še nima evidentiranih terjatev, v meniju ni mogoče izbrati postopkov
Poravnava terjatev, Pregled terjatev in Brisanje terjatev. Postopka Pregled
terjatev po vseh oddelkih in Prenos terjatev iz drugega oddelka lahko izberemo
le, če ima član evidentirane terjatve (tudi) v drugem oddelku.

1

Velja le v knjižnicah z več aktivnimi oddelki oz. knjižnicah, kjer vodijo ločen konto za več organizacijskih enot,
določenih v lokalnem šifrantu.
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Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, so možnosti Poravnava terjatev,
Storno poravnave terjatev, Vračilo denarja (dobropis) in Kopija računa
(pregled in izpis) omogočene le, če so urejene potrebne nastavitve za davčno
potrjevanje računov (gl. pogl. 2.7.4 Davčno potrjevanje računov).

Po izbiri postopka v meniju je zaslon praviloma razdeljen tako: zgornji del
zaslona je namenjen vnosu podatkov, v ločilni vrstici je izpisan skupni znesek
terjatev do člana in trenutna zamudnina, pod njo pa posamezne že evidentirane
terjatve. Skupni znesek terjatev do člana je vsota zneska že evidentiranih
terjatev in zneska trenutne zamudnine (dolg zamudnine do tekočega datuma).
Trenutna zamudnina postane evidentirana zamudnina šele ob vrnitvi gradiva;
takrat se ta znesek prišteje k skupnemu znesku evidentiranih terjatev.

ACCOUNT - 1: Izbira postopka iz menija

Evidentiranje terjatev
Terjatve lahko evidentiramo ročno samo, če je v ceniku storitev za posamezno
terjatev določen ročni način obračuna terjatve.
Pri storitvah, za katere je določeno avtomatsko evidentiranje (članarina,
izposojevalnina, zamudnina, opomini, obveščanje o prispelem rezerviranem
gradivu, rezervacije prostega gradiva, nova izkaznica), se terjatev obračuna in
evidentira avtomatsko ob izvedbi postopka (vpis člana, izposoja ali podaljšanje
roka izposoje, vračanje gradiva, izdelava opominov, vračanje rezerviranega
gradiva, priprava gradiva za člana, izposoja rezerviranega prostega gradiva,
shranitev zapisa o novovpisanem članu). Kadar izberemo kodo za takšno
storitev oziroma terjatev, se izpiše opozorilo Postopek evidentiranja
terjatev se izvaja avtomatsko. Če želimo terjatev vseeno

ACCOUNT - 2

© IZUM, marec 2016

COBISS2/Izposoja

ACCOUNT
evidentirati ročno, odgovorimo pritrdilno na vprašanje Želite terjatev
kljub temu evidentirati ročno (D/N)?.
Pri ročnem evidentiranju terjatev vpišemo zaporedoma naslednje podatke:


Koda storitve/terjatve
Vpišemo celotno kodo, kot je določena v ceniku. Vnos potrdimo s
tipko L. Če vnesemo samo del kode, npr. prve tri črke, se po
potrditvi izpiše okno s seznamom vseh storitev oziroma terjatev,
katerih koda se začne z vnesenim zaporedjem. Če ne vnesemo
nobenega znaka in pritisnemo tipko L ali X, se v oknu
izpišejo vse storitve oziroma terjatve iz cenika. Posamezno storitev
izberemo s tipkama Đ, Š in tipko L.

ACCOUNT - 2: Izbira kode storitve oziroma terjatve
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Cena na enoto
Podatek vnašamo samo za tiste storitve, kjer se znesek obračunava
ročno z vpisom cene, sicer pa se cena privzame iz cenika. Vpišemo
znesek brez oznake denarne enote, npr. 100,50; 1200.



Število enot
Vpišemo število enot, npr. število fotokopij, število izgubljenih
izvodov gradiva itd. Zmnožek cene in števila enot predstavlja
znesek terjatve, ki se izpiše pod rubriko Obračunan znesek.



Opomba
Vpišemo lahko do 20 znakov dolgo opombo, ki se izpisuje pri
pregledu transakcij evidentiranih terjatev. Če v opombo vpišemo
inventarno

ACCOUNT - 3
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številko izvoda, na katerega se terjatev nanaša (npr. IN=199200989),
bomo pri določenih postopkih v blagajni lahko izpisali podatke o avtorju
in naslovu tega gradiva. To je priporočljivo samo pri terjatvah, ki jih
evidentiramo ročno, saj se pri avtomatskem evidentiranju terjatev
inventarna številka samodejno vpiše v opombo.
Ko pritrdilno odgovorimo na vprašanje Shranim (D/N)?, se v spodnjem
delu zaslona izpiše nov skupni znesek evidentiranih terjatev.
Pri ročnem evidentiranju terjatve za članarino se po vnosu teh podatkov izpiše
vprašanje Ali želite, da se ažurira tudi datum
podaljšanja oz. poteka članstva (D/N)?. Če pritrdilno
odgovorimo na vprašanje (pritisnemo tipko d), se avtomatsko ažurira ustrezni
datum ( Datum podaljšanja članstva oz. Datum poteka
članstva ) pri podatkih o članu. Glede na način zaračunavanja članarine v
knjižnici se Datum podaljšanja članstva ažurira s tekočim datumom
ali z datumom, ki je za eno leto kasnejši od prejšnjega datuma podaljšanja. V
knjižnicah, kjer zaračunavajo članarino do vnaprej določenega datuma (npr. do
začetka novega šolskega leta, gl. ukaz EDIT MSHIPDATE) ali pa članarina
velja za obdobje, določeno v polju Veljavnost članstva, pa se ta datum
vpiše v polje Datum poteka članstva.
Če na naslednje vprašanje Poravnava terjatev (D/N)? odgovorimo
pritrdilno, preidemo v okolje poravnave terjatev. Če odgovorimo nikalno
(privzeta vrednost), se vrnemo v vrstico za vpis kode storitve oziroma terjatve.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.

ACCOUNT - 3: Vpis terjatve za poškodovano gradivo
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Opozorilo:
Za evidentiranje terjatve za prostovoljne prispevke (koda terjatve DONXXX) je
potrebno posebno pooblastilo.

Poravnava terjatev
V okolje poravnave terjatev pridemo z izbiro postopka Poravnava
terjatev v meniju za izbiro postopkov ali tako, da takoj po evidentiranju
izberemo poravnavo terjatev.
Poravnava terjatev se lahko izvrši v celoti ali delno. Če je pri članu
evidentiranih več vrst terjatev (npr. članarina, zamudnina in stroški
fotokopiranja), lahko član poravna samo nekatere izmed teh. Kadar bo član
poravnal samo eno od terjatev, izberemo v spodnjem delu zaslona s tipkama Đ
Š in tipko L ustrezno vrsto terjatve. Če pa bo poravnal več terjatev, le-te
najprej označimo s tipko » in potrdimo izbiro s tipko L. Poravnava
terjatev v celoti izberemo, če bo član poravnal vse evidentirane
terjatve.
Če izberemo vrsto terjatve in nato posamezno terjatev s tipko I, se v vrstici
sporočil izpišeta podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša
evidentirana terjatev. Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste
terjatev, kjer se ob evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno
ali ročno) inventarna številka izvoda. V seznam evidentiranih terjatev se
vrnemo s tipko F.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše znesek. Privzeti znesek
samo potrdimo s tipko L. Če namerava član poravnati znesek samo delno,
obstoječi znesek zbrišemo in vnesemo novi znesek, ki ga potrdimo s tipko
L.

ACCOUNT - 4: Poravnava terjatev v celoti (gotovinsko plačilo)
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Nato izberemo Način plačila, ki je lahko gotovinski ali negotovinski.
Privzeta vrednost je gotovinski način poravnave (1), ki ga samo potrdimo s
tipko L. Če je poravnava negotovinska, pritisnemo tipko X. Poleg
gotovinskega načina plačila se ponudi še možnost 2 Negotovina - v
knjižnici in možnost 3 Negotovina – zunaj knjižnice.
Izberemo način poravnave in ga potrdimo s tipko L. S tipko F ali
tipkama J z vnos prekličemo in se vrnemo na vnos zneska poravnave.

Opozorilo:
Knjižnice, ki sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, lahko
pri možnosti Poravnava terjatve kot način poravnave terjatve izbrejo le
možnost 3 - Negotovina zunaj knjižnice. Ta način poravnave je
namenjen temu, da se evidentirajo poravnava terjatve in morebitne dodatne
informacije o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.
Tem knjižnicam sta onemogočeni uporaba možnosti Storno poravnave terjatev
(omogočena je možnost Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice) in
Vračilo denarja (dobropis), saj te knjižnice ne poslujejo z gotovino.
Če smo izbrali gotovinsko plačilo, vnesemo znesek gotovine, ki smo jo prejeli
od člana. Po vnosu program izpiše znesek, ki ga moramo vrniti, ali
0,00 EUR, če je član točno plačal zahtevani znesek. Transakcijo potrdimo s
tipko L ali K. Če smo se pri vnosu zneska zmotili, pritisnemo tipko
F. Vrnili se bomo v ponovni vnos zneska gotovine.
Če bo član poravnal terjatev negotovinsko, pri Način plačila pritisnemo
tipko X in nato izberemo ustrezno možnost. Če izberemo način plačila 2
Negotovina – v knjižnici, se odpre polje Vrsta
negotovinskega plačila. S tipko X odpremo šifrant negotovinskih
plačilnih sredstev. Privzeta vrednost je 00 – Ni podatka. Po izboru
negotovinskega plačilnega sredstva iz šifranta se odpre polje Opomba:, kamor
lahko vnesemo poljubno besedilo. Po potrditvi transakcije plačila se na
tiskalnik izpiše potrdilo o plačilu.
Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, se po potrditvi poravnave terjatve
izpiše sporočilo, da se podatki o računu pošiljajo FURS-u. Ko FURS potrdi
račun, se o tem izpiše sporočilo, s pritiskom na tipko K nato izpišemo račun
s podatki, predpisani z ZDavPR.
V potrjevanje računov FURS-u se pošiljajo vsi računi, pri katerih je je bila kot
način plačila izbrana možnost 1 - Gotovina ali 2 Negotovina – v knjižnici.
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ACCOUNT - 5: Poravnava terjatev v celoti (negotovinsko plačilo)
Če izberemo način plačila 3 Negotovina – zunaj knjižnice, se ne
odpre polje za vnos zneska, ki ga želimo poravnati, temveč polje Opomba:,
kamor lahko vnesemo poljubno besedilo – npr. vrsto plačilnega sredstva …
Če želimo pred potrditvijo transakcije vpisati tudi opombo, ki bo razvidna v
dnevni blagajniški prilogi, pritisnemo tipko S. S ponovnim pritiskom na
tipko S je možno vnesti privzeto besedilo ID za DDV (identifikacijska
številka za DDV). S posebnim parametrom je na zahtevo knjižnice možno
določiti, da se tudi opombe, vpisane pri postopku poravnave terjatve, izpišejo
na potrdilu o plačilu.
Po potrditvi transakcije se na tiskalnik izpiše potrdilo o plačilu.
Opozorilo:
Če izberemo za način poravnave možnost "3" – Negotovina – zunaj knjižnice,
se potrdilo o plačilu (račun) ne pripravi in ne izpiše na tiskalnik. Prav tako se
ne izvede potrjevanje računa na FURS-u.

V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z (ali
takoj, če je član poravnal celotno terjatev).
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Opozorilo:
V knjižnicah z vključeno davčno blagajno ni mogoča poravnava terjatve v
oddelku, ki ne pripada poslovnemu prostoru, v katerega smo prijavljeni. Če
želi član terjatev poravnati, terjatev prenesemo v oddelek, v katerega spada
poslovni prostor, v katerem smo. Nato lahko izvedemo poravnavo terjatve.

Pregled terjatev
Evidentirane terjatve do člana lahko pregledujemo po posameznih vrstah
terjatev ali pa v celoti. V meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno
vrsto terjatve ali Vse evidentirane terjatve, če želimo seznam vseh
evidentiranih terjatev do člana.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam transakcij za
izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve. Po seznamu se lahko pomikamo s
tipkami ¾ oz. Z in ¿ oz. O. S tipko F ali tipkama J z se
vrnemo v spodnji meni.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda.

ACCOUNT - 6: Pregled evidentiranih terjatev

ACCOUNT - 8
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Trenutna zamudnina
Če je pri izbranem članu evidentirano gradivo, pri katerem je rok vrnitve že
potekel, knjižnica pa za tovrstno gradivo obračunava zamudnino, pri možnosti
Trenutna zamudnina dobimo informacije o trenutni zamudnini po posameznih
izvodih. Za vsak izvod gradiva, ki je v zamudi z vračilom, se izpišejo naslednji
podatki: inventarna številka, datum izposoje, rok vrnitve, število dni, cena
zamudnine/dan in znesek trenutne zamudnine.
Če s tipko I izberemo posamezni izvod gradiva, se v vrstici sporočil
izpišeta avtor in naslov gradiva, na katero se nanaša trenutna zamudnina.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.
Če član nima evidentiranega gradiva s preteklim rokom izposoje, se po izboru
možnosti Trenutna zamudnina izpiše sporočilo Pri članu ni nobenih
obveznosti iz naslova zamudnine.

Opozorilo:
Članu, ki ima v vnosni maski nastavljen privilegij, da je oproščen plačila
zamudnine, se trenutna zamudnina ne obračunava.

ACCOUNT - 7: Trenutna zamudnina
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Pregled terjatev po vseh oddelkih
Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih ali organizacijskih enotah,
lahko v primeru, ko ima član evidentirane terjatve tudi v drugih oddelkih ali
organizacijskih enotah, le-te tudi pregledamo.
Po prehodu v to okolje se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam oddelkov ali
organizacijskih enot, v katerih ima član evidentirane terjatve. V vrstici sporočil
se izpiše podatek o znesku terjatev v vseh oddelkih ali organizacijskih enotah
skupaj.
S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo oddelek ali organizacijsko enoto. V
meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno vrsto terjatve ali Vse
evidentirane terjatve, če želimo pregledati seznam vseh
evidentiranih terjatev do člana.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam transakcij za
izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve. Po seznamu se lahko pomikamo s
tipkami ¾ oz. Z in ¿ oz. O. S tipko F ali tipkama J z se
vrnemo v spodnji meni.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda.
Ko zaključimo s pregledom terjatev v izbranem oddelku ali organizacijski
enoti, se s tipko F vrnemo v seznam oddelkov, kjer lahko izberemo naslednji
oddelek ali organizacijsko enoto.
V meni za izbiro postopkov se vrnemo s tipko F ali tipkama J z.

ACCOUNT - 8: Izbira oddelka, za katerega želimo pregledati terjatve
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ACCOUNT - 9: Pregled evidentiranih terjatev v oddelku 02

Brisanje terjatev
Po prehodu v to okolje moramo najprej potrditi, da želimo brisati evidentirane
terjatve. V spodnjem delu zaslona se izpišejo skupni zneski za posamezne
terjatve. S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo tisto, ki jo želimo brisati.
Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše meni transakcij za izbrano
vrsto terjatev.
Če s tipko I izberemo posamezno terjatev, se v vrstici sporočil izpišeta
podatka o avtorju in naslovu gradiva, na katero se nanaša evidentirana terjatev.
Izpis podatkov o gradivu je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob
evidentiranju terjatve v podatek Opomba vpiše (samodejno ali ročno)
inventarna številka izvoda. V seznam evidentiranih terjatev se vrnemo s tipko
F.

Nasvet:
Knjižnica lahko pripravi lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev. Če
bo knjižnica imela pripravljen šifrant, bo treba v postopku brisanja ali odpisa
terjatev iz šifranta obvezno izbrati razlog za brisanje ali odpis terjatev. Razlog
za brisanje ali odpis terjatev bo viden pri Pregled transakcij in v izpisu CIR505
– seznam blagajniških transakcij.
Brišemo lahko eno terjatev ali več terjatev hkrati. Posamezno terjatev ali več
terjatev označimo za brisanje s tipko ». Če označenih terjatev ne želimo
brisati, pritisnemo tipko F ali tipki J z. Po potrditvi izbora s tipko L
se, če imamo definiran lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, odpre
šifrant, v katerem izberemo razlog za brisanje terjatev. Po potrditvi s tipko
L se vse označene terjatve brišejo iz evidence pri članu.
© IZUM, april 2014
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V obeh primerih se vrnemo v spodnji meni. Če smo pri članu brisali vse
evidentirane terjatve, se vrnemo v meni za izbiro postopkov.

ACCOUNT - 10: Brisanje terjatev
Brišemo lahko tudi del evidentiranih terjatev. V tem primeru v spodnjem delu
zaslona, kjer se izpišejo evidentirane terjatve, izberemo vse evidentirane
terjatve ali pa samo eno od njih. Nato pritisnemo tipko C. V zgornjem delu
zaslona se izpiše vrstica za vnos zneska, za katerega želimo terjatev ali terjatve
zbrisati. Privzeto se izpiše znesek vseh terjatev ali izbrane evidentirane terjatve
in če ga s tipko L le potrdimo, zbrišemo izbrano terjatev v celoti. Lahko pa
znesek terjatve, ki ga želimo brisati, vpišemo sami, vendar moramo paziti, da
vpisani znesek ne presega zneska, ki se izpiše privzeto. Če ima knjižnica
oblikovan šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, se po potrditvi izpiše
šifrant, iz katerega izberemo razlog za brisanje terjatev. Po potrditvi razloga
brisanja se izbrana terjatev ali vse terjatve zmanjšajo za vpisani znesek.
Izbrisani znesek terjatve se pri pregledu terjatev izpiše v stolpcu poravnano.

ACCOUNT - 12
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ACCOUNT - 11: Delno brisanje terjatev

Prenos terjatev iz drugega oddelka
Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih ali organizacijskih enotah,
lahko v primeru, ko ima član evidentirane terjatve tudi v drugih oddelkih ali
organizacijskih enotah, le-te prenesemo iz teh oddelkov v oddelek, v katerem
smo pri izbranem članu prijavljeni.
Po prehodu v to okolje se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam oddelkov ali
organizacijskih enot, v katerih ima član evidentirane terjatve. V vrstici sporočil
se izpiše podatek o znesku terjatev v vseh oddelkih ali organizacijskih enotah
skupaj. Če član v drugih oddelkih nima evidentiranih terjatev, se možnost za
prenos terjatev ne pojavi.
S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo oddelek ali organizacijsko enoto. V
meniju v spodnjem delu zaslona izberemo določeno vrsto terjatve ali Vse
evidentirane terjatve, če želimo prenesti vse evidentirane terjatve do
člana. Po potrditvi izbire se v zgornjem delu zaslona izpiše seznam
evidentiranih terjatev za izbrano vrsto terjatev ali za vse terjatve, program pa
vpraša Želite prenesti vse terjatve <koda terjatve> iz
oddelka <št. oddelka> v oddelek <št. oddelka> (D/N)?.
Prenos terjatev potrdimo s pritiskom na tipko d ali prekličemo s pritiskom na
tipko n. O uspešnem prenosu terjatev se v sporočilni vrstici izpiše sporočilo,
ki ga moramo za nadaljevanje dela potrditi s tipko K. Na zaslonu se izpiše
stanje terjatev v izbranem oddelku po izvedenem prenosu, če pa smo prenesli
vse evidentirane terjatve v tem oddelku, nas program vrne v osnovni meni
okolja Evidentiranje/poravnava terjatev.
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ACCOUNT - 12: Prenos terjatev iz drugega oddelka
Pri terjatvah, ki so bile prenesene, se pri možnosti Pregled terjatev
izpiše datum prenosa, pri opombi pa informacija o tem, iz katerega oddelka ali
v kateri oddelek so bile terjatve prenesene.

ACCOUNT - 13: Pregled transakcij (prenesene terjatve)

ACCOUNT - 14
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Storno poravnave terjatev
V zgornjem delu zaslona se izpiše seznam poravnav terjatev, ki smo jih pri
članu izvršili v tekočem dnevu. S tipkama Đ, Š in tipko L izberemo
tisto, ki jo želimo stornirati. Po izboru se izpiše znesek poravnanih terjatev, mi
pa moramo potrditi, da želimo ta znesek stornirati. Ko pritrdilno (ali nikalno)
odgovorimo na vprašanje Storniram (D/N)?, se vrnemo v meni za izbiro
postopkov. Stornirati je možno samo poravnane terjatve v tekočem dnevu.

ACCOUNT - 14: Izbira poravnave terjatve, ki jo želimo stornirati

ACCOUNT - 15: Storno poravnave terjatve
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Opozorilo:
Če je v knjižnici vključena davčna blagajna, se po potrditvi storna izpiše
sporočilo, da se podatki pošiljajo FURS-u. Ko FURS potrdi storno računa, se
o tem izpiše sporočilo. S pritiskom na tipko K se izpiše storno računa s
podatki, predpisani z ZDavPR. Na storniranem računu se izpišejo tudi podatki
o računu, ki je storniran (številka in čas izdaje računa).

Storno negotovinske poravnave zunaj knjižnice
Najprej moramo vpisati začetni in končni datum obdobja, v katerem smo
evidentirali poravnave terjatev. Po določitvi obdobja se v zgornjem delu
zaslona izpiše seznam negotovinskih poravnav terjatev zunaj knjižnice. S
tipkama Đ, Š in tipko L izberemo tisto terjatev, ki jo želimo stornirati.
Po izboru se izpiše znesek poravnanih terjatev. Ko pritrdilno (ali nikalno)
odgovorimo na vprašanje Storniram (D/N)?, se vrnemo v meni za izbiro
postopkov. Stornirati je možno tudi poravnane terjatve, ki niso bile
evidentirane na današnji dan.

ACCOUNT - 16: Storno negotovinske poravnave terjatve zunaj knjižnice

Vračilo denarja (dobropis)
Če želimo članu vrniti denar, izberemo možnost Vračilo denarja
(dobropis). Vpišemo obdobje, v katerem je bil izdan račun, na osnovi
katerega bomo izdali dobropis. Po potrditvi vpisanega obdobja se na zaslonu
izpiše seznam vseh računov pri tem članu, ki so bili izdani v vpisanem
obdobju. Za vsak račun se izpišejo podatki o datumu in uri izdaje, številka
računa in skupni znesek računa.

ACCOUNT - 16
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ACCOUNT - 17: Dobropis (izbor računa)
Iz seznama računov s tipkami za pomik izberemo račun, za katerega želimo
izdati dobropis. Izbrani račun potrdimo s tipko L ali K. Na zaslonu se
izpišejo podrobni podatki o računu, na osnovi katerega želimo izdati dobropis:
številka računa, datum in čas izdaje računa, opis vseh postavk izdanega računa
(koda postavke, datum evidentiranja terjatve za postavko, število enot, cena,
ostanek terjatve (če je bila terjatev poravnana delno), znesek terjatve in
morebitne opombe o terjatvi. S tipkama za pomik Đ Š izberemo postavko, ki
jo želimo uvrstiti na dobropis. Izbiro postavke potrdimo s tipko L ali
K. V ukazni vrstici se izpiše število enot izbrane postavke računa. Če
želimo dobropis izdati za manj enot, število pobrišemo in vpišemo ustrezno
število enot te postavke. Vpis potrdimo s tipko L ali K. Če želimo na
dobropis uvrstiti še katero izmed postavk izbranega računa, postopek
ponovimo.
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ACCOUNT - 18: Vračilo denarja (dobropis)
Ko izberemo vse postavke, ki jih želimo na dobropisu, dobropis shranimo s
pritiskom tipk Y I. Program nas vpraša, ali želimo izdati dobropis
(Izdaj dobropis (D/N)?). Če smo na dobropis uvrstili vse postavke
izbranega računa, nas program na to opozori in samodejno ponudi možnost
izdaje dobropisa. Če odgovorimo pritrdilno, se dobropis pripravi. Če knjižnica
uporablja davčno blagajno, se dobropis pošlje v potrditev FURS-u. Če se
odločimo za preklic priprave dobropisa, na vprašanje Izdaj dobropis
(D/N)? odgovorimo nikalno, program pa nas vrne v osnovni meni ukaza
ACCOUNT.
Na dobropisu se izpisujejo podatki, ki se izpisujejo na izdanem računu, poleg
teh pa kot referenca tudi številka računa, za katerega smo izdali dobropis. Če
knjižnica uporablja davčno blagajno, se pri referenci izpišeta tudi datum in čas
izdaje računa. Zneski na dobropisu so izpisani z negativnim predznakom.
Dobropis se številči po istem števcu kot številke računov. Ime izpiska, ki ga
izdamo članu skupaj z vrnjenim denarjem je DOBROPIS št.
<zaporedna_številka_računa>. Izdaja dobropisa se beleži kot posebna
transakcija "12" – vračilo denarja (dobropis), ki je razvidna tudi pri pregledu
transakcij v blagajni pri izbranem članu.
Opozorilo:
Dobropis je mogoče pripraviti za račun, ki je bil uporabniku že izstavljen.
Za vsak račun je mogoče izdati le en dobropis, ne glede na to, ali so v
dobropis zajete vse ali le del postavk iz računa, za katerega izdajamo dobropis.

ACCOUNT - 18
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Kopije računa (pregled in izpis)
Če član zahteva izdajo kopije računa, mu kopijo računa izdajamo pri možnosti
Kopije računa (pregled in izpis).
Opozorilo:
Kopije računa članom ne izdajamo z izpisom CIR307 – izdani računi v
segmentu, ker izpis računa, pripravljen na tak način, ne vsebuje vseh
zahtevanih podatkov po ZDavPR.
Vpišemo obdobje, v katerem je bil izdan račun, za katerega želimo izdati
kopijo. Po potrditvi se izpišejo seznam vseh računov, ki so bili izdani v tem
obdobju. Za vsak račun se izpiše datum in ura izdaje računa, številka računa in
skupni znesek računa. S tipkama za pomik Đ Š izberemo račun, za katerega
želimo izdati kopijo. Izbiro računa potrdimo s tipko L ali K. Program
nam ponudi dve možnosti:
 Seznam kopij
 Izpis nove kopije

ACCOUNT - 19: Kopije računa (Seznam kopij)
Če želimo za izbrani račun dobiti informacije o izdanih kopijah, izberemo
možnost Seznam kopij. Če za izbrani račun še ni bila izdana nobena kopija,
se o tem izpiše ustrezno sporočilo. Če je bila za izbran račun že izdana kopija,
se ponudi možnost izbire izpisa seznama kopij na zaslon ali na izbrani
tiskalnik. Izberemo ustrezno možnost. Po potrditvi se na zaslon ali na tiskalnik
za vsako izdano kopijo računa izpišejo podatki o številki kopije, datumu in
času izdaje in uporabniškem imenu osebe, ki je kopijo izdala.
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Če se odločimo za tiskanje seznama izdanih kopij, moramo pred tiskanjem
določiti ustrezen tiskalnik za izpis seznama. Na natisnjenem seznamu se izpiše
številka računa, za katerega smo pripravili seznam izpisanih kopij, sledijo
podatki o posameznih izpisih kopij.
Če želimo za izbrani račun izpisati novo kopijo računa, izberemo možnost
Izpis nove kopije. Po potrditvi se na tiskalnik izpiše kopija računa, ki je
enaka originalnemu računu, vendar je izpis opremljen z oznako KOPIJA
<zaporedna_številka_kopije>. Vsaka izdaja kopije računa se programsko
evidentira, izdana kopija se oštevilči z naslednjo zaporedno številko.

Dnevni pregled poravnanih terjatev
Izbiramo lahko med izpisom na zaslon ali na lokalni tiskalnik. Izpis vsebuje
pregled vseh poravnanih terjatev za določenega člana v tekočem dnevu.
Terjatve, pri katerih je bila kot način poravnave izbrana možnost "3" –
Negotovina – zunaj knjižnice, se v dnevnem pregledu poravnanih terjatev ne
izpišejo.

ACCOUNT - 20: Dnevni pregled poravnanih terjatev

Pregled transakcij
Pregledamo lahko vse transakcije, ki so bile izvedene pri članu v določenem
obdobju.

ACCOUNT - 20
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Najprej vpišemo začetni in končni datum obdobja, za katero želimo izpisati
pregled transakcij. Vedno se privzame tekoči datum, ki ga lahko prekrijemo z
drugim datumom. Privzeti ali vneseni datum potrdimo s tipko L. Nato
izberemo način izpisa (na zaslon ali na lokalni tiskalnik) in potrdimo s tipko
L.
Če izberemo izpis na zaslon, se v osrednjem delu zaslona izpišejo vse
transakcije v določenem obdobju. Seznam pregledujemo s tipkama ¾ in ¿
(oz. Z in O). V vrstici sporočil se glede na to, kje v seznamu smo, izpiše
razrešitev kode transakcije iz prvega stolpca Akcija. Če smo pri transakcijah
2 – brisanje terjatev in 10 – odpis terjatev, se v oklepaju
izpiše še razlog za brisanje/odpis terjatev.
S tipko I lahko v ukazni vrstici izpišemo podatka o avtorju in naslovu
gradiva, na katero se nanaša evidentirana transakcija. Izpis podatkov o gradivu
je možen samo za tiste vrste terjatev, kjer se ob evidentiranju terjatve v podatek
Opomba: vpiše (samodejno ali ročno) inventarna številka izvoda. V stolpcu
opomba se izpiše vsebina opombe, ki smo jo vpisali ob poravnavi terjatve, v
stolpcu razlog se izpiše razlog za brisanje ali odpis terjatve.
S tipko F ali tipkama J z pa se vrnemo na vnos podatkov v zgornjem
delu zaslona.

ACCOUNT - 21: Pregled transakcij pri članu
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ACCOUNT

COBISS2/Izposoja
Opozorilo:
Knjižnice, ki sporočijo, da niso zavezane za davčno potrjevanje računov, bodo
pri možnosti Poravnava terjatve kot način poravnave terjatve izberejo le
možnost 3 – Negotovina zunaj knjižnice. Ta način poravnave je namenjen
temu, da se evidentirajo poravnava terjatve in morebitne dodatne informacije
o poravnavi terjatve zunaj knjižnice, račun pa se ne pripravi.
Tem knjižnicam je onemogočena tudi uporaba možnosti Storno poravnave
terjatev (omogočena bo možnost Storno negotovinske poravnave zunaj
knjižnice) in Vračilo denarja (dobropis), saj te knjižnice ne poslujejo z
gotovino.

ACCOUNT - 22
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ACCOUNT/OTHER

ACCOUNT/OTHER
Kratica
Deli programa

AO
osnovni nivo
Z ukazom ACCOUNT /OTHER preidemo v okolje evidentiranja in poravnave
terjatev za fizično ali pravno osebo, ki ni član knjižnice.

Ukazna vrstica

Ukaz: AC COUNT/OTHER
Če nekdo že uporablja to okolje pri izbranem članu, se izpiše sporočilo
<vpisna številka člana>: Zapis o članu je trenutno
zaklenjen.
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:











Evidentiranje terjatev
Poravnava terjatev
Pregled terjatev
Brisanje terjatev
Storno poravnave terjatev
Vračilo denarja (dobropis)
Kopije računa (pregled in izpis)
Dnevni pregled poravnanih terjatev
Pregled transakcij
Izhod

Način dela pri naštetih možnostih je enak delu z ukazom ACCOUNT (gl. ukaz
ACCOUNT).
Opozorila:
Poravnavo terjatev pri nečlanu knjižnice praviloma izvedemo v celoti, saj v
nasprotnem primeru ne vemo, od koga terjati neporavnane terjatve.
V izpisih CIR3XX in izpisu CIR505 se pri terjatvah, ki so jih plačali nečlani
knjižnice, kot številka člana izpiše številka 0000000.
V izpisu CIR304 se plačila, evidentirana z ukazom ACCOUNT/OTHER, ne
izpisujejo.
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ACCOUNT/OTHER
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ACCOUNT/OTHER - 1: Izbira postopka iz menija

ACCOUNT/OTHER - 2
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BACK

BACK
Kratica
Del programa

BA
izposoja gradiva
Ukaz je namenjen vračanju gradiva z zadržkom. Bralec gradivo sicer vrne,
vendar ga obdržimo v njegovi evidenci gradiva zaradi kontrole in morebitnih
reklamacij (preverimo, ali je morda poškodovano,ali kaj manjka ipd.).
Z ukazom BACK lahko vračamo samo tiste izvode gradiva, ki imajo v seznamu
evidentiranega gradiva člana status C ali S.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz:

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

BACK
V E

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Zadržano IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in
jo potrdimo s tipko L. V vrstici sporočil se izpiše sporočilo Gradivo z
IN=... je že izposojeno pri članu, v ukazni vrstici pa vprašanje
Želite gradivo vrniti z zadržkom (D/N)?. Trdilni odgovor
potrdimo s tipko L. Pri izbranem izvodu gradiva se status istočasno iz C ali
S spremeni v B.
Pri vračanju serijskih publikacij, ki imajo nevezane ali delno vezane zvezke,
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk
skupaj vezanih zvezkov (če so npr. zvezki od 6 do 8 vezani skupaj, jih
izposodimo in vrnemo kot eno enoto).
Primer:
Zadržano IN/CN= 299200148,3
Zadržano IN/CN= 299200146,6-8
Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo
samo inventarno številko, se po potrditvi odpre okno z vsemi enotami letnika,
ob vsaki pa je naveden še status izposoje. Če je enota izposojena, se izpiše
predviden datum vrnitve in vpisna številka člana (gl. sliko BACK - 1).
Posamezne enote izberemo s tipkami za pomik navzdol Õ ali navzgor Ï in
jih označimo s tipko za presledek (tipka »). Vse enote, ki jih lahko
izberemo v oknu, lahko naenkrat označimo s tipko è,  ali J j.
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BACK

COBISS2/Izposoja

BACK - 1: Vračanje serijskih publikacij z zadržkom
Po potrditvi se za vsako označeno enoto izpiše sporočilo Gradivo z
IN=... je že izposojeno pri članu, v ukazni vrstici pa vprašanje
Želite gradivo vrniti z zadržkom (D/N)?. Ko trdilni odgovor
potrdimo s tipko L, se pri izbranem članu enota serijske publikacije
evidentira kot vrnjena z zadržkom, torej s statusom B (gl. sliko BACK - 2).
Če označimo več enot, moramo potrditi vrnitev vsake posamezne enote. Če za
katero izbrano enoto odgovorimo na vprašanje v ukazni vrstici s tipko n, se
postopek vračanja gradiva z zadržkom prekine.
Izvodov s statusom B ne moremo evidentirati pri drugih članih, dokler jih
dokončno ne razdolžimo z ukazom RETURN ali RETURN/CURRENT.
Sporočilo Zadržano IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko F ali do
izbire enega od ostalih postopkov.
Za gradivo, vrnjeno z zadržkom (izvodi s statusom B), se opomini ne izdelajo.

BACK - 2
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BACK

BACK - 2: Gradivo je vrnjeno z zadržkom (status B)
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BOOKINFO

BOOKINFO
Kratica
Del programa

BO
izposoja gradiva
S pomočjo ukaza BOOKINFO so dosegljivi dodatni bibliografski podatki o
gradivu, ki je evidentirano pri izbranem članu.
S tipkama Ï in Õ izberemo izvod, nato pa napišemo v ukazno vrstico

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz:

BOOKINFO
I

Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipko se odpre okno, kjer se izpišejo
popolnejši bibliografski podatki in podatki o stanju zaloge.

BOOKINFO - 1: Izpis dodatnih bibliografskih podatkov za monografsko
publikacijo
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BOOKINFO - 2: Izpis dodatnih bibliografskih podatkov za serijsko
publikacijo
Med bibliografskimi podatki se med drugim izpiše COBISS.SI-ID, vrsta
gradiva, ISBN oz. ISSN, UDK, fizični opis, podatki o zbirki itd.
Nato se izpiše inventarna številka, signatura in opombe (iz podpolj 996/997≠n,
≠r), pri serijskih publikacijah pa še podatki o številčenju.
S pritiskom na tipko L, F ali K se podatki zbrišejo z zaslona.

BOOKINFO - 2
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BUS_IMPORT

BUS_IMPORT
Kratica
Dela programa

BUS
osnovni nivo
Ukaz omogoča uvoz podatkov o transakcijah, ki so bile izvedene v oddelku
potujoče knjižnice v aplikaciji COBISS/Izposoja – off-line bibliobus, ko online
delo ni bilo možno.

Ukazna vrstica

Ukaz: BUS_IMPORT
Po potrditvi ukaza se izpiše informacija o tem, koliko transakcij je bilo iz
aplikacije COBISS/Izposoja – off-line bibliobus prenesenih v segment
COBISS2/Izposoja.

BUS_IMPORT - 1: Prenos transakcij (od zadnjega prenosa ni bila
izvedena nobena transakcija v offline načinu)
Če transakcije iz različnih razlogov niso prenesene (npr. napačno vpisana
vpisna številka člana ali inventarna številka, gradivo je pri članu že
izposojeno), se v sporočilni vrstici izpiše ustrezno opozorilo. Za nadaljevanje
dela pritisnemo tipko K.
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CATALOGUE

CATALOGUE
Kratica
Dela programa

CA
osnovni nivo, izposoja gradiva
Z ukazom CATALOGUE preidemo v okolje kataloga, kjer lahko iščemo,
pregledujemo in izbiramo gradivo iz lokalne bibliografske baze podatkov. V
knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, je iskanje omejeno
samo na iskanje v tistem oddelku, na katerega smo trenutno prijavljeni.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: CATALOGUE

YQ
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se zaslon razdeli na dva dela, ki ju
ločuje vrstica. Nad njo je okno za iskanje, pod njo pa okno za izpis podatkov o
gradivu.

CATALOGUE - 1: Okolje kataloga
Pri knjižnicah, organiziranih po oddelkih, lahko za iskanje po vseh oddelkih ali
po določenem drugem oddelku uporabimo naslednje ukazne tipke:

T
- iskanje po vseh oddelkih
YT - vrnitev na iskanje po oddelku, na katerega smo se prijavili
U
- izbira določenega oddelka iz seznama oddelkov z avtomatizirano
izposojo
© IZUM, december 2010
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Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, je ločilna vrstica prazna.
Če pa preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, se v ločilni
vrstici izpišejo podatki o izbranem članu (vpisna številka, priimek in ime) ter
na desni strani informacija o postopku (npr. Akcija: C), ki smo ga izbrali
pred prehodom v okolje kataloga (izposoja na dom ali v čitalnico, rezervacija
ali naročanje gradiva). Ta informacija se spremeni, če po iskanju gradiva v
katalogu izberemo drug postopek.
V oknu za iskanje se izpišejo tri privzete iskalne predpone, po katerih lahko
poiščemo gradivo, npr. AU= (za iskanje po avtorju), TI= (za iskanje po
naslovu) in SG= (za iskanje po signaturi), kazalec pa se postavi k prvi
predponi.
Med posameznimi iskalnimi predponami se lahko pomikamo s tipkama za
pomik navzdol Đ in navzgor Š ali s tipko L. Izpisane predpone lahko
zbrišemo s tipko ¼ in vpišemo druge. Privzete iskalne predpone so
nastavljive za vsakega uporabnika posebej.
Nasvet:
Seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo gradivo v katalogu,
izpišemo s tipko X (gl. ukaz ?FIELDS). Seznam vseh iskalnih predpon za
gradivo je podan tudi v Dodatku E.
Gradivo poiščemo tako, da za iskalnimi predponami vpišemo iskalni pojem. Pri
vpisu veljajo enaka pravila kot v segmentu COBISS2/Katalogizacija. Tako
lahko kateri koli iskalni pojem krajšamo z znakom "*" ali "?". Vpišemo lahko
enega ali največ tri iskalne pojme, za katere se pri iskanju upošteva logična
relacija AND.
Po potrditvi s tipko K (če kazalec utripa za prvo ali drugo iskalno predpono)
ali L (če kazalec utripa za zadnjo iskalno predpono) se izvrši iskanje po
bazi podatkov. V vrstici sporočil se izpiše število najdenih bibliografskih
zapisov (npr. 4 zadetki), v osrednjem delu zaslona pa seznam s podatki o
gradivu, ki ustreza podani iskalni zahtevi.
Če je več zapisov rezultat iskanja v lokalni bazi podatkov, se najprej izpiše
zapis z najvišjo identifikacijsko številko (COBISS.SI-ID) in pripadajoči
podatki o zalogi. Nato se izpišejo še preostali zapisi iz lokalne baze podatkov,
razvrščeni padajoče po identifikacijski številki zapisa in pripadajoči podatki o
zalogi. Najnovejši zapisi se torej izpišejo najprej. Za posamezni bibliografski
zapis so podatki o zalogi razvrščeni glede na dostopnost v izposoji. Najprej se
izpišejo izvodi, ki imajo za uporabnika najugodnejši status. V knjižnicah z
oddelki se pri iskanju po vseh oddelkih podatki o zalogi za posamezni
bibliografski zapis razvrstijo glede na dostopnost v izposoji in po naraščajočih
številkah oddelkov: najprej se izpišejo izvodi iz oddelka npr. 01, ki so prosti za
izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja, nato izvodi iz oddelka
02, ki so prosti za izposojo na dom in za katere velja brezpogojna izposoja
itn.…

Monografske
publikacije

CATALOGUE - 2

Pri monografskih publikacijah se izpišejo sledeči bibliografski podatki: avtor,
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, UDK in COBISS.SI-ID. Nato
se za vsak izvod izpiše še inventarna številka, status, signatura, fizična oblika
izvoda (iz 996/997go) in obseg enote (iz 996/997i).
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COBISS2/Izposoja
Serijske
publikacije

CATALOGUE
Pri serijskih publikacijah se izpišejo sledeči bibliografski podatki: ISSN,
naslov, jezik publikacije, leto izida, kraj založbe, založnik, država založništva,
pogostost izhajanja, faktor vpliva, COBISS.SI-ID. Sledi izpis zbirnih podatkov
o stanju zaloge (iz polja 998). Nato se za vsak letnik izpišejo še podrobnejši
podatki o stanju zaloge iz polja 997: inventarna številka, število
primerkov/oznaka primerka, podatki o številčenju (podpolja l, j, m), letnica
(podpolje k), signatura in status.
Pri prostih izvodih se kot status izpiše prosto, hkrati pa se izpiše še
informacija o dostopnosti za izposojo ter čas izposoje (npr. prosto – na
dom, čas izposoje: 1 mesec). Kot čas izposoje se izpiše:
-

čas izposoje iz podpolja 996/997u – omejitev dostopnosti, če je za izvod
določena

-

čas izposoje iz podpolja 996/997p – stopnja dostopnosti, če je za izvod
določena stopnja dostopnosti 1, 2 ali 3

-

čas izposoje iz tabele časovnih parametrov glede na vrsto gradiva

Če je izvod izposojen, se izpiše informacija, kam je izposojen in rok vrnitve
(npr. izposojeno – na dom, rok vrnitve: <datum
vrnitve>). V knjižnicah z oddelki se v primeru medoddelčno izposojenega
izvoda pred izpisom statusa izposoje izpiše informacija o gostiteljskem
oddelku.
Na naslednjo stran seznama se pomaknemo s tipko Z ali ¾, na predhodno
stran pa s tipko O ali ¿. V okno za iskanje se vrnemo s pritiskom na tipko
F.
Če smo prešli v okolje kataloga z osnovnega nivoja, lahko za vsak posamezni
izvod v seznamu najdenega gradiva izpišemo podrobnejše podatke o statusu oz.
dostopnosti za izposojo (gl. ukaz LOOK) ali izpišemo zapis v formatu
COMARC (gl. ukaz FULL).
Če smo prešli v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, lahko izbranemu
članu evidentiramo (izposodimo, rezerviramo ali naročimo) enega ali več
izvodov gradiva glede na izbrani postopek, ki je označen v ločilni vrstici (npr.
Akcija: C), po iskanju pa tudi v ukazni vrstici (npr. Izposojanje
izvod=). Po iskanju gradiva v katalogu lahko izbrani postopek tudi
spremenimo.
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CATALOGUE - 2: Izpis najdenih bibliografskih zapisov

Posamezni izvod evidentiramo pri članu tako, da vpišemo za besedilom v
ukazni vrstici njegovo zaporedno številko iz seznama (ne inventarne številke)
in pritisnemo tipko L.
Nasvet:
Več izvodov naenkrat evidentiramo tako, da vpišemo njihove zaporedne
številke iz seznama in jih med seboj povežemo z znakom "+" (slika
CATALOGUE-3). Po potrditvi s tipko L se za vsak izbrani izvod posebej
izvrši kontrola dostopnosti in statusa (podpolje 996/997p, q), pri knjižnicah, ki
imajo izposojo organizirano po oddelkih, pa še kontrola pripadnosti gradiva
matičnemu oddelku.

CATALOGUE - 4
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CATALOGUE

CATALOGUE - 3: Izposoja več izvodov gradiva hkrati

Če je kateri od izbranih izvodov serijska publikacija, se odpre okno, kjer
lahko izbiramo med vsemi enotami letnika (posamezni zvezek ali več skupaj
vezanih zvezkov). Vrstni red izpisa enot v izbranem letniku je tak, da se bodo
najnovejše številke izpisale najprej. Če zavrnemo izbiro enot, se prekine
celoten postopek evidentiranja gradiva. Postopek bo prekinjen tudi, če kateri od
izbranih izvodov ne izpolnjuje kriterijev za izposojo ali rezervacijo (kontrola
dostopnosti, statusa in pripadnosti gradiva matičnemu oddelku). V takem
primeru moramo postopek ponoviti in ponovno vpisati številke izvodov, ki jih
želimo evidentirati pri izbranem članu.
Po uspešno izvedeni kontroli se izbrani izvodi izpišejo na koncu seznama
evidentiranega gradiva pri članu.
Če v bazi podatkov ni nobenega izvoda gradiva, ki ustreza podani iskalni
zahtevi, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Ni zadetkov, osrednji del
zaslona ostane prazen, kazalec pa se postavi k prvi iskalni predponi v oknu za
iskanje. Za ponovno iskanje zbrišemo "staro" iskalno zahtevo in vpišemo novo.
Za izhod iz okolja kataloga pritisnemo tipko F.
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CC3

CC3
Del programa

osnovni nivo
Ukaz uporabimo, če želimo preveriti nastavitve v zvezi z davčnim
potrjevanjem računov. Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju.

Ukazna vrstica

Ukaz: CC3
Po potrditvi ukaza se na zaslonu izpišejo naslednji podatki:














© IZUM, marec 2016

Datum
Verzija COBISS/Connect
Uporabniško ime
Veljavnost certifikata
Nosilec certifikata
Lokacija certifikata
Javni certifikat FURS
Spletni naslov FURS
Ime računalnika
Oznaka elektronske naprave
Oznaka poslovnega prostora
Davčna številka zavezanca
Davčna številka uporabnika – obstoj davčne številke

CC3 - 1

CC3

COBISS2/Izposoja

CC3 - 1: Preverjanje nastavitev za davčno potrjevanje računov

CC3 - 2
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CHECK/MESSAGES

CHECK/MESSAGES
Kratica
Dela programa

CM
osnovni nivo
Ukaz omogoča pripravo poročila o poslanih obvestilih po e-pošti ter s SMS- in
potisnimi obvestili. Poročilo vsebuje podatke o pošiljanju naslednjih vrst
obvestil (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, pogl. 3.1.4 Podatki za obveščanje):








obvestilo o poteku rezervacije
obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu
obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje
obvestilo o skorajšnjem opominu
obvestilo o poteku članstva
obvestilo o neporavnanih terjatvah
splošna obvestila

Opozorilo:
Uspešnost pošiljanja obvestila pove samo, ali je bilo obvestilo uspešno poslano
iz sistema COBISS.SI, ne pa, ali ga je naslovnik tudi prejel.
Če naslovnik kljub uspelemu pošiljanju obvestila ne prejme (npr. ker na
njegovem računu ni dovolj sredstev, ker je obvestilo poslano na neobstoječi
SMS-naslov, ker je poštni predal naslovnika e-pošte poln, ker ima naslovnik
nastavljeno blokado komercialnih SMS-sporočil ipd.), bo knjižnica na naslov,
vpisan z ukazom EDIT OPAC v parameter "e-pošta za e-obvestila" (gl. ukaz
EDIT OPAC), prejela za zavrnjeno SMS-obvestilo ali zavrnjeno e-pošto tudi
informacijo o tem, zakaj naslovnik obvestila ni prejel.

Ukazna vrstica

Ukaz: CHECK/MESSAGES
Po potrditvi ukaza je treba najprej določiti obdobje, za katero želimo pripraviti
poročilo. Izbrano obdobje potrdimo s tipko L.
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CHECK/MESSAGES - 1: Poročilo o poslanih obvestilih
Poročilo o poslanih obvestilih vsebuje naslednje podatke:

CHECK/MESSAGES - 2



Poslano
Izpiše se podatek o tem, ali je bilo obvestilo uspešno poslano (DA –
obvestilo je bilo poslano, NE – obvestilo ni bilo poslano) in na
kakšen način je bilo poslano (E-mail, SMS, PUSH).



Vrsta obvestila
Izpiše se informacija o tem, katero obvestilo je bilo članu poslano
(npr. Prispela rezervacija pomeni, da je bilo članu poslano
obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu).



Član
Izpiše se vpisna številka člana, ki mu je bilo obvestilo poslano (npr.
0113102).



Datum in čas
Izpišeta se datum in čas pošiljanja obvestila (npr. 01.10.2006
13:46:51).



Sprožil
Če pošiljanje obvestila sproži aktivnost izposojevalca za
izposojevalnim pultom, se izpiše uporabniško ime osebe, ki je to
aktivnost (npr. brisanje rezervacije pri izbranem članu, vračilo
rezerviranega gradiva) izvedla, npr. ZDENKA. Če je obvestilo
poslano avtomatsko, in sicer enkrat dnevno v sklopu paketa obvestil
(gl. pogl. 3.1.4 Podatki za obveščanje), se izpiše Avtom.; če
pošiljanje obvestila sproži aktivnost člana knjižnice v "Moji
knjižnici" v COBISS/OPAC-u (npr. brisanje rezervacije), se izpiše
OPAC.
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Če je v stolpcu Sprožil izpisano Recovery, to pomeni, da je
bilo zaradi prvotnega neuspelega pošiljanja iz sistema COBISS.SI
sporočilo poslano še enkrat, tokrat uspešno. V takem primeru v
stolpcu poslano preverimo, ali je bilo naknadno sporočilo res
uspešno poslano.
Po poročilu se premikamo s tipkami ¾ ali Z in ¿ ali O, iščemo pa
tako, da pritisnemo tipki Y C ter za Išči: vpišemo iskalno zahtevo (npr.
vpisno številko člana). Če želimo pogledati podrobnosti o poslanem sporočilu,
s tipkama za pomik Š, Đ izberemo želeno obvestilo in ga potrdimo s tipko
K ali L.

CHECK/MESSAGES - 2: Poročilo o poslanih obvestilih – elektronska
pošta
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CHECK/MESSAGES - 3: Poročilo o poslanih obvestilih – SMS-obvestilo
Na zaslonu se izpišejo naslednji podatki o poslanem obvestilu:

CHECK/MESSAGES - 4



pri obvestilu, ki je bilo poslano po e-pošti, se izpišejo: osnovni
podatki o poslanem sporočilu (ID sporočila: npr. 030000196),
pošiljatelj obvestila (Sprožil: Avtomatsko), vrsta obvestila
(npr. E-mail Prispela rezervacija), datum in
čas pošiljanja obvestila (npr. 16.10.2006 09:52:56), uspešnost
pošiljanja obvestila (npr. Poslano: DA), e-naslov prejemnika
obvestila (npr. zdenkica@mail386.com) ter oznaka vsebine
obvestila (npr. E-obveščanje SIKMB: Obvestilo o
prispelem rezerviranem gradivu). Nazadnje se izpiše
še vsebina obvestila.



pri SMS-obvestilu se izpišejo: osnovni podatki o poslanem
obvestilu (ID obvestila: npr. 030000197), pošiljatelj obvestila
(Sprožil: ZDENKA), vrsta obvestila (npr. SMS Prispela
rezervacija), datum in čas pošiljanja obvestila (npr.
16.10.2006 09:52:56), uspešnost pošiljanja obvestila (npr.
Poslano: DA) in naslovnik obvestila (npr. Naslovnik:
031627424). Vsebina poslanega obvestila se ne izpiše, ker se
pripravlja avtomatsko.



pri potisnem obvestilu (PUSH) se izpišejo: osnovni podatki o
poslanem obvestilu (ID obvestila: npr. 030349788), pošiljatelj
obvestila (Sprožil: SYSZDENKA), vrsta obvestila (npr. PUSH
Prispela rezervacija), datum in čas pošiljanja obvestila
(npr. 16.07.2013 09:52:56) in uspešnost pošiljanja obvestila
(npr. Poslano: DA). Kot naslovnik obvestila se izpiše potisno
obveščanje, saj se obvestilo pošilja iz aplikacije mCOBISS na
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mobilno napravo člana. Vsebina poslanega obvestila se ne izpiše,
ker se pripravlja avtomatsko.

Nasvet:
Vsebino poslanih SMS-obvestil in obvestil, poslanih po e-pošti, lahko
preverimo tako, da predhodno določimo e-naslov, na katerega naj se pošlje
kopija obvestila (gl. ukaz EDIT OPAC).
Poročilo o poslanih obvestilih in vsebino poslanih obvestil lahko natisnemo s
tipko p (tiskanje na lokalni tiskalnik) ali tipko s (tiskanje na sistemski
tiskalnik).
S tipko F ali tipkama J z zapustimo ukaz CHECK/MESSAGES.
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CHECK/RESERVATION

CHECK/RESERVATION
Kratica
Del programa

CR
osnovni nivo
Ukaz uporabljamo za sprotno spremljanje rezervacij prostega gradiva, ki so jih
člani knjižnice izvedli sami preko spletnega COBISS/OPAC-a ali pa so jih na
njihovo pobudo izvedli izposojevalci v okolju COBISS2/Izposoja. Ukaz
uporabljamo tudi za spremljanje rezervacij, ki so bile preklicane preko
spletnega COBISS/OPAC-a.
Z ukazom pripravljamo in izpisujemo sezname novoprispelih rezervacij
prostega gradiva ter sezname preklicev rezervacij, in sicer za prosto gradivo in
gradivo, ki čaka, da ga član prevzame. Te sezname je smiselno pripravljati vsaj
enkrat dnevno, da lahko sproti umaknemo rezervirano gradivo na posebno
mesto, kjer čaka na člana, ki ga je rezerviral, ali ponovno vrnemo na police ali
v skladišče gradivo, za katero je bila rezervacija preklicana.

Ukazna vrstica

Ukaz: CHECK/RESERVATION
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:






priprava
izpis seznama novoprispelih rezervacij
izpis seznama rezervacij, preklicanih preko COBISS/OPAC-a
izpis zadolžnic
izhod

Priprava
Izbiramo lahko med pripravo dveh vrst seznamov:
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nove rezervacije, preklici preko COBISS/OPAC-a
Izdelata se dva seznama: seznam novoprispelih rezervacij (gradivo s
statusom O) in seznam rezervacij, preklicanih preko spletnega
COBISS/OPAC-a (gradivo s statusom O in W). Oba se izdelata za
obdobje od zadnje izdelave seznama do tega trenutka in se izpisujeta
ločeno. Po izbiri te možnosti se v vrstici sporočil izpiše informacija o
tem, kdaj so bile rezervacije nazadnje obdelane.



dnevni seznam
Izdelata se dva seznama: seznam novoprispelih rezervacij (gradivo s
statusom O) in seznam rezervacij, preklicanih preko spletnega
COBISS/OPAC-a za tekoči dan (gradivo s statusom O in W). Seznama
se izpisujeta ločeno.

CHECK/RESERVATION - 1
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Izpis seznamov in zadolžnic
Ko se v vrstici sporočil izpiše obvestilo o končanem postopku, lahko seznama
izpišemo na zaslon in na lokalni ali sistemski tiskalnik. Pri tem ločeno
izpisujemo seznam novoprispelih rezervacij in seznam preklicanih rezervacij.
Seznam novoprispelih rezervacij vsebuje podatke o rezerviranem prostem
gradivu (status O) in podatke o članu, ki je gradivo rezerviral. Podatki o
gradivu so v seznamu razvrščeni po signaturah. Ob pripravi seznama se
istočasno pripravijo tudi zadolžnice za gradivo v seznamu. Te zadolžnice
izpisujemo za gradivo, postavljeno po tekočih številkah. Zadolžnice so v bistvu
naročilnice, ki jih posredujemo v skladišče.
Nasvet:
Če želi knjižnica sproti spremljati tudi rezervacije gradiva, ki je trenutno
izposojeno, lahko na osnovi zahteve v seznam novoprispelih rezervacij in
dnevni seznam vključimo tudi izpis seznama rezerviranega gradiva (gradiva s
statusom R).

CHECK/RESERVATION - 1: Spremljanje novoprispelih rezervacij in
preklicev rezervacij (COBISS/OPAC)

CHECK/RESERVATION - 2
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Opozorilo:
Izvode v seznamu novoprispelih rezervacij ali zadolžnic je treba poiskati, jih
umakniti s polic in pripraviti za prevzem (gl. ukaz WAITING). V skladu s
pravili knjižnice o načinu obveščanja o prispetju rezerviranega gradiva je
treba člana obvestiti (e-pošta, SMS-obvestila, telefonsko), da je gradivo
pripravljeno za prevzem ali izposojo.

Seznam rezervacij, preklicanih preko spletnega COBISS/OPAC-a, vsebuje
podatke o izvodih, za katere je bila rezervacija (gradivo s statusom O in W)
preklicana, podatke o članu, ki je rezervacijo preklical, in o statusu izvoda po
preklicu rezervacije.
Opozorilo:
Če ima izvod v seznamu preklicanih rezervacij status "prosto", se pri podatkih
o članu izpiše besedilo "Nazaj na police". Izvod je treba vrniti na polico ali v
skladišče.
Če je bilo ob preklicu rezervacije gradivo dodeljeno naslednjemu članu iz
čakalne vrste, se izpišejo podatki o tem članu. V tem primeru izvod gradiva ne
vrnemo na polico ali v skladišče. Člana, ki mu je bilo gradivo dodeljeno, je
treba še obvestiti, da ga gradivo čaka v knjižnici. Če knjižnica omogoča
obveščanje o prispelem rezerviranem gradivu po e-pošti ali s SMS-obvestili in
je ta storitev pri članu aktivirana, bo član prejel obvestilo avtomatsko.

Priprava seznama novoprispelih rezervacij – naročil v knjižnicah,
kjer izposoja ni organizirana po oddelkih
Ločena priprava seznama novoprispelih rezervacij – naročil po posameznih
lokacijah je možna tudi, ko v knjižnici izposoja ni organizirana po oddelkih. V
ta namen je treba pripraviti lokalni šifrant CODE 315 (gl. ukaz EDIT CODES),
v katerem definiramo posamezne enote (podlokacije ali skupine podlokacij), za
katere želimo seznam pripravljati.
Če želimo v seznam vključiti vse izvode gradiva brez oznake podlokacije
(izvodi, ki v podpolju 99Xd nimajo elementa l – oznaka podlokacije v
signaturi), vpišemo med poševnicami kodo in v dvojnih narekovajih ime enote
(npr. /01/ "Mati<vc>na enota").
Če želimo v seznam vključiti le gradivo z določene podlokacije, definiramo
kodo enote, nato v dvojnih narekovajih vpišemo ime enote, znak # in oznako
podlokacije (npr. /02/ "Skladi<vs><vc>e Pre<vs>ernova#S").
Če želimo v seznam vključiti naročeno gradivo z več izbranih podlokacij, v
šifrantu najprej definiramo kodo teh podlokacij, nato pa v dvojnih narekovajih
vpišemo ime enote in za znakom # oznake podlokacij, ki jih enota pokriva.
Oznake ločimo med seboj z vejico (npr. /03/ "<vC>italnica#C,Ci,Cs").
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Primer:
CODE
/01/
/02/
/03/

315
"Mati<vc>na enota"
"Skladi<vs><vc>e Pre<vs>ernova#S"
"<vC>italnica#C,Ci,Cs"

Če se knjižnica odloči za ta način priprave seznama novoprispelih rezervacij –
naročil, se po vpisu ukaza CHECK/RESERVATION na osnovnem nivoju v
prvem koraku odločimo za izbor enot(e), za katere(o) želimo seznam pripraviti
(gl. sliko CHECK/RESERVATION - 2). Nato lahko izbiramo med postopki
priprave seznama, izpisa seznama, izpisa zadolžnic in izhoda iz okolja
obdelave rezervacij – naročil.

CHECK/RESERVATION - 2: Priprava seznama novoprispelih rezervacij
po vnaprej določenih enotah

Opozorilo:
V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih, pripravo šifranta
CODE 315 odsvetujemo.

CHECK/RESERVATION - 4
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CHECKIN
Kratica
Del programa

CIN
osnovni nivo (samo za izposojo v bibliobusu)
Ukaz uporabljamo za evidentiranje gradiva, ki je iz skladišča ali drugih
oddelkov knjižnice dostavljeno v bibliobus. V bibliobusu lahko izposojamo
samo tiste izvode, ki so bili evidentirani na ta način.
V ukazno vrstico napišemo:

Ukazna vrstica

Ukaz:

CHECKIN

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Checkin IN/CN=.
Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in potrdimo s tipko L.
Podatki o evidentiranem izvodu se izpišejo v osrednjem delu zaslona.
Evidentirani izvod sedaj lahko izposojamo v bibliobusu.

CHECKIN - 1: Evidentiranje dostavljenega gradiva v bibliobus
Postopek nadaljujemo, dokler ne evidentiramo vseh dostavljenih izvodov. Po
končanem postopku evidentiranja pritisnemo tipko F, nakar se vrnemo v
ukazno vrstico osnovnega nivoja.
Z ukazom CHECKIN lahko evidentiramo samo gradivo, ki je opremljeno z
oznako lokacije za potujočo knjižnico ali pa je bilo predhodno medoddelčno
izposojeno v oddelek potujoče knjižnice. V nasprotnem primeru program javi
© IZUM, maj 1998
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Gradivo z IN=xxxxxxx je del fonda iz oddelka
<št.oddelka>
Ukaz CHECKIN se ni izvršil - pritisnite tipko ENTER.
Če nameravamo evidentirati izvod, ki je bil v bibliobusu predhodno že naročen,
program pošlje obvestilo:
IN=xxxxxxx: izvod je rezerviran pri članu <priimek in
ime>
Za nadaljevanje pritisnite tipko ENTER
V tem primeru je treba sporočilo potrditi s pritiskom na tipko K in izvod
shraniti na mestu za rezervirano gradivo.
Z ukazom CHECKIN evidentirano gradivo brišemo iz evidence šele tedaj, ko
gradiva ne nameravamo več izposojati v bibliobusu in ga nameravamo vrniti v
skladišče ali drugim oddelkom (gl. ukaz CHECKOUT ).

CHECKIN - 2
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CHECKOUT
Kratica
Del programa

COUT
osnovni nivo (samo za izposojo v bibliobusu)
Izvodi, ki smo jih označili z ukazom CHECKIN, so dostopni samo za izposojo
v bibliobusu. Ko pa nameravamo posamezni izvod vrniti v skladišče ali v drugi
oddelek, ga moramo brisati iz evidence gradiva za bibliobus s pomočjo ukaza
CHECKOUT. Od tega trenutka dalje je onemogočena izposoja gradiva na
bibliobusu.
V ukazno vrstico napišemo:

Ukazna vrstica

Ukaz:

CHECKOUT

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Checkout IN/CN=.
Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in potrdimo s tipko L.
Podatki o brisanem izvodu iz evidence se izpišejo v osrednjem delu zaslona.
Izvod ni več dostopen za izposojo na bibliobusu.

CHECKOUT - 1: Brisanje izvoda iz evidence gradiva za bibliobus
Postopek nadaljujemo, dokler iz evidence gradiva za bibliobus ne izbrišemo
vseh izvodov, ki jih nameravamo vrniti. Po končanem postopku evidentiranja
pritisnemo tipko F, nakar se vrnemo v ukazno vrstico osnovnega nivoja.
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Iz evidence je možno brisati samo izvode, ki so bili predhodno evidentirani z
ukazom CHECKIN. V nasprotnem primeru program javi napako:
IN=xxxxxxx: izvod ni bil predhodno označen (CHECKIN)
Ukaz CHECKOUT se ni izvršil - pritisnite tipko ENTER
Kadar poskušamo iz evidence brisati izvod, ki je evidentiran kot rezerviran
(čaka na člana), nas program obvesti s sporočilom in onemogoči brisanje
oznake:
IN=xxxxxx: izvod čaka na člana <št.člana> <priimek in
ime>
Ukaz CHECKOUT se ni izvršil - pritisnite tipko ENTER.

CHECKOUT - 2
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CHECKREAD
Kratica
Del programa

CHECKR
osnovni nivo
Ukaz omogoča evidentiranje izposoje v čitalnici, če knjižnica v ta namen ne
uporablja ukaza READINGROOM, pa bi kljub temu želela, da se izposoja v
čitalnici upošteva pri statistikah izposoje.

Ukazna vrstica

Ukaz: CHECKREAD
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše CHECKREAD IN/CN=. Po vnosu
inventarne številke (oziroma dodatne identifikacijske številke za izposojo) se v
vrstici sporočil izpišejo podatki o gradivu, v ukazni vrstici pa je možno takoj
nadaljevati z vnosom naslednje inventarne številke.
Evidentiranje izposoje v čitalnici z ukazom CHECKREAD se razlikuje od
evidentiranja izposoje v čitalnici z ukazom READINGROOM po naslednjem:



izvod obdrži status Prosto
ne evidentira se informacija o članu, ki si je gradivo v čitalnici
izposodil, zato se tudi ne evidentira obisk tega člana.

Postopek evidentiranja izposoje v čitalnici lahko izvajamo, dokler se s tipko

F ne vrnemo na osnovni nivo.
Izposoja v čitalnici, evidentirana z ukazom CHECKREAD, se upošteva pri
pripravi določenih statistik (STA5XX - izposoja gradiva in STA7XX transakcije) in izpisov za izposojo (CIR102 - seznam gradiva po transakcijah,
CIR103 - seznam najbolj iskanega gradiva, CIR105 - izposoja serijskih
publikacij, CIR502 - transakcije z gradivom). Vrsta aktivnosti je"vs" transakcije v čitalnici.
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CIRCULATE
CI
izposoja gradiva, katalog

Kratica
Dela programa

Ukaz je namenjen izposojanju gradiva na dom.
Ukaz: CIRCULATE

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

W
Uporabimo ga lahko na dva načina:


v okolju Izposoja/Evidenca gradiva člana
Izposojanje gradiva izvajamo z vpisom inventarne številke ali
številke za izposojo. Po potrditvi ukaza CIRCULATE ali po pritisku
na tipko W se v ukazni vrstici izpiše besedilo Izposojanje
IN/CN=. Vpišemo inventarno številko oz. številko za izposojo in jo
potrdimo s tipko L.
Besedilo Izposojanje IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko
F ali do izbire drugega postopka.



v okolju Izposoja/Katalog
Izposojanje gradiva izvajamo z izbiro iz kataloga. Gradivo lahko
izposodimo članu tudi tako, da ga najprej poiščemo v katalogu.
Postopek izposoje na dom izberemo (s tipko W) že pred
prehodom v okolje kataloga ali po izvršenem iskanju gradiva v
katalogu. Posamezen izvod izposodimo tako, da za besedilom
Izposojanje izvod= vpišemo njegovo zaporedno številko iz
seznama.

Nasvet:
Iz seznama lahko izberemo in izposodimo tudi več izvodov naenkrat, tako da
njihove zaporedne številke iz seznama med seboj povežemo z znakom "+".
Po potrditvi s tipko L se za vsak izbran izvod posebej izvrši
kontrola dostopnosti in statusa (podpolji 996/997p, q), pri
knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, pa še
kontrola pripadnosti gradiva matičnemu oddelku.
Izposojeno gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana in
ima status C. Pred statusom se avtomatično izračuna in izpiše še datum
pričakovane vrnitve.
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CIRCULATE - 1: Izvod je izposojen na dom (status C)
Serijske publikacije

Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, izposojamo kot monografske.
Pri izposojanju serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk
skupaj vezanih zvezkov.
Primer 1:
Izposojanje IN/CN=299200147,4
Primer 2:
Izposojanje IN/CN=299200146,6–8
(Če so zvezki od 6 do 8 vezani skupaj, lahko izposodimo eno enoto.)
Če pri serijski publikaciji, ki ima nevezane ali delno vezane zvezke, vpišemo
samo inventarno številko ali inventarno številko in ločilo ",", se po potrditvi
odpre okno s podatki o vseh enotah letnika. Zgornji dve vrstici sta izpisani
inverzno. V prvi vrstici se izpiše naslov publikacije in signatura (iz podpolja
998d), v drugi vrstici pa oznaka primerka (iz podpolja 997c) ter podatki o
številčenju (iz podpolj 997j, k, l). V naslednjih vrsticah se izpišejo podatki o
posameznih enotah izposoje. Za vsako enoto se izpiše oznaka številčenja
(vsebina podpolja 997m pred ločilom "\", npr. No.), številka posamezne enote
in status.

CIRCULATE - 2
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Če so vse enote izposojene, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Vsi zvezki
so že izposojeni. Pritisnite tipko ENTER za
nadaljevanje.
Enote, ki jih lahko izposodimo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo. Posamezne enote
izberemo s tipkama Õ ali Ï in jih označimo s tipko za presledek (tipka
»). Vse enote, ki jih lahko izposodimo, naenkrat označimo s tipko è,
 ali J j. Izbiro potrdimo s tipko L.
Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo tipko F, L, K ali J

z.

CIRCULATE - 2: Izposojanje serijskih publikacij
Omejitve dostopnosti
gradiva

Izbranemu članu lahko izposodimo samo tiste izvode gradiva, ki trenutno niso
izposojeni in za katere pri katalogizaciji ni bila postavljena omejitev
dostopnosti oz. prepoved izposoje. Parametri, ki jih lahko določimo v
katalogizaciji, so zapisani v podpoljih podatkov o stanju zaloge: v podpolju
996/997p – Stopnja dostopnosti, podpolju 996/997q – Status in podpolju
996/997u – Omejitev dostopnosti.
Če v podpoljih 996/997p, q in u vrednosti niso vpisane, lahko članom
izposodimo gradivo za obdobje, ki ga določajo osnovni parametri za
posamezne vrste gradiva, sicer pa se upoštevajo omejitve, ki jih določajo
vrednosti, vpisane v omenjena podpolja (gl. tudi poglavje 4.2 Izposoja gradiva
in priročnik COMARC/H, poglavje 996/997u – Omejitev dostopnosti).
Nekatere izvode lahko izposodimo na dom samo pogojno, npr. izvode z
omejenim dostopom (v podpolju 996/997p je vnešena koda "4" – omejena
dostopnost – čitalnica). V takem primeru se v vrstici sporočil izpiše besedilo s
statusom oz. stopnjo dostopnosti za določen izvod, v ukazni vrstici pa
vprašanje Želite gradivo kljub temu izposoditi (D/N)?.
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Če na vprašanje odgovorimo trdilno, bo izvod izposojen in pri članu
evidentiran s statusom C na enak način kot pri brezpogojni izposoji.
Izvodov z določenim statusom (npr. 996/997q = "3" – v vezavi) ali omejenim
dostopom (npr. 996/997p = "7" – popolna nedostopnost (arhivski izvod)) ne
moremo izposojati.
Knjižnica se lahko odloči tudi, da bo omejila izposojo na dom za:



zadnje zvezke serijskih publikacij tekočega letnika
zadnje zvezke serijskih publikacij zadnjega letnika, ki ga v knjižnici
hranijo

V obeh primerih bo program opozoril, da gre za zadnji zvezek serijske
publikacije in ponudil možnost, da zadnji zvezek serijske publikacije kljub
temu izposodimo na dom.
Knjižnični informacijski servis vključi izbrano možnost na osnovi pisne
zahteve knjižnice.
Kontrola izposoje
gradiva

Na zahtevo knjižnice je možno določiti, da program ob vsaki izposoji gradiva
preveri, ali ima izbrani član to gradivo že izposojeno v katerem koli oddelku
knjižnice. Če si je član gradivo že izposodil, se izpiše opozorilo To
gradivo ima član že izposojeno v oddelku <ime
oddelka>, vendar program kljub temu ponudi možnost izposoje Želite
gradivo kljub temu izposoditi (D/N)?. Po potrditvi trdilnega
odgovora (d) se izposoja gradiva izbranemu članu lahko evidentira.
Opozorilo:
Če se knjižnica odloči za vključitev tega parametra, mora upoštevati, da se
postopek izposoje gradiva lahko upočasni, ko je pri članu evidentirano večje
število izvodov gradiva.
V knjižnicah, ki nimajo ustrezno rešene obdelave večvrstnega gradiva (npr.
knjiga + CD), bo pri poskusu izposoje takšnih izvodov gradiva program
opozarjal, da ima član gradivo že izposojeno.

Omejitev števila
izposojenih izvodov

V knjižnici je možno tudi omejiti število izposojenih izvodov pri članu:



CIRCULATE - 4

Za posamezno skupino (kategorijo) članov lahko določimo najvišje
možno število izposojenih izvodov, npr. predšolski otroci 5 izvodov,
odrasli 8 izvodov itd. (gl. ukaz EDIT LIMITS).
Za posameznega člana lahko določimo najvišje možno število
izposojenih izvodov z vpisom te omejitve pri podatkih o članu (polje
Maks. število izposojenih izvodov, 1 do 999 izvodov). Če pri
posameznem članu ni določena ta omejitev, se upošteva splošna
omejitev za kategorijo člana (gl. ukaz EDIT LIMITS), če pa tudi te ni,
član nima omejitev.
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Član si lahko izposodi na dom samo toliko izvodov, kot je določeno pri
individualni ali splošni omejitvi. Pri članu, ki ima omejitev izposoje, se ob
prehodu v okolje njegove izposoje/evidence gradiva izpiše sporočilo
Omejitev izposoje na xxx izvodov. Ko ima član že izposojeno
najvišje dovoljeno število izvodov, se pri poskusu nadaljnje izposoje gradiva
izpiše sporočilo Doseženo je maksimalno možno število xxx
izposojenih izvodov in izposoja ni možna.
Pri članih, ki nimajo omejitve, je možno evidentirati do 5000 izvodov.
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CIR/DEP

CIR/DEP
Kratica
Del programa

CIR/DEP
osnovni nivo
Ukaz CIR/DEP uporabimo za evidentiranje medoddelčne izposoje, če v
matičnem oddelku izposoja ni podprta s programsko opremo
COBISS2/Izposoja. V tem primeru izvedemo transakcijo medoddelčne
izposoje v gostiteljskem oddelku (gl. poglavje 4.2.5 Medoddelčna izposoja).
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: CIR/DEP
ali
CIR/DEP <številka oddelka>
Če vpišemo samo ukaz, se po potrditvi v ukazni vrstici izpiše besedilo
Medoddelčna izposoja iz oddelka, za katerim vpišemo številko
matičnega oddelka. Program najprej preveri, ali ta oddelek nima avtomatizirane
izposoje, in zatem v vrstici sporočil izpiše informacijo o oddelku.

CIR/DEP - 1: Izposojanje iz oddelka z neavtomatizirano izposojo
Hkrati se v ukazni vrstici izpiše besedilo Izposojanje IN/CN=, za
katerim vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo. Po potrditvi se na
zaslonu izpišejo podatki o izposojenem izvodu.
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CIR/DEP - 2: Izvod je izposojen iz oddelka z neavtomatizirano izposojo
Po pritisku na tipko L ali F se podatki o izposojenem izvodu zbrišejo z
zaslona, kazalec pa se ponovno postavi k besedilu Izposojanje IN/CN= v
ukazni vrstici. Izposodimo lahko naslednji izvod. Postopek izposojanja gradiva
iz drugega oddelka prekinemo s tipko F.

CIR/DEP - 2
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CODE

CODE
Kratica
Del programa

C
evidenca članov
Ukaz je namenjen izpisovanju šifrantov za kodirana polja.
Nekateri podatki v vnosnih maskah za posamezne kategorije članov so
kodirani. Šifrant za posamezno kodirano polje se izpiše po sledečem postopku:
Kazalec utripa v polju, v katerega moramo vpisati kodiran podatek. Dostop do
šifranta omogočajo ukazne tipke.

Ukazne tipke
ali

X
YQ

Zahtevo za izpis šifranta lahko vnesemo tudi posredno, in sicer prek ukazne
vrstice. Po pritisku na tipko H ali tipki V I se v ukazni vrstici izpiše
beseda Ukaz:.
Ukazna vrstica

Ukaz: CODE
Po pritisku na tipki ali po potrditvi ukaza se izpiše šifrant. Če v polje nismo
vpisali nobene vrednosti, se izpiše šifrant od začetka, sicer pa se izpiše od
vpisane kode naprej.
Po šifrantu se pomikamo s tipkami Õ, Ï, Z, N, O in B. Po
potrditvi s tipko L se izbrana koda prenese v polje.
Kadar želimo izpisati šifrant samo za omejeno območje (npr. poštne številke, ki
se začnejo s 6), vpišemo v ustrezno polje začetno vrednost (npr. "6"). Po
pritisku na tipko X ali tipki Y Q se izpišejo vse kode, ki se začnejo s to
vrednostjo. Če vpišemo v kodirano polje kodo v celoti, se po potrditvi izpiše še
pomen kode (npr. 6000 Koper). Če pa smo vpisali kodo, ki je določen
šifrant ne vsebuje, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Kode ni v
šifrantu - za izpis šifranta pritisnite [PF2].
V šifrantu lahko poiščemo ustrezne kode tudi po pomenu. Po pritisku na tipki

Y C se na spodnjem robu okna izpiše beseda Išči:, za katero vpišemo
iskalni pojem. Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi h kodi, ki ustreza
iskalnemu pojmu. S tipko C preverimo, ali iskalnemu pojmu ustreza več kod
v šifrantu.
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CODE - 1: Izpis šifranta poštnih številk za območje 6xxx

Če iz šifranta ne želimo izbrati nobene kode, pritisnemo tipko F.

CODE - 2
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COPY
Del programa

osnovni nivo
Ukaz COPY je namenjen prenosu podatkov iz baze podatkov o študentih ali
dijakih v bazo podatkov o članih knjižnice. Uporabimo ga lahko za vpis novega
člana - študenta ali dijaka, saj nekatere podatke (naslov in podatki o študiju)
prenesemo iz baze podatkov o študentih in jih dopolnimo z drugimi podatki.
Trenutno je to možno v knjižnicah Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani
in nekaterih šolskih knjižnicah.

Ukazna vrstica

Ukaz: COPY <priimek ime>
ali
COPY <številka indeksa>
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Priimek in ime
oz. identif. št.:, kamor vpišemo zahtevani podatek. Vpišemo lahko
priimek in ime študenta ali številko indeksa.
Primeri:
Ukaz: COPY PETEK ANDREJ
Ukaz: COPY 50990130
Če k ukazu vpišemo napačen iskalni pojem, se v vrstici sporočil izpiše
sporočilo Član pod tem iskalnim pojmom ne obstaja, če pa
vpišemo priimek in ime študenta, ki je že vpisan v bazo podatkov o članih
knjižnice, se izpiše sporočilo Član je že vpisan:, zatem pa še vpisna
številka člana ter njegov priimek in ime.
Če je študent zapisan v bazi podatkov o študentih in še ni član knjižnice, se po
potrditvi v vrstici sporočil izpiše priimek in ime študenta ter številka njegovega
indeksa, v zgornjem delu zaslona pa Vpisna številka člana:.
Po vnosu vpisne številke (dodelimo jo na enak način kot z ukazom NEW) se
odpre maska za vnos podatkov o članu, pri čemer se iz baze podatkov o
študentih prenesejo nekateri podatki (priimek in ime, naslov, fakulteta, letnik
itd.). Podatke o članu nato dopolnimo le še s podatki, ki jih ni v bazi podatkov
o študentih (npr. indikator opominov, podpis izjave ob vpisu), in zapis
shranimo z ukazom SAVE. Če za izhod uporabimo tipko F, se podatki ne
shranijo in celoten postopek vpisa študenta moramo ponoviti.
Priimek in ime ali številko indeksa lahko tudi krajšamo z znakoma "*" ali "?".
Primer:
Ukaz: COPY BA*
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Po potrditvi ukaza se izpiše seznam vseh študentov, katerih podatki se ujemajo
s podatki v iskalni zahtevi.

COPY - 1: Seznam študentov iz baze podatkov o študentih
Za študente, ki so že člani knjižnice, se izpiše samo priimek in ime ter vpisna
številka. Za študente, ki še niso člani knjižnice, se poleg priimka in imena
izpiše še kategorija (4 - študenti (redni), 5 - študenti (izredni, ob delu), 20 podiplomski študenti), datum rojstva, fakulteta, na katero je vpisan, in letnik. Ti
študenti so izpisani poudarjeno.
Ime študenta, ki ga želimo vpisati, izberemo iz seznama s tipkama Õ ali Ï .
Izbiramo lahko samo med imeni študentov, ki v knjižnico še niso vpisani.
Izbrano ime študenta potrdimo s tipko L. Postopek vpisovanja članov študentov je nato enak kot pri ukazu NEW.

COPY - 2
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COPY - 2: Vpis študenta z ukazom COPY

COPY - 3: Prenos podatkov o študentu iz baze podatkov o študentih
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DATE

DATE
Kratica
Del programa

DA
osnovni nivo
Ukaz DATE omogoča nastavitev datuma izvajanja postopkov, kadar želimo
računalniško zabeležiti določene postopke za nazaj.

Ukazna vrstica

Ukaz: DATE
Opozorilo:
V potujoči knjižnici uporaba ukaza DATE ni mogoča.
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Datum
evidentiranja izposoje:<tekoči datum>. Nov datum vpišemo
čez tekočega (gl. sliko DATE - 1) in ga potrdimo s tipko L.

DATE - 1: Spreminjanje datuma izvajanja postopkov
V vrstici s podatki o položaju v programu se v desnem delu izpiše novo
nastavljeni datum (gl. sliko DATE - 2), ki se upošteva pri vpisovanju novih
članov, pri vseh postopkih evidentiranja gradiva in pri statistikah. Izjema je
samo postopek izdelave opominov, kjer se vedno upošteva tekoči datum. Tako
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nastavljeni datum se pri uporabi ukaza ACCOUNT upošteva le pri evidentiranju
terjatve, pri vseh drugih aktivnostih v blagajni pa se upošteva tekoči datum.

DATE - 2: Datum izvajanja postopkov
Vsi postopki se bodo izvajali po novo nastavljenem datumu tako dolgo, dokler
se ne odjavimo s segmenta COBISS2/Izposoja ali dokler z novim ukazom
DATE ne določimo novega datuma. Ko želimo ponovno nastaviti tekoči datum
(tj. današnji), po vpisu ukaza DATE pritisnemo tipko K (brez vpisovanja
tekočega datuma).
Če po potrditvi ukaza DATE ne nameravamo spremeniti tekočega datuma,
pritisnemo tipko F ali K.
Opozorilo:
Z ukazom DATE ne moremo nastaviti datuma, ki bi bil višji od tekočega (npr.
datuma naslednjega dne).

DATE - 2
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DELETE

DELETE
Kratica
Del programa

DE
evidenca članov
Ukaz je namenjen brisanju podatkov o članu iz baze podatkov.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: DELETE

YT
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše vprašanje
Želite brisati zapis o članu (D/N)?. Pritisnemo tipko d ali
y in svoj odgovor potrdimo. Po potrditvi se odpre okno, v katerem izberemo
vzrok za brisanje člana. Po pritisku na tipko L je član izbrisan iz baze
podatkov, v vrstici sporočil pa se izpiše sporočilo Zapis o članu je
izbrisan iz baze podatkov. Vpisna številka izbrisanega člana ostane
zasedena in je ni možno dodeliti drugemu članu. Vzrok brisanja člana je
razviden iz pregleda zasedenih vpisnih številk v segmentu COBISS2/Izposoja
(npr. SELECT 0100100–0100500) in v določenih izpisih za izposojo v
segmentu COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 – transakcije pri članu).

DELETE - 1: Brisanje zapisa o članu iz baze podatkov
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Če ima član evidentirano gradivo, neporavnane terjatve (v katerem koli
oddelku, če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih), nezaključene
zahtevke za medknjižnično izposojo ali vpisano opombo z ukazom
NOTE/MEMBER, program zavrne izvedbo ukaza in izpiše sporočilo Zapis
ni izbrisan, ker je pri članu evidentirano gradivo,
dolg ali opomba.
Pri članu, ki smo ga izbrisali iz baze podatkov, lahko pregledujemo pretekle
denarne transakcije. Na osnovnem nivoju lahko z ukazom ACCOUNT (tipka
Q) in sklicem na vpisno številko člana, ki smo ga z ukazom DELETE
izbrisali iz baze članov, preidemo v okolje Evidentiranje in poravnava terjatev,
kjer imamo možnost pregleda transakcij, ki so bile izvršene v določenem
obdobju.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza DELETE potrebujemo pooblastilo.

DELETE - 2
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DELETE/INACTIVE

DELETE/INACTIVE
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen paketnemu brisanju podatkov o vseh neaktivnih članih
skladno s 15. členom Zakona o knjižničarstvu – ZKnj-1 in 21. členom ZVOP1. Zakonske osnove in programski algoritem za določanje, kateri člani
izpolnjujejo pogoje za izbris iz evidence v knjižnici, so podrobneje opisani v
poglavju 2.5.11 Paketno brisanje podatkov o neaktivnih članih.
Pred izvedbo paketnega brisanja podatkov o članih lahko pripravimo kontrolni
seznam neaktivnih članov, ki ustrezajo pogojem, da bi lahko bili na izbrani dan
izbrisani iz baze podatkov (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 13.1.11 CIR011
– kontrolni seznam pred izvedbo ukaza DELETE/INACTIVE , str. 13.1 - 18–
20).
Opozorilo:
Za uporabo ukaza DELETE/INACTIVE potrebujemo pooblastilo.

Nasvet:
Knjižnice z oddelki in knjižnice, ki so povezane v knjižnične sisteme in imajo
skupno bazo članov, se morajo dogovoriti, v katerem oddelku ali knjižnici
bodo postopek brisanja izvajali.
V knjižnicah, ki imajo avtomatizirano izposojo tudi v oddelku potujoče
knjižnice, je pred izvedbo postopka treba uskladiti podatke med bazo podatkov
bibliobusa in bazo podatkov matične knjižnice.

Pogoji za brisanje
podatkov o
neaktivnih članih

Brišejo se podatki o članih, ki hkrati izpolnjujejo tri pogoje:
1. Član ni obiskal knjižnice več kot eno leto.
2. Član nima obveznosti do knjižnice.
3. Članu je članstvo poteklo pred enim letom ali več.

Ukazna vrstica

Ukaz: DELETE/INACTIVE
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov:
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DELETE/INACTIVE - 1: Izbira postopka

Aktiviranje postopka brisanja neaktivnih članov
Po izbiri postopka brisanja, vnesemo naslednje parametre:

DELETE/INACTIVE - 2: Vnos parametrov
S parametrom Razvrstitev podatkov na izpisu določimo, kako naj
bodo razvrščeni neaktivni člani v seznamih, ki se pripravijo ob izvedbi
postopka brisanja (CIR012, CIR012_DEBT in CIR012_NOTES). Seznami so
lahko razvrščeni po katerem koli podatku, ki je indeksiran (gl. priročnik
COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost parametra je NA, kar pomeni
DELETE/INACTIVE - 2
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razvrščanje po priimku in imenu. Če zbrišemo privzeto vrednost NA in pustimo
parameter prazen, bodo seznami razvrščeni po vpisni številki člana.
V knjižnicah z oddelki, bodo seznami vedno najprej razvrščeni po oznaki
oddelka v vpisni številki člana (prvi dve mesti označujeta oddelek vpisa člana),
v okviru nekega oddelka pa nato še po podatku, ki smo ga določili v parametru
za razvrstitev (npr. po priimku in imenu).
Nato določimo čas aktiviranja, kamor vnesemo datum, uro in minuto,
ko naj se sproži brisanje. Če vnesemo samo uro in minuto, se privzame tekoči
datum. Če želimo, da se brisanje sproži takoj, ne vnesemo nobenega podatka in
samo potrdimo s tipko K.
Primer vnosa:
Čas aktiviranja: 01.10.2009 22:30  postopek se bo sprožil
01. 10. 2009 ob 22.30
Čas aktiviranja: 22:30

 postopek se bo sprožil danes
ob 22.30

Čas aktiviranja:

 postopek se bo sprožil takoj

Datum, nastavljen kot čas aktiviranja, bo tudi kriterij, ki ga bo
upošteval algoritem pri ugotavljanju pogojev neaktivnosti člana!
Opozorilo:
Treba je upoštevati, da se pri brisanju podatkov o članih izvaja sprotno
indeksiranje, ki v primeru velikega števila izbrisanih članov upočasni vpis
novih članov ali ažuriranje podatkov o članih v izposoji. Zato je obvezno treba
brisanje prestaviti na čas, ko ne moti redne izposoje.
Preden se postopek sproži, se v posebnem oknu izpiše še opozorilo. Izpiše se
tudi zahteva za potrditev izvajanja izbranega postopka: Ali res želite
izvesti postopek brisanja (D/N)?
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DELETE/INACTIVE - 3: Aktiviranje postopka brisanja neaktivnih
članov
Če odgovorimo pritrdilno, se aktivira postopek brisanja ob točno določenem
času. V nasprotnem primeru se program vrne v osnovni meni za brisanje.
Po brisanju ostanejo v bazi podatkov o članih samo evidenčna številka
izbrisanega člana, datum brisanja zapisa, ime osebe, ki je izvedla brisanje, in
koda razloga za brisanje ("1" – neaktivni član).
Nasvet:
Vpogled v podatke o brisanju posameznega neaktivnega člana je možen z
ukazom INFO. Izpišeta se razlog za izbris člana iz evidence in datum brisanja.

Preklic izvedbe postopka
Če smo aktivirali postopek za brisanje neaktivnih članov, vendar se brisanje še
ni začelo, ker smo navedli čas aktiviranja v prihodnosti, lahko brisanje
podatkov prekličemo. V meniju izberemo možnost preklic izvedbe
postopka. Če je proces za brisanje še v čakalni vrsti, se izpišejo osnovni
podatki o procesu:
JobName – ime aktiviranega procesa (npr.
DELMEMB_SIKMB)
Username – uporabniško ime (npr. COBISSIKMB)
Status – status procesa (npr. Holding until 01OCT-2009 22:30)

DELETE/INACTIVE - 4
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V ukazni vrstici pa vprašanje:
Želite preklicati izvedbo brisanja podatkov o
neaktivnih članih (D/N)?

DELETE/INACTIVE - 4: Preklic izvedbe postopka
Če odgovorimo pritrdilno, se postopek brisanja ne izvede, baza podatkov o
članih pa ostane nespremenjena.
Opozorilo:
Postopka brisanja neaktivnih članov ne moremo preklicati, če se je že začel
izvajati.

Izpis seznama izbrisanih neaktivnih članov
Po izbiri izpis seznama izbrisanih neaktivnih članov se
odpre meni z datotekami CIR012.LST s seznamom izbrisanih članov. Ob
imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama in število strani. S tipkami za
pomik lahko izberemo datoteko za izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je
možno izbirati med izpisom na zaslon ali tiskalnik ter kontrolnim pregledom.
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DELETE/INACTIVE - 5: Izpis seznama izbrisanih neaktivnih članov z
ukazom DELETE/INACTIVE

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
01.03.2009
CIR012 Seznam neaktivnih članov, ki so bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 01.03.2009
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Kategorija
Priimek in ime
Datum roj. Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Datum vpisa
Zadnji obisk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101043
006 zaposleni
Prunk Karel
19.04.1969 Slovenska ulica 3
2000 Maribor
19.11.1992
23.10.2006
2.

0103735

006 zaposleni

Krajnc Janez

28.09.1947

Valvasorjeva ulica
54

2000 Maribor

05.04.1995
23.10.2004

3.

0109217

008 samostojni
Likar Simona
obrtniki/podjetniki

01.11.1969

Na gmajni 5

2000 Maribor

10.04.1999
15.02.2005

4.

0113465

004 študenti
(redni)

22.11.1975

Spodnji Slemen 45

2000 Maribor

02.11.1994
23.10.2001

Tomšič Nadja

DELETE/INACTIVE - 6: CIR012 - Seznam neaktivnih članov, ki so bili izbrisani z ukazom
DELETE/INACTIVE

Izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili izbrisani
Po izbiri izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili
izbrisani se odpre meni z datotekami CIR012_DEBT.LST (seznam članov,
ki niso bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva ali terjatev) in
CIR012_NOTES.LST (seznam članov, ki niso bili izbrisani zaradi opomb). Ob
imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama in število strani. S tipkami za
DELETE/INACTIVE - 6
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pomik lahko izberemo datoteko za izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je
možno izbirati med izpisom na zaslon ali tiskalnik ter kontrolnim pregledom.

DELETE/INACTIVE - 7: Izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili
izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
01.03.2009
CIR012_DEBT Seznam neaktivnih članov z evidentiranim gradivom in terjatvami,
Stran:
1
ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 01.03.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Odd. Seznam evidentiranega gradiva /
Datum poteka Status gradiva
Koda Opis terjatve
Znesek v EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
01
1OP
1.opomin
2,50
02
1OP
1.opomin
5,00
2.

0101122

Krašovec-Purgaj Kang

3.

0101125

Hees Luka

4.

0200046

Lalovič Mihaela

...

IN=200800023

TI=Na cesti

01.03.2009

C

01

IN=020020187

TI=High on New York

07.01.2008

C

02
02
02
02
02

IN=199000395
IN=199000504
1OP
1.opomin
3OP
3.opomin
4OP
4. opomin

TI=Duše sužnjev
TI=Chiquinho

30.07.2003
24.04.2003

C
C

2,50
8,00
12,50

DELETE/INACTIVE - 8: CIR012_DEBT - Seznam neaktivnih članov, ki niso bili izbrisani z
ukazom DELETE/INACTIVE, ker imajo evidentirano gradivo in terjatve
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COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
01.03.2009
CIR012_NOTES Seznam neaktivnih članov z opombami, ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 01.03.2009
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Opomba o članu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-2004 15:38 izgubljena izkaznica
2.

0101122

3.
0101125
4.
0200046
...

Krašovec-Purgaj Kang

IZUM::MARKO (Odd. 3) 3-NOV-2005 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon!

Hees Luka
Lalovič Mihaela

IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-2002 11:13 Preveriti izkaznico!!!
IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-2002 11:13 Nova izkaznica je v OK.

DELETE/INACTIVE - 9: CIR012_NOTES - Seznam neaktivnih članov, ki niso bili izbrisani z
ukazom DELETE/INACTIVE, ker imajo vpisano opombo

Nasvet:
Sezname CIR012.LST, CIR012_DEBT.LST in CIR012_NOTES.LST je
mogoče izpisati tudi v segmentu COBISS2/Izpisi, v skupini izpisov CIR0XX –
člani.

Pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja
Po izbiri pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja se
odpre meni s seznamom datotek CIR012.LOG, ki vsebujejo programska
sporočila o izvajanju postopka paketnega brisanja. Pri vsakem zagonu postopka
za brisanje neaktivnih članov se namreč programska dogajanja zapišejo v novo
datoteko, ki ima ob imenu tudi datum izdelave seznama. S tipkami za pomik
lahko izberemo datoteko, jo odpremo in preverimo, ali se je postopek brisanja
izvedel pravilno. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je možno izbirati med
izpisom na zaslon ali tiskalnik.
Posamezna datoteka s sporočili vsebuje naslednje podatke: skupno število
prebranih zapisov s podatki o članih, število zapisov, ki so bili izbrisani iz baze
podatkov, in število zapisov, ki niso bili izbrisani, ker imajo člani neporavnane
obveznosti do knjižnice. Izpišejo se tudi vpisne številke članov, ki so bili
izbrisani iz baze podatkov o članih, hkrati pa se izpišejo številke članov, ki bi
lahko bili izbrisani, a niso bili, ker je program ugotovil napako pri izvajanju.
Primer izpisa:
COBISS2/Izpisi - XDELM, verzija 1.00
1. faza: preiskovanje baze ~lanov ...
V bazi ~lanov prebrano 385 zapisov.
Od tega je 277 zapisov s podatki o ~lanih.
Od tega je 264 zapisov o ~lanih - fizi~nih osebah.
Od tega je 260 ~lanov, za katere se preverja
~lanstvo.
Od tega je 140 ~lanov, ki jim je poteklo ~lanstvo
pred ve~ kot enim letom.
DELETE/INACTIVE - 8
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----------------------------------------------------2. faza: iskanje neaktivnih ~lanov ...
Kontrola v knji`nici IZUM ...
V bazi je 112 neaktivnih ~lanov.
Pogoje za brisanje izpolnjuje 2 ~lanov.
Pogojev za brisanje ne izpolnjuje 110 ~lanov:
35 ~lanov ima evidentiran vsaj en izvod gradiva.
116 ~lanov ima evidentirano vsaj eno terjatev.
11 ~lanov ima evidentirano opombo.
----------------------------------------------------3. faza: brisanje podatkov o neaktivnih ~lanih ...
0000624 Zapis o članu je izbrisan iz baze podatkov
0000626 Zapis o članu je izbrisan iz baze podatkov
=====================================================
$ fltc9 /inp_file=L_BATCH:XCIR012.SEQ –

. . .
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DELETE/INACTIVE_SELECT
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen paketnemu brisanju podatkov o neaktivnih članih pri
katerem knjižnica sama določi kriterije, ki se naj upoštevajo pri brisanju. Za
razliko od ukaza DELETE/INACTIVE, kjer brišemo vse neaktivne člane, se pri
brisanju z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT brišejo samo določene –
izbrane skupine članov, ki nimajo obveznosti do knjižnice in je od zadnjega
obiska poteklo že več kot določeno – izbrano število let.
Pred izvedbo paketnega brisanja članov je priporočljivo pripraviti kontrolni
seznam neaktivnih članov, ki ustrezajo pogojem, da bi lahko bili na izbrani dan
izbrisani iz baze podatkov (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 13.1.12 CIR013
– kontrolni seznam pred izvedbo ukaza DELETE/INACTIVE_SELECT, str. 13.1
- 21–24). Pri izbiri kriterijev za brisanje pa moramo določiti enak izbor članov
in število let od zadnjega obiska, kot jih bomo pri izvedbi ukaza za selektivno
paketno brisanje.
Postopek izvedbe ukaza poteka v dveh korakih:
1. izberemo skupino članov (lahko tudi vse člane), za katere bi naj program
ugotovil ali izpolnjujejo kriterija neaktivnosti, ki bosta določena v drugem
koraku
2. določimo prvega od kriterijev neaktivnosti – število let od zadnjega obiska,
ki naj velja pri brisanju izbrane skupine članov. Drugi kriterij (da član nima
obveznosti do knjižnice) je že vgrajen v algoritem programa in ga sami ne
moremo spremeniti.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza DELETE/INACTIVE_SELECT potrebujemo pooblastilo.

Pogoji za brisanje
podatkov o izbranih
neaktivnih članih

Brišejo se podatki o izbranih članih, ki hkrati izpolnjujejo naslednja
pogoja:
1. Član ni obiskal knjižnice dalj časa, kot pa je izbrano število let.
Kot "obisk" se šteje katera koli aktivnost v knjižnici (izposoja, podaljšanje,
vračilo, evidentiranje blagajniške transakcije, evidentiranje obiska z
ukazom VISIT itd.), katera koli aktivnost v sklopu okolja "Moja knjižnica"
v okviru COBISS/OPAC-a (prijava v okolje, podaljšanje, rezervacija,
preklic rezervacije, spreminjanje gesla ali parametrov obveščanja),
podaljšanje roka izposoje gradiva preko telefonskega odzivnika ali uspešna
avtentikacija člana (vnos evidenčne številke in gesla) pri prijavi na druge
posredovalne strežnike (dostop do zunanjih e-virov). Člani, ki so bili
izbrani v prvem koraku in katerih datum zadnjega "obiska" je starejši od
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datuma izvedbe brisanja minus izbrano število let, bodo izbrisani iz baze
podatkov o članih.
2. Član nima obveznosti do knjižnice.
To pomeni, da v nobenem oddelku ali enoti, za katere se zbirajo podatki o
članu (vseh knjižnicah vzajemnega sistema članov, npr. KISUM), pri članu
ni evidentiran:



Ukazna vrstica

noben izvod gradiva (izposojen, naročen, rezerviran …),
nobena terjatev,
nobena opomba o članu.

Ukaz: DELETE/INACTIVE_SELECT
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov:

DELETE/INACTIVE_SELECT - 1: Izbira postopka

Aktiviranje postopka brisanja izbranih neaktivnih članov
Po izbiri postopka brisanja, vnesemo naslednje parametre:

DELETE/INACTIVE_SELECT - 2
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DELETE/INACTIVE_SELECT - 2: Vnos parametrov
V oknu za izbor članov lahko izbiramo med dvema možnostima:


izbor članov – ukaz SELECT
Po potrditvi se odpre okno za vpis iskalne zahteve (gl. priročnik
COBISS2/Izposoja, pogl. ukaz SELECT in dodatek F Iskalni indeksi za
člana).

Primera:
Če želimo izbrati člane, ki so nazadnje podaljšali članstvo v devetdesetih in
nimajo podpisane pristopne izjave, vpišemo:
Select DP=199* AND DS=0
Če želimo izbrati člane, ki so se vpisali v oddelku 01 in so nazadnje podaljšali
članstvo v devetdesetih, vpišemo:
Select EN=01* AND DP=199*


vsi člani

Ko so člani izbrani, vnesemo še kriterij neaktivnosti – v parameter Število
let od zadnjega obiska vnesemo število let, ki so minila od zadnjega
obiska člana. Število mora biti večje od 1 in bo pomenilo, da je bil zadnji obisk
pred najmanj toliko leti ali pa še prej.
V parametru Razvrstitev podatkov na izpisu določimo, kako
naj bodo razvrščeni neaktivni člani v seznamih, ki se pripravijo ob izvedbi
postopka brisanja (CIR014, CIR014_DEBT in CIR014_NOTES). Seznami so
lahko razvrščeni po katerem koli podatku, ki je indeksiran (gl. priročnik
COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost parametra je NA, kar pomeni
razvrščanje po priimku in imenu. Če izbrišemo privzeto vrednost NA in
pustimo parameter prazen, bodo seznami razvrščeni po vpisni številki člana.
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V knjižnicah, ki so organizirane v oddelke, bodo seznami vedno najprej
razvrščeni po oznaki oddelka v vpisni številki člana (prvi dve mesti označujeta
oddelek vpisa člana), v okviru nekega oddelka pa nato še po podatku, ki smo ga
določili v parametru za razvrstitev (npr. po priimku in imenu).
Na koncu vnesemo še čas aktiviranja – datum, uro in minuto, ko naj se
sproži program za brisanje. Če vnesemo samo uro in minuto, se privzame
tekoči datum. Če želimo, da se brisanje sproži takoj, ne vnesemo nobenega
podatka in samo potrdimo s tipko K.
Primer vnosa:
Čas aktiviranja: 30.03.2009 23:00  postopek se bo sprožil
30. 3. 2009 ob 23.00
Čas aktiviranja: 23:00

 postopek se bo sprožil danes
ob 23.00

Čas aktiviranja:

 postopek se bo sprožil takoj

Datum, ki bo nastavljen kot čas aktiviranja, bo predstavljal tudi kriterij,
ki ga bo upošteval algoritem pri ugotavljanju pogojev neaktivnosti člana!
Opozorilo:
Treba je upoštevati, da se pri brisanju podatkov o članih izvaja sprotno
indeksiranje, ki v primeru velikega števila izbrisanih članov upočasni vpis
novih članov ali ažuriranje podatkov o članih v izposoji. Zato je obvezno treba
brisanje prestaviti na čas, ko ne moti redne izposoje.
Preden se postopek sproži, se v posebnem oknu izpiše še opozorilo. Izpiše se
tudi zahteva za potrditev izvajanja izbranega postopka: Ali res želite
izvesti postopek brisanja (D/N)?

DELETE/INACTIVE_SELECT - 3: Aktiviranje postopka brisanja
izbranih neaktivnih članov
DELETE/INACTIVE_SELECT - 4
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Če odgovorimo pritrdilno, se aktivira postopek brisanja ob točno določenem
času. V nasprotnem primeru se program vrne v osnovni meni za brisanje.
Po brisanju ostanejo v bazi podatkov o članih samo evidenčna številka
izbrisanega člana, datum brisanja zapisa, ime osebe, ki je izvedla brisanje, in
koda razloga za brisanje ("1" – neaktivni član).
Nasvet:
Vpogled v podatke o brisanju posameznega neaktivnega člana je možen z
ukazom INFO. Izpišeta se razlog, zakaj je bil član izbrisan iz evidence in
datum brisanja.

Preklic izvedbe postopka
Če smo aktivirali postopek za brisanje izbranih neaktivnih članov, vendar se
brisanje še ni začelo, ker smo navedli čas aktiviranja v prihodnosti, lahko
brisanje podatkov prekličemo. V meniju izberemo možnost preklic
izvedbe postopka. Če je proces za brisanje še v čakalni vrsti, se izpišejo
osnovni podatki o procesu:




JobName – ime aktiviranega procesa (npr. DELMEMB_SIKMB)
Username – uporabniško ime (npr. COBISSIKMB)
Status – status procesa (npr. Holding until 30-mar2009 23:00)

v ukazni vrstici pa vprašanje:
Želite preklicati izvedbo brisanja podatkov o
izbranih neaktivnih članih (D/N)?

DELETE/INACTIVE_SELECT - 4: Preklic izvedbe postopka
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Če odgovorimo pritrdilno, se postopek brisanja ne izvede, baza podatkov o
članih pa ostane nespremenjena.
Opozorilo:
Postopka brisanja izbranih neaktivnih članov ne moremo preklicati, če se je že
začel izvajati.

Izpis seznama izbrisanih neaktivnih članov
Po izbiri izpis seznama izbrisanih neaktivnih članov se
odpre meni z datotekami CIR014.LST s seznamom izbrisanih članov. Ob
imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama in število strani. S tipkami za
pomik lahko izberemo datoteko za izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je
možno izbirati med izpisom na zaslon, tiskalnik ali kontrolnim pregledom.

DELETE/INACTIVE_SELECT - 5: Izpis seznama izbrisanih
izbranih neaktivnih članov z ukazom
DELETE/INACTIVE_SELECT

DELETE/INACTIVE_SELECT - 6
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COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
30.03.2009
CIR014 Seznam izbranih neaktivnih članov, ki so bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009
Stran:
1
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Kategorija
Priimek in ime
Datum roj. Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Datum vpisa
Zadnji obisk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101043
006 zaposleni
Prunk Karel
19.04.1969 Slovenska ulica 3
2000 Maribor
19.11.1992
23.10.1994
2.

0103735

006 zaposleni

Krajnc Janez

28.09.1947

Valvasorjeva ulica
54

2000 Maribor

05.04.1995
23.10.1996

3.

0109217

008 samostojni
Likar Simona
obrtniki/podjetniki

01.11.1969

Na gmajni 5

2000 Maribor

10.04.1996
15.02.1999

4.

0113465

004 študenti
(redni)

22.11.1975

Spodnji Slemen 45

2000 Maribor

02.11.1998
23.10.1999

Tomšič Nadja

DELETE/INACTIVE_SELECT - 6: CIR014 - Seznam izbranih neaktivnih članov, ki so
bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT

Izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili izbrisani
Po izbiri izpis seznama neaktivnih članov, ki niso bili
izbrisani se odpre meni z datotekami CIR014_DEBT.LST (seznam članov,
ki niso bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva ali terjatev) in
CIR014_NOTES.LST (seznam članov, ki niso bili izbrisani zaradi opomb). Ob
imenu datoteke je tudi datum izdelave seznama in število strani. S tipkami za
pomik lahko izberemo datoteko za izpis. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je
možno izbirati med izpisom na zaslon, tiskalnik ali kontrolnim pregledom.

DELETE/INACTIVE_SELECT - 7: Izpis seznama izbranih neaktivnih
članov, ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT
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COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
30.03.2009
CIR014_DEBT Seznam izbranih neaktivnih članov z evidentiranim gradivom in terjatvami,
Stran:
1
ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Odd. Seznam evidentiranega gradiva /
Datum poteka Status gradiva
Koda Opis terjatve
Znesek v EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
01
1OP
1.opomin
2,50
02
1OP
1.opomin
5,00
2.

0101122

Krašovec-Purgaj Kang

3.

0101125

Hees Luka

4.

0200046

Lalovič Mihaela

...

IN=200800023

TI=Na cesti

01.03.1999

C

01

IN=020020187

TI=High on New York

07.01.1997

C

02
02
02
02
02

IN=199000395
IN=199000504
1OP
1.opomin
3OP
3.opomin
4OP
4. opomin

TI=Duše sužnjev
TI=Chiquinho

30.07.1998
24.04.1994

C
C

2,50
8,00
12,50

DELETE/INACTIVE_SELECT - 8: CIR014_DEBT - Seznam neaktivnih članov, ki niso
bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT, ker imajo evidentirano gradivo in
terjatve

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
30.03.2009
CIR014_NOTES Seznam izbranih neaktivnih članov z opombami,
Stran:
1
ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Opomba o članu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-1993 15:38 izgubljena izkaznica
2.

0101122

3.
0101125
4.
0200046
...

Krašovec-Purgaj Kang

IZUM::MARKO (Odd. 3) 3-NOV-1995 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon!

Hees Luka
Lalovič Mihaela

IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-1992 11:13 Preveriti izkaznico!!!
IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-1996 11:13 Nova izkaznica je v OK.

DELETE/INACTIVE_SELECT - 9: CIR014_NOTES - Seznam neaktivnih članov, ki niso bili
izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT, ker imajo vpisano opombo

Nasvet:
Sezname CIR014.LST, CIR014_DEBT.LST in CIR014_NOTES.LST je
mogoče izpisati tudi v segmentu COBISS2/Izpisi, v skupini izpisov CIR0XX –
člani.

DELETE/INACTIVE_SELECT - 8
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Pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja
Po izbiri pregled sporočil o izvedbi postopka brisanja se
odpre meni s seznamom datotek CIR014.LOG, ki vsebujejo programska
sporočila o izvajanju postopka paketnega brisanja. Pri vsakem zagonu postopka
za brisanje neaktivnih članov se namreč programska dogajanja zapišejo v novo
datoteko, ki ima ob imenu tudi datum izdelave seznama. S tipkami za pomik
lahko izberemo datoteko, jo odpremo in preverimo, ali se je postopek brisanja
izvedel pravilno. Po izbiri se izpiše nov meni, kjer je možno izbirati med
izpisom na zaslon ali tiskalnik.
Posamezna datoteka s sporočili vsebuje naslednje podatke: skupno število
prebranih zapisov s podatki o članih, število zapisov, ki so bili izbrisani iz baze
podatkov, in število zapisov, ki niso bili izbrisani, ker imajo člani neporavnane
obveznosti do knjižnice. Izpišejo se tudi vpisne številke članov, ki so bili
izbrisani iz baze podatkov o članih, hkrati pa se izpišejo številke članov, ki bi
lahko bili izbrisani, a niso bili, ker je program ugotovil napako pri izvajanju.
Primer izpisa:
COBISS2/Izpisi - XDELM, verzija 1.00
1. faza: preiskovanje baze ~lanov ...
V bazi ~lanov prebrano 165 zapisov.
Od tega je 165 zapisov s podatki o ~lanih.
Od tega je 125 zapisov o ~lanih - fizi~nih osebah.
----------------------------------------------------2. faza: iskanje neaktivnih ~lanov ...
Kontrola v knji`nici IZUM ...
V bazi je 26 neaktivnih ~lanov.
Pogoje za brisanje izpolnjuje 18 ~lanov.
Pogojev za brisanje ne izpolnjuje 8 ~lanov:
6 ~lanov ima evidentiran vsaj en izvod gradiva.
6 ~lanov ima evidentirano vsaj eno terjatev.
5 ~lanov ima evidentirano opombo.
----------------------------------------------------3. faza: priprava podatkov o neaktivnih ~lanih ...
Pripravljeni podatki za 18 neaktivnih ~lanov.
4. faza: brisanje podatkov o neaktivnih ~lanih ...
0000024 Zapis o članu je izbrisan iz baze podatkov

.

© IZUM, junij 2009
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DEP

DEP
Kratica
Del programa

DE
osnovni nivo, izposoja gradiva
Ukaz omogoča hiter prehod v drug oddelek, ne da bi se odjavili iz segmenta
COBISS2/Izposoja. Uporabimo ga lahko tudi v okolju izposoje gradiva pri
izbranem članu, če želimo evidentirati kakšno transakcijo v drugem oddelku
(npr. vrniti gradivo iz učbeniškega sklada). Ukaz lahko uporabljamo samo v
knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: DEP
R
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona odpre menu s seznamom vseh
oddelkov, do katerih imamo dostop. Če nimamo dostopa do izposoje v drugih
oddelkih, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Pooblastilo imate samo
za delo v oddelku <št. in ime oddelka>. Oddelek, kjer
nameravamo nadaljevati z delom, izberemo s tipkama za pomik in potrdimo s
tipko L.

DEP - 1: Izbira drugega oddelka iz menuja

© IZUM, april 2011

DEP - 1

DEP

COBISS2/Izposoja
V vrstici sporočil se izpiše Prehod v oddelek <oznaka in ime
oddelka> in Pritisnite tipko ENTER za nadaljevanje.
Preselimo se v okolje izposoje izbranega oddelka, kar je razvidno iz oznake
oddelka v levem kotu prve vrstice. Če drugega oddelka ne izberemo, zapustimo
menu s tipko F.
V okolju izposoje drugega oddelka lahko izvajamo vse aktivnosti, za katere
smo pooblaščeni tudi v matičnem oddelku - oddelku, kamor se prijavimo pri
prehodu v okolje COBISS2/Izposoja. Okolje drugega oddelka lahko zapustimo
na dva načina:



odjavimo se iz okolja COBISS2/Izposoja (ukaz EXIT)
vrnemo se v okolje oddelka, kamor smo se prijavili (ukaz HOME ali
ukaz DEP)

Opozorilo:
Ukaz je veljaven samo v knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih.
Uporabljamo ga lahko samo, če imamo dovoljenje za dostop tudi do drugih
oddelkov.

DEP - 2

© IZUM, april 2011
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DISPLAY

DISPLAY
D
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Z ukazom DISPLAY lahko izpišemo na zaslon podatke o članih, ki smo jih
izbrali z zadnjim ukazom SELECT (SEARCH). Podatek o številu izbranih
članov je izpisan v desnem delu ločilne črte (št. zadetkov).
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz:
ali
ali
ali

Ukazna vrstica

DISPLAY
DISPLAY <območje>
DISPLAY <območje>,<ime formata>
DISPLAY <ime formata>,<območje>

Če vpišemo samo ukaz DISPLAY, se v privzetem oz. trenutno izbranem
formatu izpišejo podatki samo za prvega člana iz nabora izbranih zapisov o
članih (št. zadetkov).
Če ukaz dopolnimo še z območjem, ki sestoji iz posameznih številk zadetkov
in/ali intervalov, ločenih z vejico, pa lahko izpišemo podatke o izbranih članih
ali celoten seznam članov, ki smo jih poiskali z zadnjim ukazom SELECT.
Če za ukazom DISPLAY navedemo območje, ki je večje od nabora najdenih
zapisov o članih, se izpiše sporočilo Za definirano območje ni
zadetkov, ukaz pa se ne izvede.
Primeri:
Ukaz: DISPLAY
Ukaz: DIS 1,3,4,6
Ukaz: D 1-43
Ukaz: D 1-10,20-40
Ukaz: D 1-4,7,9,15-20

(izpiše se samo prvi zadetek)
(izpiše se zaporedje zadetkov)
(izpiše se interval zadetkov)
(izpiše se več intervalov zadetkov)
(izpiše se kombinacija intervalov in posameznih
zadetkov)

Če želimo drugačen izpis podatkov, navedemo za ukazom DISPLAY (in
območjem) še ime formata. Izbran izpisni format mora biti vnaprej definiran
(gl. ukaz FORMAT), sicer se ukaz DISPLAY ne bo izvedel.

© IZUM, november 1995
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Primeri:
Ukaz: D 3,5,7,8,CATEG (izpiše se zaporedje zadetkov v izbranem formatu)
Ukaz: D 1-5,9-25,F03

(izpiše se več intervalov zadetkov v izbranem
formatu)

Člani so v seznamu označeni z zaporednimi številkami. Na naslednjo stran
seznama se pomaknemo s tipko Z ali N, na predhodno stran pa s tipko O
ali B.
Hkrati z izpisom seznama se v ukazni vrstici izpiše beseda Izbira:. Če
vpišemo zaporedno številko člana iz seznama in jo potrdimo s tipko L,
preidemo v okolje izposoje gradiva pri izbranem članu.

DISPLAY - 1: Izpis podatkov o članih v privzetem formatu
Če ne želimo izbrati nobenega člana iz seznama, pritisnemo tipko F . Ker
ostane tudi po izvedbi ukaza DISPLAY nabor najdenih zapisov o članih
nespremenjen do naslednjega iskanja (z ukazom SELECT), lahko ponovno
izpišemo podatke o teh članih.

DISPLAY - 2
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EDIT

EDIT
ED
osnovni nivo, izposoja gradiva

Kratica
Dela programa

Z ukazom EDIT izberemo iz baze podatkov o članih zapis o tistem članu, ki bi
ga radi popravili ali samo pregledali.
Prehod v okolje evidence člana lahko izvedemo na osnovnem nivoju ali v
okolju izposoje gradiva:
1. Kadar smo na osnovnem nivoju, napišemo v ukazno vrstico
Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: EDIT
ali
EDIT <vpisna številka člana>
ali
EDIT <alternativna številka člana>
YW

EDIT - 1: Izbira zapisa o članu (ukaz EDIT)
Vpisno številko člana dopišemo k ukazu EDIT oz. jo vpišemo za
besedilom Vpisna številka člana:, ki se izpiše v zgornjem
delu zaslona po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki (slika EDIT - 1).
Po potrditvi s tipko L preidemo v okolje evidence člana. Na
zaslonu se izpiše vnosna maska, v kateri so polja že izpolnjena s
podatki o članu. V zgornjem desnem delu zaslona se izpiše oznaka
vnosne maske (npr. Tip 001 - fizične osebe), če ima član
© IZUM, september 2011
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vpisano opombo, pa še sporočilo OPOMBA O ČLANU. V vrstici s
sporočili se izpiše datum, ko je član nazadnje obiskal knjižnico
(Datum zadnjega obiska: <DD.MM.LLLL>). Izpiše se datum
zadnjega obiska člana, ne glede na to, ali je bil obisk zabeležen v
knjižnici ali zunaj nje (npr. ob podaljšanju roka izposoje v
COBISS/OPAC-u).
Podatke o članu lahko popravljamo, brišemo ter dodajamo nove. Že
vpisane podatke popravimo tako, da jih najprej zbrišemo s tipko ¼,
nato pa vpišemo pravilno vsebino. Za pomik po podatkih naprej
uporabimo tipki Đ ali L, za pomik po podatkih nazaj pa tipko Š.
S tipko Z se pomaknemo na zadnje polje v vnosni maski, s tipko
O pa na polje Priimek in ime na začetku vnosne maske.

EDIT - 2: Spreminjanje podatkov o članu
Po spremembi podatkov shranimo zapis z ukazom SAVE ali s trdilnim
odgovorom na vprašanje Ali želite shraniti zapis o
članu (D/N)?. Vprašanje se izpiše v ukazni vrstici, če se s tipko Đ
ali L pomaknemo čez zadnje polje v vnosni maski. Če na vprašanje
odgovorimo nikalno, se po potrditvi odgovora vrnemo v vnosno
masko.
Kadar podatkov o članu ne spreminjamo ali kadar ne želimo shraniti
sprememb, uporabimo za izhod tipko F. V ukazni vrstici se izpiše
vprašanje Želite zapustiti zapis brez shranjevanja
(D/N)?, na katerega odgovorimo s tipko d in odgovor potrdimo s
tipko L.

EDIT - 2
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EDIT
Medtem ko spreminjamo podatke o članu, je zapis zaklenjen in ni
dostopen drugim uporabnikom. Če z ukazom EDIT izberemo zapis o
članu, ki je pravkar v obdelavi pri drugem uporabniku, se v vrstici
sporočil izpiše sporočilo, da je zapis zaklenjen (npr. 0100032:
zapis o članu je trenutno zaklenjen!).
2. Kadar pa se nahajamo v okolju izposoje gradiva pri izbranem članu,
nam prehod v okolje evidence člana omogoča

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: EDIT
YA
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se na zaslonu izpiše vnosna
maska s podatki o izbranem članu, ki jih lahko popravimo ali
dopolnimo. Spremenjene podatke shranimo z ukazom SAVE. Če pa
želimo zapustiti zapis brez shranjevanja, pritisnemo tipko F. Po
izhodu iz vnosne maske (z ukazom SAVE ali s tipko F) se vrnemo v
okolje izposoje gradiva.

© IZUM, november 1995
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EDIT/DEP

EDIT/DEP
Kratica
Del programa

EDIT/D
osnovni nivo
Z ukazom EDIT/DEP izberemo iz baze podatkov o članih zapis o tistem
oddelku v okviru knjižnice, ki bi ga radi popravili ali samo pregledali.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT/DEP
ali
EDIT/DEP <št. oddelka>
Dvomestno številko oddelka (npr. 02) dopišemo k ukazu EDIT/DEP oz. jo
vpišemo za besedilom Številka oddelka:, ki se izpiše v zgornjem delu
zaslona po potrditvi ukaza EDIT/DEP (gl. sliko EDIT/DEP - 1).

EDIT/DEP - 1: Izbira zapisa o oddelku
Po potrditvi s tipko L preidemo v okolje evidence članov. Na zaslonu se
izpiše vnosna maska s podatki za izbrani oddelek. V zgornjem desnem delu
zaslona se izpiše oznaka vnosne maske za oddelek (Tip 126 - Enote za
medoddelčno izposojo). Če ima oddelek vpisano opombo, se izpiše še
sporočilo OPOMBA O ČLANU. V vrstici sporočil se izpiše datum, ko smo za
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oddelek zabeležili zadnji obisk v knjižnici oz. ko smo nazadnje spreminjali
podatke o oddelku.

EDIT/DEP - 2: Spreminjanje podatkov za oddelek
Podatke o oddelku lahko popravljamo, brišemo ali dodajamo nove, ne moremo
pa spremeniti tipa vnosne maske. Po končanih spremembah zapis shranimo z
ukazom SAVE. Kadar podatkov o oddelku ne spreminjamo ali kadar ne želimo
shraniti sprememb, uporabimo za izhod tipko F.
Med spreminjanjem podatkov je zapis zaklenjen in ni dostopen drugim
uporabnikom. Če z ukazom EDIT/DEP izberemo oddelek, katerega podatke
pravkar spreminja drug uporabnik, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo, da je
zapis zaklenjen (npr. 0200000: zapis o članu je trenutno
zaklenjen!).
Opozorilo:
Oddelek lahko izberemo tudi z ukazom EDIT. V tem primeru dvomestno
številko oddelka dopolnimo z 00000.
Primera:
Ukaz: EDIT/DEP 02
Ukaz: EDIT 0200000

EDIT/DEP - 2
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EDIT/RESERVATION

EDIT/RESERVATION
Kratica
Deli programa

EDIT/RES
katalog, izposoja gradiva
Ukaz (ukazni tipki V R) se uporablja na dveh mestih, in sicer:



v okolju lokalnega kataloga za določanje seznama stalnih rezervacij
za posamezno serijsko publikacijo;
v okolju izposoje gradiva pri posameznem članu za izpis seznama
serijskih publikacij, za katere ima član določeno stalno rezervacijo, in
to skupaj z informacijo o tem, kdo je v seznamu stalnih rezervacij
uvrščen pred njim in kdo za njim.

1. V okolju lokalnega kataloga

EDIT/RESERVATION - 1: Izbira serijske publikacije za določitev
seznama stalnih rezervacij
Serijsko publikacijo, za katero želimo določiti stalne rezervacije, najprej
poiščemo v lokalnem katalogu. Po uspešnem iskanju se izpišejo
bibliografski podatki in podatki o stanju zaloge. Izberemo lahko samo tiste
letnike, ki imajo inventarno številko.

© IZUM, maj 1998
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Za določanje stalnih rezervacij pritisnemo

Ukazni tipki

VR
V ukazni vrstici se izpiše Določanje stalnih rezervacij:,
kamor vpišemo zaporedno številko zadetka, ki stoji pred inventarno
številko iskane serijske publikacije. Vnešeno številko zadetka potrdimo s
tipko L.
Če ima izbrani letnik oznako primerka v podpolju 997 ≠ c, se v zgornji
ločilni vrstici izpiše tekst Kopija <št.kopije>. Stalne rezervacije
lahko v tem primeru določimo za vsak izvod posebej.
Če za izbrano serijsko publikacijo nima še nihče stalne rezervacije, se v
ukazni vrstici izpiše Vnesite št. člana:, kamor vnesemo vpisno
številko člana, ki bo uvrščen na prvo mesto v seznamu stalnih rezervacij.
Po potrditvi vnosa se v osrednjem delu zaslona izpišejo vpisna številka ter
priimek in ime tega člana. Naslednje člane dodajamo tako, da s tipkami za
pomik v seznamu izberemo člana, za katerim želimo uvrstiti "novega"
člana, in pritisnemo tipko L. V ukazni vrstici se ponovno izpiše
Vnesite št. člana:, kamor vnesemo vpisno številko tega člana.
Novi član bo v seznam vpisan takoj za izbranim članom.
Člana brišemo iz seznama rezervacij tako, da ga najprej izberemo v
seznamu (s tipkami za pomik), nato pa pritisnemo tipko S. Vsi člani iz
seznama, ki so bili razvrščeni za njim, se pomaknejo za mesto više.
Novega člana dodajamo v seznam vedno za izbranim članom. Če pa ga
želimo uvrstiti na prvo mesto, storimo to tako, da ga najprej dodamo na
drugo mesto, nato pa s tipko S brišemo trenutno prvega člana. Na prvem
mestu je sedaj novi član, za njim pa dodamo člana, ki je bil prej na prvem
mestu.
Ko smo končali z vnosom oz. s spreminjanjem seznama rezervacij,
pritisnemo tipko F. V ukazni vrstici se izpiše vprašanje Shranim? dda, n-ne, p-preklic. Če želimo spremembe shraniti, pritisnemo
tipko d, če želimo zapustiti okolje določanja stalnih rezervacij, pritisnemo
tipko n, če pa želimo še kaj spremeniti, pritisnemo tipko p.
Vrstni red članov iz seznama stalnih rezervacij se upošteva pri vračanju
kateregakoli izvoda oz. zvezka serijske publikacije, za katero je bil seznam
izdelan. Ko gradivo vrne prvi član iz seznama, se v vrstici sporočil izpišejo
podatki o naslednjemu članu, v ukazni vrstici pa vprašanje Želite
gradivo izposoditi temu članu (D/N)?.

EDIT/RESERVATION - 2
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EDIT/RESERVATION - 2: Vpis novega člana v seznam rezervacij
Če na vprašanje odgovorimo pritrdilno, se bo izvod evidentiral kot
izposojen pri tem članu. Če pa odgovorimo nikalno, bo program poiskal
naslednjega člana iz seznama. Postopek se bo ponovil za vsakega člana iz
seznama, dokler bomo odgovarjali nikalno. Izposojanje prekinemo s
pritiskom na tipko F. V tem primeru bo izvod dobil status Prosto.
2. V okolju izposoje gradiva pri posameznem članu lahko pogledamo, za
katere serijske publikacije ima ta član stalno rezervacijo, pri čemer se
izpišeta tudi prejšnji in naslednji član iz seznama rezervacij.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: EDIT/RESERVATION
VR
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se izpiše po naslovih urejen
seznam vseh serijskih publikacij, za katere ima član stalno rezervacijo. Za
opisom vsake serijske publikacije se izpišejo še vpisna številka ter priimek
in ime obeh članov, ki sta v seznamu stalnih rezervacij uvrščena pred njim
oz. za njim. Če je izbrani član prvi ali zadnji v seznamu stalnih rezervacij,
podatkov o naslednjem oz. predhodnem članu iz seznama ni. Po seznamu
se lahko pomikamo s pomočjo tipk B in N, s pritiskom na tipko F pa
se vrnemo v okolje izposoje. Če izbrani član nima stalne rezervacije za
nobeno serijsko publikacijo, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Član
nima stalnih rezervacij!
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EDIT/RESERVATION - 3: Dodelitev izvoda naslednjem članu iz
seznama rezervacij
Stalne rezervacije so razvidne tudi ob vpogledu v stanje gradiva z ukazom
LOOK.

EDIT/RESERVATION - 4

© IZUM, maj 1998
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EDIT CALENDAR

EDIT CALENDAR
Kratica
Del programa

EDIT CAL
osnovni nivo
S tem ukazom določamo koledar s seznamom prostih dni v knjižnici. Ob
evidentiranju gradiva članu se pri določanju datuma pričakovane vrnitve
upoštevajo dela prosti dnevi, tako da ta datum nikoli ne pade na dan, ko je
knjižnica zaprta. Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT CALENDAR
Po potrditvi ukaza se preselimo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil
(EDIT), v katerem vnašamo samo dela proste dneve. Podatke vnašamo po
vrsticah. Če v tekstu vnesemo znak "!" (klicaj), ves tekst v nadaljevanju služi
kot komentar in se ne upošteva kot podatek.
V vsako vrstico vnesemo po en dan oz. datum, ki je lahko v eni od naslednjih
oblik:
1. Stalno proste dneve v tednu vnašamo s številkami od 1 do 7 (1ponedeljek, ... 7 - nedelja). Določitev posamezne številke pomeni, da
bodo dela prosti vsi s številko označeni dnevi v tednu za obdobje od
leta 1990 do leta 2040.

Primer:
7
6

! proste vse nedelje
! proste vse sobote (če so proste samo nekatere, gl. 4.
! točko)

2. Državne praznike, ki so vezani na datum, vnesemo samo enkrat v
obliki dd.mm (dan.mesec). Velja za vse datume za leta v obdobju 1990
- 2040.

Primer:
01.01
31.10

© IZUM, december 2010

! 1. januar
! dan reformacije

EDIT CALENDAR - 1

EDIT CALENDAR

COBISS2/Izposoja
3. Državne praznike, ki imajo vsako leto drug datum (velika noč),
moramo vnesti v obliki polnega datuma dd.mm.llll (dan.mesec.leto).

Primer:
01.04.1997
13.04.1997

! velika noč 1997
! velika noč 1998

4. Vsak drugi dela prost dan, ki ni vezan na nedeljo in državne praznike,
moramo navesti s polnim datumom v obliki dd.mm.llll (npr.
26.02.1998). Izjema je edino dan v tednu, ki bo stalno dela prost dan,
kar označimo s številko v tednu, ali datum, ki bo vsako leto dela prost
dan.

Primer:
15.07.1998
3
15.01

! prosti dan 15. julij 1998
! proste so vse srede za obdobje 1990-2040
! prosti so vsi 15. januarji za obdobje 1990-2040

5. Več zaporednih dni vnesemo kot obdobje tako, da vpišemo začetni in
končni datum obdobja, ko bo knjižnica zaprta. Prvi oz. začetni datum
obdobja mora biti nižji od drugega oz. končnega datuma obdobja, med
njima pa ne sme biti več kot 100 dni razlike.
Primer:
01.08.2001-19.08.2001

! kolektivni dopust

6. V knjižnicah z več oddelki lahko določimo tudi dela proste dneve, ki
veljajo samo za določeni oddelek. Pred oznako dneva v tednu oz.
datuma vnesemo številko oddelka in znak "#" (hash). Pomembno je, da
vedno najprej določimo dneve oz. datume, ki veljajo za vse oddelke, na
koncu pa še posebnosti za posamezni oddelek.

Primer:
7
01.01
…
01#6
01#31.12.1998
…
05#3
EDIT CALENDAR - 2

! proste vse nedelje - vsi oddelki
! prost 1. januar - vsi oddelki
! samo oddelek 01 - proste tudi vse sobote
! samo oddelek 01 - prost dan 31. december
! 1998
! samo oddelek 05 - proste tudi vse srede
© IZUM, december 2010
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Pri obračunavanju zamudnine po prekoračitvi datuma vrnitve se upoštevajo
samo delovni dnevi. Če knjižnica obračunava zamudnino tudi za dela proste
dneve, je treba te dneve posebej označiti z znakom "*" (zvezdica) pred
datumom oz. oznako dneva v tednu.

Primer:
*7
*01.01
01#*6

! proste vse nedelje, vendar se upoštevajo pri
! obračunu zamudnine
! prost 1. januar, vendar se upošteva pri obračunu
! zamudnine
! oddelek 01: proste vse sobote, vendar se
! upoštevajo pri obračunu zamudnine

Podatke, ki smo jih vnesli oz. spremenili, shranimo tako, da zaporedno
pritisnemo tipki Y I in vnesemo ukaz EXIT, ki ga potrdimo s tipko K .
Če sprememb ne bomo shranili, vnesemo ukaz QUIT. Po končanem vnosu se
izvrši kontrola pravilnosti vnosa in ob napaki nas program opozori na vrstico, v
kateri smo naredili napako. Po pritisku na tipko K se vrnemo v okolje
zaslonskega urejevalnika in napako popravimo. Sprememba koledarja prostih
dni se upošteva takoj po vrnitvi v okolje glavnega menuja, vsi uporabniki, ki v
tem trenutku delajo v segmentu COBISS2/Izposoja, pa morajo uporabiti ukaz
INIT. Pri preostalih bodo nove nastavitve koledarja veljale po prijavi v segment
COBISS2/Izposoja.

Opozorilo:
Spremembe v koledarju prostih dni ne vplivajo na že evidentirane datume v
evidencah članov, zato je pomembno, da se novi dela prosti dnevi vnesejo
pravočasno (več kot mesec prej, če je rok izposoje en mesec). Priporočljivo je,
da se koledar določi na začetku leta za vse leto.

Opozorilo:
V COBISS/OPAC se spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom,
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.
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EDIT CODES

EDIT CODES
Del programa

osnovni nivo
Ukaz EDIT CODES uporabimo za vnos in ažuriranje lokalnih šifrantov.
Opozorilo:
Kadar knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT
CODES v segmentu COBISS2/Izposoja ni možna. Lokalni šifranti se v tem
primeru vzdržujejo v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT CODES
Po potrditvi ukaza se odpre datoteka z lokalnimi šifranti. Podatke vnašamo oz.
spreminjamo s pomočjo urejevalnika besedil po naslednjih pravilih:





kodo napišemo med dvema poševnima črtama (″/″)
če koda vsebuje znak poševno črto (″/″), napišemo ta znak kot dve
poševni črti
pomen kode napišemo v dvojnih narekovajih
diakritični znaki: v lomljenem oklepaju napišemo najprej diakritični
znak in nato osnovno črko

Primer:
CODE 300
/001/ ″Fizi<vc>ne osebe″
/002/ ″Tuje fizi<vc>ne osebe″
/003/ ″Fizi<vc>ne osebe – zaposlene na univerzi″
/004/ ″Institucije″
Nove oz. dopolnjene šifrante shranimo tako, da pritisnemo tipki Y I, nato
pa za besedo Command: vpišemo ukaz EXIT in ga potrdimo s tipko K. Pri
shranjevanju program preveri pravilnost vnosa in javi morebitne napake
(vrstico in vrsto napake).
Po končanem ažuriranju moramo izvesti še ukaz INIT, ki inicializira nove
šifrante in jih pripravi za uporabo. Če ukaza ne izvedemo, se popravljeni oz.
dopolnjeni šifranti upoštevajo šele po ponovni prijavi v segment
COBISS2/Izposoja.
Če šifrante samo pogledamo in nič ne dopolnjujemo in popravljamo, zapustimo
datoteko z ukazom QUIT ali EXIT.

© IZUM, maj 2007
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EDIT CODES - 1: Datoteka z lokalnimi šifranti
Lokalni šifranti omogočajo nadzorovan vnos podatkov v nekatera kodirana
polja. Za potrebe izposoje so rezervirani šifranti od CODE 300 (gl. Dodatek C,
str. C - 14) dalje:
št. šifranta

vsebina šifranta (kode in pomen kod)
1

polje
-

CODE 300

vnosne maske

CODE 301

oddelki (v splošnih knjižnicah, kjer je
izposoja organizirana po oddelkih) ali
organizacijske enote (v knjižnicah, ki
imajo v vnosne maske vključeno polje
Oddelek zaposlitve)

801, 507

CODE 302

interesna področja

601, 602, 603, 604

CODE 303

ustanove, podjetja

503

...
Kode v lokalnih šifrantih so običajno dvomestne, vsaka knjižnica pa jih lahko
poljubno določi. Izjema je šifrant vnosnih mask (CODE 300), v katerem lahko
spreminjamo samo pomen kod (imena vnosnih mask), kod pa ne smemo
spreminjati.
Dolžina kode v šifrantu CODE 316 Skrajšano ime knjižnice ali oddelkov
knjižnice je odvisna od dolžine akronima knjižnice ter številčne oznake
oddelka. Kot kodo vnesemo akronim knjižnice (npr. IZUM), v primeru
knjižnice z oddelki pa dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr.
1

Če so oznake vnosnih mask poenotene s kodami kategorij članov, šifranta ne vključimo v datoteko lokalnih
šifrantov.

EDIT CODES - 2
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SIKMB01). V pomen kode vpišemo ime knjižnice ali oddelka knjižnice, kot se
bo izpisovalo v SMS-obvestilu. Zaradi omejitev pri pošiljanju SMS-obvestil
pomen kode v šifrantu CODE 316 ne sme presegati 30 znakov.
Primer:

1. Knjižnica brez oddelkov
CODE 316
/IZUM/ "Knji<vz>nica IZUM"
2. Knjižnica z oddelki
CODE 316
/SIKMB/
"Mariborska knji<vz>nica"
/SIKMB01/ "Mariborska knj., odd. Rotov<vz>"
/SIKMB03/ "Mariborska knj., odd. Tabor"
…

Lokalni šifrant ustanov in podjetij (CODE 303) lahko uporabljamo namesto
globalnega šifranta.
Globalni šifranti (npr. šifrant poštnih številk, držav, fakultet itd.) se vzdržujejo
samo na enem mestu in so enotni za vse ustanove v sistemu COBISS.SI.
Kode iz lokalnih šifrantov vnašamo v okolju evidence članov enako kot kode iz
globalnih šifrantov. Kodo vpišemo v ustrezno polje (ali jo izberemo iz šifranta)
ter potrdimo s tipko L. Šifrant za posamezno kodirano polje izpišemo s
tipkama Y Q ali tipko X.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza EDIT CODES potrebujemo pooblastilo za ažuriranje
lokalnih šifrantov.
Ukaz naj uporabljajo le osebe, ki poznajo delo z urejevalnikom besedil in
obliko vnosa v datoteko lokalnih šifrantov. Datoteko lokalnih šifrantov lahko
istočasno popravlja (bere, ureja) le en uporabnik. Drugi do nje nimajo dostopa.
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EDIT FORM

EDIT FORM
Del programa

osnovni nivo
S tem ukazom določimo obliko in vsebino potrdil o plačilu pri evidentiranju
poravnav terjatev in seznamov, ki se izpisujejo z ukazom PRTALL. Tako
določena oblika in vsebina izpisov je enotna za posamezno knjižnico, če pa
imamo izposojo organizirano po oddelkih, jo je možno določiti za vsak oddelek
posebej.
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT FORM
Če je izposoja organizirana po oddelkih, se v oknu izpišejo vsi aktivni oddelki.
S tipkama za pomik in tipko L izberemo oddelek, za katerega želimo
določiti obliko in vsebino izpisov.

EDIT FORM - 1: Okolje za vnos parametrov izpisov
V okolju za vnos parametrov izpisov se po posameznih podatkih pomikamo s
tipkami za pomik. Določimo lahko naslednje podatke:


© IZUM, januar 2010

sedež
Vpišemo naslov knjižnice (samo ulica in hišna številka ter kraj, če ta ni
že v imenu knjižnice).
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kraj
Vpišemo kraj izdaje računa.



zavezanec za DDV
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med "0" – ni zavezanec za DDV
ali "1" – zavezanec za DDV in s tem določimo ustrezen izpis na računu.



davčna številka
Vpišemo davčno številko, če knjižnica ni zavezanec za DDV (npr.
45623589). Vpišemo identifikacijsko številko za DDV, če je knjižnica
zavezanec za plačilo DDV (npr. SI45623589).



telefon
Vpišemo telefonsko številko knjižnice ali posameznega oddelka, ki bo
vidna v glavi izpisa.



širina
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med normalno (74 kolon; za
matrični tiskalnik) ali ožjo širino izpisa (42 kolon; za termični
tiskalnik).



višina
V šifrantu (tipka X) lahko izberemo možnost izpisa na brezkončni
papir (kolut; za termični tiskalnik) ali na prečno perforiran papir (1 ali
2 izpisa na format A4; za matrični tiskalnik).



pomik
Vpišemo število vrstic, za kolikor se po izpisu pomakne papir, da ga
lahko odtrgamo. To je razdalja v vrsticah med izpisno glavo in režo za
trganje (pri matričnih tiskalnikih 12 vrstic, pri termičnem tiskalniku 4
oz. 8 vrstic).



stisnjen izpis
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med normalno obliko izpisa na
tiskalnik (-) ali stisnjeno (x). Z izbiro izpisa v stisnjeni obliki lahko
izpišemo potrdila na format papirja, ki je ožji od formata A4. Če je v
okolju SET UP tiskalnik nastavljen na termični tiskalnik, nastavitev ne
vpliva na obliko izpisa.



rezanje listka
V šifrantu (tipka X) lahko izberemo možnost, da tiskalnik po izpisu
samodejno odreže papir (x) ali da papir odtrgamo sami (-). Možnost
samodejnega rezanja papirja trenutno podpira termični tiskalnik STAR
TSP 600.



besedilo
Vpišemo sporočilo ali informacije, ki se izpišejo na koncu izpisa.



dodatna vrstica
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med možnostjo izpisa
posameznega izvoda gradiva v eno vrstico ("0" – ni dodatnih podatkov;
privzeto) ali izpisa v dve vrstici; za izpis v drugi vrstici izbiramo med
"1" – inventarna številka, "2" – avtor oz. podatki o serijski publikaciji
ali "3" – signatura.

© IZUM, januar 2010
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vsebina izpisov – evidenca plačil
Določimo vrste seznamov in njihovo zaporedje na izpisu potrdila o
plačilu ob poravnavi terjatev. Sezname, ki jih želimo vključiti,
označimo z malim "x", preostali pa morajo biti označeni s "-". Vrstni
red je poljuben, določimo ga s številko v drugi koloni. Izbiramo lahko
med naslednjimi vrstami seznamov:







potrdilo o plačilu z zneski po vrstah terjatev in skupnim
zneskom (ta seznam se izpiše vedno),
seznam gradiva, evidentiranega pri članu (izposojeno,
rezervirano, naročeno gradivo) z datumom poteka,
seznam obveznosti z zneski neporavnanih terjatev,
število dodatnih izpisov potrdila o plačilu, ki se
izpišejo ob poravnavi terjatev.

vsebina izpisov - evidenca gradiva
Določimo vrste seznamov in njihovo zaporedje na izpisu ob izvedbi
ukaza PRTALL. Sezname, ki jih želimo vključiti, označimo z malim
"x", preostali pa morajo biti označeni s "-". Vrstni red je poljuben,
določimo ga s številko v drugi koloni. Izbiramo lahko med naslednjimi
vrstami seznamov:






seznam gradiva, evidentiranega pri članu (izposojeno,
rezervirano, naročeno gradivo) z datumom poteka,
ali
dnevne transakcije, seznam vsega gradiva, izposojenega,
rezerviranega in naročenega, v času, ko smo bili v okolju izposoje
pri izbranem članu.
seznam obveznosti z zneski neporavnanih terjatev,
vrnjeno gradivo, seznam zajema vse gradivo, ki smo ga
zabeležili kot vrnjenega v času obiska člana
število dodatnih izpisov seznamov, ki se izpišejo ob
izvedbi ukaza PRTALL.

Okolje za vnos parametrov izpisov zapustimo s pritiskom na tipko F. Po
ustreznem odgovoru na vprašanje Shranim? d-da, n-ne, ppreklic, se spremembe shranijo (tipka d), ne shranijo (tipka n) oz.
ostanemo v okolju za vnos parametrov izpisov (tipka p).
Opozorila:
Če uporabljamo termični tiskalnik, mora biti izpis širok 42 kolon. To velja tudi,
če imamo samo en tak tiskalnik. V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po
oddelkih, zadošča nastavitev na ožji izpis samo za tiste oddelke, kjer bodo
izpisovali na vsaj en termični tiskalnik. Vsi uporabniki, ki bodo imeli priključen
termični tiskalnik, morajo imeti tudi pravilno nastavljen tip tiskalnika v okolju
ukaza SET UP, in sicer na tiskalnik EPSON thermal line printer oz. Thermal
line printer (CP 852).
Pri pripravi nelatiničnih izpisov se privzeto izpisuje besedilo v cirilici. Za izpis
dela besedila v latinici moramo pred besedilom, ki ga želimo izpisati v latinični
pisavi, vnesti zaporedje znakov <LAT>, za njim pa zaporedje znakov <CIR>.
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EDIT FORM - 3

COBISS2/Izposoja

EDIT FOOTER

EDIT FOOTER
Del programa

osnovni nivo
Ukaz uporabimo, ko knjižnici za vnos besedila, s katerim želi svojim članom
podati želene informacije, ne zadošča prostor za vpis v rubriko »besedilo« pri
ukazu EDIT FORM.
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT FOOTER
Besedilo, vpisano z ukazom EDIT FOOTER, se bo izpisalo v nogi zadolžnic in
računov in bo nadomestilo besedilo, ki je z ukazom EDIT FORM vpisano v
rubriki »besedilo«.
Če je izposoja organizirana po oddelkih, se v oknu izpišejo vsi aktivni oddelki.
S tipkama za pomik in tipko L izberemo oddelek, za katerega želimo
vpisati besedilo.
Po potrditvi ukaza oz. izbiri oddelka se preselimo v okolje zaslonskega
urejevalnika besedil, kjer vpišemo želene podatke v taki obliki in v takem
zaporedju, kot naj se izpišejo na računih in zadolžnicah.

Vnos diakritičnih in
posebnih znakov

Za pravilen izpis diakritičnih in posebnih znakov moramo upoštevati naslednji
način vnosa:
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Primer:
Če želimo, da se npr. na zadolžnici in potrdilu o plačilu izpisuje tudi e-naslov
knjižnice, ki vsebuje znak @ (npr. knjiznica@izum.si), moramo za ta znak
vpisati kombinacijo \@. Vnos je torej takšen:
knjiznica\@izum.si

Opozorilo:
Pri vpisu je treba upoštevati omejitev širine glede na tiskalnik, ki ga
uporabljamo za izpis računov in zadolžnic (običajno 42 znakov).

EDIT FOOTER - 1: Okolje za vnos besedila

Opozorilo:
Pri pripravi nelatiničnih izpisov se privzeto izpisuje besedilo v cirilici. Za izpis
dela besedila v latinici moramo pred besedilom, ki ga želimo izpisati v latinični
pisavi, vnesti zaporedje znakov <LAT>, za njim pa zaporedje znakov <CIR>.

EDIT FOOTER - 2
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EDIT HEADER

EDIT HEADER
Del programa

osnovni nivo
Ukaz uporabimo, kadar z ukazom EDIT FORM ne moremo vpisati vseh tistih
podatkov o ustanovi, ki se morajo zaradi statusa knjižnice izpisati na potrdilih.
S tem ukazom določimo poljubno vsebino izpisa v glavi potrdil o plačilu pri
evidentiranju poravnav terjatev (računov) in seznamov, ki se izpisujejo z
ukazom PRTALL (zadolžnic). Tako določena oblika in vsebina izpisov je
enotna za posamezno knjižnico, če pa imamo izposojo organizirano po
oddelkih, jo je možno določiti za vsak oddelek posebej.
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT HEADER
Če je izposoja organizirana po oddelkih, se v oknu izpišejo vsi aktivni oddelki.
S tipkama za pomik in tipko L izberemo oddelek, za katerega želimo
določiti obliko in vsebino izpisov.
Po potrditvi ukaza oz. izbiri oddelka se preselimo v okolje zaslonskega
urejevalnika besedil (EDIT), kjer vpišemo želene podatke v obliki in
zaporedju, kot naj se izpišejo na računih in zadolžnicah.
Če določimo vsebino glave z ukazom EDIT HEADER, se bodo novi podatki
izpisali namesto naslednjih: sedež, telefon in davčna številka (določenih z
ukazom EDIT FORM) in imena ustanove. To pomeni, da se navedeni podatki,
ki so vpisani z ukazom EDIT FORM, na izpisih ne upoštevajo.

Vnos diakritičnih in
posebnih znakov
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Za pravilen izpis diakritičnih in posebnih znakov moramo upoštevati naslednji
način vnosa:
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EDIT HEADER

COBISS2/Izposoja
Primer:
Če želimo, da se npr. na zadolžnici oz. potrdilu o plačilu izpisuje tudi e-naslov
knjižnice, ki vsebuje znak @ (npr. knjiznica@izum.si), moramo vpisati
kombinacijo znakov \@. Vnos je torej takšen:
knjiznica\@izum.si

Opozorilo:
Pri vpisu je treba upoštevati omejitev širine glede na tiskalnik, ki ga
uporabljamo za izpis računov oz. zadolžnic (običajno 42 znakov).

EDIT HEADER - 1: Okolje za vnos glave izpisov v izposoji

Opozorilo:
Pri pripravi nelatiničnih izpisov se privzeto izpisuje besedilo v cirilici. Za izpis
dela besedila v latinici moramo pred besedilom, ki ga želimo izpisati v latinični
pisavi, vnesti zaporedje znakov <LAT>, za njim pa zaporedje znakov <CIR>.

EDIT HEADER - 2
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EDIT LIMITS

EDIT LIMITS
Kratica
Del programa

EDIT LIM
osnovni nivo
Z ukazom lahko za posamezno skupino (kategorijo) članov določimo:
•

•

•

Ukazna vrstica

najvišje možno število izposojenih izvodov na dom
Omejitev velja za vse člane določene kategorije (npr. študente), razen
za tiste, za katere velja individualna omejitev števila izposojenih
izvodov. Za člane tistih kategorij, kjer to število ni določeno, velja, da
nimajo omejitve števila izposojenih izvodov.
število možnih podaljšanj roka izposoje
S tem določimo najdaljši dovoljen čas izposoje gradiva pri članih
določene kategorije. Pri tem se upošteva naslednja formula:
maks._obdobje = rok_izposoje + (št._možnih_podaljšanj x
rok_podaljšanja)
Omejitev se upošteva v segmentih COBISS2/Izposoja in
COBISS/OPAC za WWW in ima prednost pred omejitvijo, določeno z
ukazom EDIT OPAC.
najvišje možno število izposojenih izvodov v čitalnico
Omejitev velja za vse člane določene kategorije (npr. študente), razen
za tiste, za katere velja individualna omejitev števila izposojenih
izvodov v čitalnico. Za člane tistih kategorij, kjer to število ni
določeno, velja, da nimajo omejitve števila izposojenih izvodov
gradiva v čitalnico.

Ukaz: EDIT LIMITS
Po potrditvi ukaza se preselimo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil
(EDIT), kjer vnašamo omejitve. V posamezne vrstice vnesemo omejitve na
naslednji način:
nnn:x,y,z
Pri tem je:
nnn – oznaka kategorije
x – maks._število_izposojenih_izvodov_na_dom
y – št._možnih_podaljšanj
z – maks._število_izposojenih_izvodov_v_čitalnico
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COBISS2/Izposoja
Primer:
001:5
002:5
003:8,1
004:5,2,3
005:,,5
(Za predšolske otroke in osnovnošolce (kategoriji 001 in 002) je določena
omejitev izposoje na dom največ 5 izvodov, za srednješolce (kategorija 003)
največ 8 izvodov in možnost enkratnega podaljšanja. Študenti (kategorija 004)
si lahko na dom izposodijo največ 5 izvodov gradiva, rok izposoje lahko
podaljšajo dvakrat, v čitalnico pa si lahko izposodijo največ 3 izvode gradiva.
Za študente ob delu (kategorija 005) je določena omejitev izposoje v čitalnico
največ 5 izvodov. Za druge kategorije ni omejitev.)
Za knjižnice z več oddelki veljajo tako določene omejitve za vsak posamezni
oddelek - v zgoraj navedenem primeru ima lahko predšolski otrok izposojenih
največ 5 izvodov v oddelku 01, spet največ 5 izvodov v oddelku 02 itd.
Določimo pa lahko tudi različne omejitve v posameznih oddelkih, tako da pred
oznako kategorije vnesemo številko oddelka in znak "#".
Primer:
01#001:5
02#001:7
(Za predšolske otroke (kategorija 001) je določena omejitev izposoje v oddelku
01 največ 5 izvodov, v oddelku 02 pa največ 7 izvodov.)
Podatke, ki smo jih vnesli oz. spremenili, shranimo tako, da zaporedno
pritisnemo tipki Y I in vnesemo ukaz EXIT, ki ga potrdimo s tipko K.
Če sprememb ne bomo shranili, vnesemo ukaz QUIT. Po končanem vnosu se
izvrši kontrola pravilnosti vnosa in ob napaki nas program opozori na vrstico, v
kateri smo naredili napako. Po pritisku na tipko K se vrnemo v okolje
zaslonskega urejevalnika in napako popravimo. Sprememba oz. določitev
omejitev se upošteva takoj po vrnitvi v okolje osnovnega nivoja, vsi
uporabniki, ki v tem trenutku uporabljajo program COBISS2/Izposoja, pa
morajo uporabiti ukaz INIT. Pri preostalih bodo nove nastavitve veljale po
prijavi v okolje COBISS2/Izposoja.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

EDIT LIMITS - 2
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EDIT LIMITS
Opozorilo:
V COBISS/OPAC se spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom,
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.
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EDIT MSHIPDATE

EDIT MSHIPDATE
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je uporaben v vseh knjižnicah, kjer je potek članstva vezan na neki
določeni datum (npr. na zaključek šolskega leta) in se uporablja za nastavitev
datuma poteka članstva.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT MSHIPDATE
Datum poteka članstva nastavimo, ko se izteče "člansko" leto (npr. ob koncu
koledarskega ali šolskega leta). Za spreminjanje datuma potrebujemo
pooblastilo (isto kot za določanje časovnih parametrov – EDIT TIMEPAR in
cenika – EDIT PRICE). V ukazni vrstici se izpiše stari datum poteka članstva,
preko katerega vnesemo novega in ga potrdimo s tipko L. Novi datum se
izpiše v vrstici sporočil. Spremembo vnosa datuma lahko prekinemo s tipko
F.
Tako nastavljen datum se upošteva samo pri članih tistih kategorij, ki imajo v
vnosni maski polje Datum poteka članstva, in sicer:


Pri vpisu novega člana se v polju Datum poteka članstva
privzame datum, ki smo ga določili z ukazom EDIT MSHIPDATE, zato
tega datuma ni treba vnašati ročno. Seveda pa lahko kljub temu
posameznemu članu nastavimo poljuben datum poteka članstva.



Pri vsakem obisku člana program preverja, ali je datum v polju Datum
poteka članstva že potekel. Če je ta datum že potekel, program
izpiše sporočilo in vprašanje, ali želimo podaljšati članstvo (oz.
evidentirati članarino, če imamo vključeno avtomatsko obračunavanje
članarine). Če odgovorimo pritrdilno, se datum v polju Datum
poteka članstva prekrije z datumom, ki smo ga določili z
ukazom EDIT MSHIPDATE. Na ta način je avtomatsko evidentirana
članarina in podaljšano članstvo do novega datuma.



Če želimo, da se v datumu poteka članstva vsak dan privzame datum,
ki je za eno leto novejši od tekočega datuma, vpišemo namesto
določenega datuma same ničle (ukaz EDIT MSHIPDATE).

V knjižnicah z avtomatizirano izposojo v več oddelkih je treba nastaviti datum
v vsakem oddelku posebej.
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EDIT NOTIFY

EDIT NOTIFY
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom EDIT NOTIFY preidemo v okolje vzdrževanja parametrov za
obveščanje na nivoju knjižnice. To pomeni, da v tem delu programa knjižnica
določi, katere vrste in načine obveščanja (e-pošta, SMS-obvestila, potisna
obvestila) bo omogočala svojim članom. Člani si bodo lahko aktivirali
parametre samo za tiste vrste obvestil in načine obveščanja, ki jih knjižnica
dovoljuje.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT NOTIFY
Po vnosu ukaza se odpre meni, v katerem lahko izberemo naslednje možnosti:





obveščanje preko e-pošte
obveščanje preko SMS sporočil
potisna obvestila
izhod

EDIT NOTIFY - 1: Meni za izbiro načina obveščanja
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Ko izberemo enega od načinov obveščanja (npr. obveščanje po e-pošti), se
odpre nov meni z vsemi vrstami obvestil, ki jih knjižnica ponuja za obveščanje
po e-pošti. Inverzno izpisana vrstica pomeni, da je ta vrsta obvestila v knjižnici
aktivirana. Posamezno vrsto obvestila aktiviramo ali ukinemo tako, da s
tipkama Đ in Š izberemo vrstico in s pritiskom na tipko » stanje
spremenimo. Meni zapustimo s tipko L. Če ne želimo ničesar spremeniti,
pritisnemo tipko F.

EDIT NOTIFY - 2: Meni z izborom vrste sporočil, ki jih knjižnica ponuja
za obveščanje po e-pošti

Postopek ponovimo še za preostala načina obveščanja in na koncu izberemo
možnost Izhod. Če smo vnesli katero koli spremembo, nas program vpraša,
ali želimo spremembo shraniti. Potrdimo s tipko d, sicer ostanejo nastavitve
nespremenjene.
Opozorilo:
V COBISS/OPAC se spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom,
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.

EDIT NOTIFY - 2
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EDIT OPAC

EDIT OPAC
Del programa

osnovni nivo
Ukaz omogoča določanje in spreminjanje parametrov, ki se upoštevajo v
spletnem COBISS/OPAC-u. Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT OPAC
Če je izposoja organizirana po oddelkih, se lahko parametri določajo na dveh
nivojih:
•

na nivoju celotne knjižnice (Skupni podatki za vse oddelke) – vrednosti
parametrov se upoštevajo, ko se uporabnik prijavi v servis Moja
knjižnica

•

na nivoju posameznih oddelkov (Podatki za posamezne oddelke) –
vrednosti parametrov se upoštevajo pri podaljšanju roka izposoje in
rezervaciji gradiva glede na lokacijo posameznega izvoda

Opozorilo:
Pri omejitvah "Število možnih podaljšanj" in "Maks. število rezervacij pri
članu" se upošteva lokacija posameznega izvoda gradiva.
Določimo lahko naslednje parametre:
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•

telefon za informacije
Vnesemo telefonsko številko knjižnice ali posameznega oddelka, ki se
bo izpisala v spletnem COBISS/OPAC-u.

•

e-pošta za uporabnike
Vnesemo naslov elektronske pošte knjižnice ali posameznega oddelka.
Naslov se bo izpisal v spletnem COBISS/OPAC-u in na koncu
sporočila, ki ga član prejme po e-pošti (npr. obvestilo o skorajšnjem
poteku roka izposoje). Ko član klikne elektronski naslov, se odpre
okno za pošiljanje elektronske pošte na ta naslov.

•

e-pošta za obvestila o rezervaciji
Če želimo biti sproti obveščeni o rezervacijah prostega gradiva –
naročilih preko spletnega COBISS/OPAC-a, vnesemo naslov, na
katerega se ob vsaki rezervaciji – naročilu pošlje kratko sporočilo. Na
vpisani naslov se pošiljajo tudi obvestila o rezervacijah gradiva
(statusa O in W), preklicanih preko spletnega COBISS/OPAC-a.

•

e-pošta za e-obvestila

EDIT OPAC - 1

EDIT OPAC

COBISS2/Izposoja
Vnesemo naslov elektronske pošte, na katerega bo poslana kopija
obvestila, ki ga je prejel član (e-pošta ali SMS). V primeru neuspelega
pošiljanja prejmemo na ta naslov tudi informacijo o zavrnitvi obvestila
(npr. naslovnik ne prejme SMS-obvestila, ker na njegovem računu ni
dovolj sredstev, ker je bilo poslano na neobstoječi SMS-naslov, ker je
poštni predal naslovnika e-pošte poln ipd.).
•

število možnih podaljšanj
Če želimo omejiti podaljševanje roka izposoje preko spletnega
COBISS/OPAC-a, vpišemo število možnih podaljšanj. S tem
določimo najdaljši dovoljeni čas izposoje gradiva pri članu.
maks_obdobje = rok_izposoje + (št_možnih_podaljšanj *
rok_podaljšanja)

Primer:
Če ima knjižnica rok izposoje 21 dni, rok podaljšanja prav tako 21 dni
in dovoljuje samo enkratno podaljšanje, je najdaljša možna doba
izposoje 21 dni + 1 * 21 dni = 42 dni.

•

maks. število rezervacij za gradivo
Če želimo omejiti dolžino čakalnih vrst pri rezervacijah izposojenega
gradiva, vpišemo največje možno število članov, ki se lahko uvrstijo v
čakalno vrsto.

•

maks. število rezervacij pri članu
Če želimo omejiti število rezervacij pri članih, vpišemo največje
možno število kosov (izvodov) rezerviranega/naročenega gradiva pri
posameznem članu.

•

obvestila za člane (slovenski jezik)
Vpišemo obvestilo, ki se bo izpisalo v spletnem COBISS/OPAC-u
(npr. "Prosimo, pošiljajte samo resne rezervacije.").

•

obvestila za člane (angleški jezik)
Vpišemo lahko tudi obvestilo, ki se bo izpisalo v angleškem jeziku.

Okolje za vnos parametrov za izpise zapustimo s pritiskom na tipko F. Po
ustreznem odgovoru na vprašanje Shranim? d-da, n-ne, p-preklic
lahko spremembe shranimo (tipka d) ali ne (tipka n) ali pa ostanemo v
okolju za vnos parametrov (tipka p).

Opozorilo:
V COBISS/OPAC se spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom,
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.

EDIT OPAC - 2
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EDIT OVERDUE

EDIT OVERDUE
Kratica
Del programa

ED OVER
osnovni nivo
Ukaz je namenjen pripravi, spreminjanju in brisanju obrazcev za opomine.
Vsebino obrazcev določi in vzdržuje knjižnica sama (gl. ukaz EDIT
OVERDUE), medtem ko obliko obrazcev določi in vzdržuje knjižnični
informacijski servis.
Opozorilo:
Knjižnica vsebino obrazcev za opomine določa in vzdržuje sama. Na njeno
zahtevo knjižnični informacijski servis vključi predlogo za pripravo obstoječih
ali novih obrazcev za opomine.
Odgovorna oseba v knjižnici, ki bo vzdrževala obrazce za opomine, potrebuje
pooblastilo za ažuriranje parametrov izposoje.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT OVERDUE
Po potrditvi ukaza se preselimo v okolje vzdrževanja obrazcev za opomine,
kjer lahko izbiramo med postopki:





Priprava novih obrazcev
Vzdrževanje obrazcev
Brisanje obrazcev
Izhod

Način dela je menijski. V menijih izbiramo postopke s tipkama Õ in Ï, izbiro
pa potrjujemo s tipko L ali K. S tipko F ali tipkama J z se
vračamo na višji nivo oz. v prejšnji meni.
Knjižnični informacijski servis lahko na osnovi pisne zahteve knjižnice prenese
obrazce za opomine, ki jih v knjižnici trenutno uporabljajo, v okolje
vzdrževanja obrazcev za opomine. Ime te skupine obrazcev je INIT. Obrazcev
ni možno spreminjati z ukazom EDIT OVERDUE, lahko se uporabijo samo
kot predloga pri pripravi novih obrazcev. V knjižnici jih lahko uporabljamo še
naprej pri pripravi opominov v segmentu COBISS2/Izpisi (gl. priročnik
COBISS2/Izpisi, pogl. 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe).
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EDIT OVERDUE - 1: Osnovni meni v okolju vzdrževanja obrazcev za
opomine

Priprava novih obrazcev
To možnost izberemo, če želimo pripraviti nove obrazce za opomine. Po
potrditvi izbire določimo naslednje parametre:


Skupina obrazcev
Vpišemo ime nove skupine obrazcev za opomine. Ime je lahko
sestavljeno iz alfanumeričnih znakov (npr. feb2005) in znaka minus
("-"), ni pa mogoča uporaba diakritičnih znakov. Na to ime se
sklicujemo pri ažuriranju obrazcev za opomine in pri pripravi
opominov v segmentu COBISS2/Izpisi. Vsako ime lahko določimo
samo enkrat (če vpišemo že uporabljeno ime, nas program na to
opozori).



Format izpisa
Izbiramo lahko med dvema formatoma izpisa: "0" – A4 – klasični
format in "1" – pretisne kuverte.
A4 – klasični format izberemo, če opomine izpisujemo na papir
velikosti A4 in pošiljamo v kuvertah z okencem na levi ali desni strani.
Format pretisne kuverte izberemo, če opomine izpisujemo neposredno
na posebne kuverte.
Formata sta podrobneje opisana v poglavju 2.4.1 Vzdrževanje vsebine
obrazcev za opomine.



EDIT OVERDUE - 2

Jezik
Vpišemo 3-mestno oznako jezika (npr. slv, eng), v katerem bo napisano
besedilo opominov. Ta podatek je samo informativen in se izpisuje v
seznamu skupin obrazcev. Program ne preverja, v katerem jeziku je
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EDIT OVERDUE
besedilo opominov dejansko napisano. Privzeto je nastavljena oznaka
za slovenski jezik (slv).


Opis skupine obrazcev
Vpišemo kratek opis skupine obrazcev za opomine (npr. kulturni
praznik 2005), ki se bo izpisoval v seznamu skupin obrazcev. Opis je
lahko dolg največ 25 mest.

EDIT OVERDUE - 2: Določitev parametrov pri pripravi novih obrazcev
Po vpisu zgoraj opisanih parametrov oz. po pritisku na tipki Y I se v
ukazni vrstici izpiše vprašanje Ali želite kreirati nove obrazce
za opomine z zgornjimi podatki (D/N)?. Če odgovorimo
pritrdilno, program najprej preveri, ali so določeni vsi zgoraj opisani parametri.
Če kateri od parametrov ni določen, nas program na to opozori in postavi k
parametru, kjer podatkov nismo vpisali.
Če so vpisani vsi parametri in je v seznamu skupin obrazcev vsaj ena skupina z
enakim formatom, se po pritrdilnem odgovoru odpre okno, kjer lahko izbiramo
med dvema možnostma:
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EDIT OVERDUE - 3: Izbira načina vnosa besedila v nove obrazce


Vpis besedila v prazne obrazce
Če izberemo to možnost, moramo za vsako vrsto opomina (v
knjižnicah z oddelki tudi za vsak oddelek posebej) besedilo vpisati na
novo.
Po izbiri te možnosti se odpre meni z vrstami opominov, za katere
lahko določimo vsebino:






1. opomin
2. opomin
3. opomin
4. opomin
Obvestilo (za CIR209)

Če je izposoja v knjižnici organizirana po oddelkih, se najprej odpre
meni z oddelki, po izbiri oddelka pa meni z vrstami opominov.


Prenos besedila iz sorodnih obrazcev
Če izberemo to možnost, se besedilo prenese iz sorodnih obrazcev in je
treba za vsako vrsto opomina (v knjižnicah z oddelki tudi za vsak
oddelek posebej) le popraviti oz. prilagoditi preneseno besedilo.
Po izbiri te možnosti se najprej odpre okno s seznamom vseh skupin
obrazcev, ki so pripravljeni v enakem formatu, kot želimo pripraviti
novo skupino obrazcev. Izberemo skupino, ki jo želimo uporabiti kot
predlogo pri pripravi nove skupine. Po potrditvi s tipko L se iz
obrazcev izbrane skupine v obrazce nove skupine prenese besedilo
opominov (v knjižnicah z oddelki tudi v obrazce za posamezne
oddelke). Obenem se izpišejo podatki o kopiranju besedila. Po pritisku
na tipko K se odpre meni z vrstami opominov (oz. meni z oddelki)
in lahko kar takoj uredimo besedilo opominov.

EDIT OVERDUE - 4
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EDIT OVERDUE

EDIT OVERDUE - 4: Izbira skupine obrazcev, ki jih bomo uporabili kot
predlogo za nove obrazce

EDIT OVERDUE - 5: Izbira oddelka in vrste opomina
Število vrst opominov, ki jih lahko v meniju izberemo, je odvisno od tega,
koliko opominov knjižnica svojim članov pošilja (npr. dva, tri ali štiri
opomine). Če izberemo možnost Obvestilo (za CIR209), lahko
pripravimo vsebino obvestila za izpis CIR209 – gradivo z zapadlim rokom
izposoje (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, poglavje 13.3.10 CIR209 – gradivo z
zapadlim rokom izposoje).

© IZUM, april 2005
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besedila v obrazcu za
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Po izbiri vrste opomina se odpre obrazec za vnos ali spreminjanje besedila
opominov.

EDIT OVERDUE - 6: Vpis besedila v prazen obrazec

EDIT OVERDUE - 7: Spreminjanje besedila, prenesenega iz sorodnega
obrazca
Vpišemo lahko naslednje podatke (t. i. elemente obrazca), ki se bodo izpisovali
na opominih:

EDIT OVERDUE - 6
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EDIT OVERDUE








podatki o knjižnici (ime knjižnice, ime oddelka ali organizacijske
enote, naslov, telefonske številke, delovni čas)
podatek o plačilu poštnine (pri pretisnih kuvertah)
vrsta opomina (npr. 1. opomin, 2. opomin, opomin pred tožbo itd.)
besedilo nad seznamom gradiva
besedilo pod seznamom gradiva
podpisnik opomina
stroški, ki so povezani s prejemom opomina (zamudnina, stroški
posameznih opominov ...)

Opozorilo:
Prostor za vnos posameznih elementov obrazca je omejen!
Po besedilu se pomikamo s tipkami za pomik (Ï, Õ, Ó, Ñ). Pri vpisovanju
besedila si lahko pomagamo še s kombinacijo tipk J b (pomik na začetek
vrstice), J e (pomik na konec vrstice) in J d (brisanje besedila v vrstici
levo od kazalca).
Posamezne podatke v obrazcu vnašamo zaporedoma, vsaka vrstica predstavlja
vsebino na točno določenem mestu na opominih. Za pomoč pri vnosu besedila
se na zaslonu v predzadnji vrstici izpisujejo informacije o tem, kateri del
besedila v posameznem delu obrazca vpisujemo. Če pri vpisu besedila
potrebujemo še dodatno pomoč, pritisnemo tipki Y X.
Obrazec za vnos ali spreminjanje besedila opominov zapustimo s pritiskom na
tipki Y I ali tipko F. Glede na to, kako odgovorimo na vprašanje
Shranim? d-da, n-ne, p-preklic, se spremembe shranijo (tipka
d), ne shranijo (tipka n) ali ostanemo v obrazcu (tipka p).
Po pritisku na tipko d ali n se vrnemo v meni z vrstami opominov. Če tu
pritisnemo tipko F, se vrnemo v meni z oddelki (v knjižnicah z oddelki) ali v
osnovni meni.
Če smo vpisali ali spremenili besedilo v vsaj enem obrazcu, se pred
prehodom v osnovni meni izpiše vprašanje Želite vključiti uporabo
novih/spremenjenih obrazcev za opomine (D/N)?. Po
pritrdilnem odgovoru se sproži postopek priprave obrazcev za opomine.
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EDIT OVERDUE - 8: Sprožitev postopka priprave obrazcev za opomine
Če želimo določenim članom pošiljati opomine v angleškem jeziku (pri
nekaterih članih je v polju Jezik obveščanja izbran jezik "1" – angleški
jezik), obrazce za opomine v angleškem jeziku pripravimo tako, da imenu
skupine obrazcev v slovenskem jeziku dodamo še –eng (npr. imenu skupine
obrazcev poletje dodamo –eng, tako da je ime nove skupine obrazcev poletje–
eng). Ko pripravljamo izpis opominov v segmentu COBISS2/Izpisi, pri
parametru skupina obrazcev za opomine: vpišemo samo ime
skupine obrazcev brez dodatka –eng (torej v zgornjem primeru samo poletje)
(gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe). Program
bo pri pripravi opominov za člane, ki jim moramo poslati opomine v
angleškem jeziku, avtomatsko izbral obrazce za opomine v angleškem jeziku.

Vzdrževanje obrazcev
To možnost izberemo, če želimo spremeniti, dopolniti itd. besedilo v že
pripravljenih obrazcih za opomine. Po potrditvi izbire se izpiše seznam vseh
skupin obrazcev za opomine z naslednjimi podatki:






Skupina obrazcev
Opis
Datum zadnje sprem.
Jezik
Format

Izberemo skupino obrazcev, ki jih želimo spremeniti. Po potrditvi izbire se
odpre meni z vrstami opominov (v knjižnicah z oddelki se najprej odpre meni z
oddelki, po izbiri oddelka pa meni z vrstami opominov). Po izbiri vrste
opomina se odpre obrazec, kjer lahko pričnemo s spreminjanjem besedila.

EDIT OVERDUE - 8
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EDIT OVERDUE

EDIT OVERDUE - 9: Izbira skupine obrazcev, v katerih želimo
spremeniti besedilo

Brisanje obrazcev
To možnost izberemo, če želimo zbrisati obrazce za opomine, ki jih ne
potrebujemo več. Po potrditvi izbire se izpiše seznam vseh skupin obrazcev za
opomine. Izberemo skupino, ki jo želimo zbrisati. Po potrditvi izbire se v
ukazni vrstici izpiše vprašanje Ali ste prepričani, da želite
brisati skupino obrazcev <ime skupine obrazcev>
(D/N)?. Če odgovorimo pritrdilno, se vsi obrazci izbrane skupine zbrišejo.

EDIT OVERDUE - 10: Brisanje skupine obrazcev
© IZUM, april 2005
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Izhod
To možnost izberemo, ko želimo zapustiti okolje vzdrževanja obrazcev za
opomine.
Nasvet:
Opomine izpisujemo v segmentu COBISS2/Izpisi (gl. priročnik
COBISS2/Izpisi, pogl. 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe).

Opozorilo:
Pri pripravi nelatiničnih izpisov se privzeto izpisuje besedilo v cirilici, razen
bibliografskih podaktov, pri katerih se upošteva algoritem krmiljenja pisav
(gl. priročnik COMARC/B, Dodatek D.1). Za izpis dela besedila v latinici
moramo pred besedilom, ki ga želimo izpisati v latinični pisavi, vnesti
zaporedje znakov <LAT>, za njim pa zaporedje znakov <CIR>.

EDIT OVERDUE - 10
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EDIT PRICE

EDIT PRICE
Del programa

osnovni nivo
Ukaz omogoča vzdrževanje, pregledovanje in izpisovanje cenika storitev
knjižnice.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT PRICE
Po potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:






Vpis
Ažuriranje
Brisanje
Izpis
Izhod

Način dela je menijski. V menijih izbiramo posamezne postopke s tipkama Đ
in Š, izbire pa potrjujemo s tipko L ali K. S tipko F ali tipkama
J z se vračamo na višji nivo oz. v prejšnji meni.

EDIT PRICE - 1: Izbira postopka
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Vpis
Po potrditvi izbire se izpiše meni z vrstami storitev oziroma terjatev, ki so
določene globalno in so enake za vse knjižnice. Izberemo ustrezno vrsto in nato
vpisujemo sledeče podatke:


Koda storitve/terjatve
Kodo sestavlja oznaka vrste storitve oziroma terjatve in oznaka
cenovnega razreda.
Trimestna oznaka vrste storitve oziroma terjatve je vnaprej programsko
določena (npr. ZAM). Oznaka cenovnega razreda pa se določa
programsko ali ročno. Pri nekaterih vrstah terjatev so cenovni razredi
vezani na kategorijo člana (npr. članarina) ali vrsto gradiva (npr.
izposojevalnina). Če izberemo takšno vrsto storitve oziroma terjatve, se
na zaslonu izpiše šifrant cenovnih razredov. Izbiramo lahko samo med
vrednostmi, ki še niso določene in so izpisane poudarjeno. Ko izbrani
cenovni razred potrdimo s tipko L, se oznaka tega cenovnega
razreda doda k oznaki vrste.

EDIT PRICE - 2: Cenovni razredi za izposojevalnino
Pri storitvah, pri katerih cenovni razred ni odvisen od vrste gradiva
oziroma članstva, lahko oznako cenovnega razreda poljubno določimo
(npr. MKI1, FOTA4, OST015 itd.).


EDIT PRICE - 2

Opis
Opis je namenjen lažji identifikaciji kode storitve oziroma terjatve ob
posameznih izpisih. Privzame se iz šifranta vrst storitev oziroma
terjatev. Pri tistih vrstah, ki so vezane na kategorijo člana ali vrsto
gradiva, se k temu opisu doda še kategorija člana oziroma vrsta
gradiva. Ta opis lahko dopolnimo ali spremenimo (največ 30 znakov).
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EDIT PRICE


Cena na enoto
Določimo znesek, ki se bo upošteval pri obračunavanju in
evidentiranju terjatev. Cena se določa na enoto, ki je lahko član, izvod
gradiva, fotokopija itd. Vpišemo celotni znesek brez oznake denarne
enote (npr. 100,50). Vnos cene je obvezen: pri avtomatskem
evidentiranju terjatev; če želimo, da se cena prevzame iz vnaprej
določenega cenika.



Način obračuna
Terjatev se lahko obračunava in evidentira avtomatsko ali ročno.
Avtomatsko evidentiranje terjatev je možno za vpisnino oziroma
članarino, izposojevalnino, zamudnine, opomine, obveščanje o
prispelem rezerviranem gradivu, rezervacije prostega gradiva, novo
izkaznico in neizveden prevzem gradiva.
Podatek je kodiran. Šifrant izpišemo s pritiskom na tipko X in nato
izbiramo med naslednjimi vrednostmi:






© IZUM, december 2007

"0" – ročno, vpis cene na enoto
Terjatev se bo evidentirala na osnovi ročnega vnosa cene in števila
enot.
"1" – ročno, cena privzeta iz cenika
Terjatev se bo evidentirala na osnovi cene iz cenika in ročnega
vnosa števila enot.
"2" – avtomatsko
Terjatev se bo obračunala in evidentirala ob izvedbi določenega
postopka:
članarina/vpisnina: ob prvem vpisu ali prvem obisku člana, ki mu
je članstvo poteklo
izposoj./obrabnina: ob izposoji ali podaljšanju roka izposoje
zamudnina: ob vračanju gradiva, ki mu je potekel rok izposoje
zamudnina v čitalnici: ob vračanju gradiva, ki je bilo izposojeno v
čitalnico in mu je potekel rok izposoje
opomini in tožbe: ob izdelavi opominov in tožb; znesek je vezan
na število enot)
obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu: ob dodelitvi
rezerviranega gradiva članu, ki je gradivo rezerviral, in pripravi
rezerviranega gradiva za prevzem
rezervacija prostega izvoda: ob izposoji rezerviranega prostega
gradiva (ko še ni označen, da je pripravljen za prevzem in ima
status O) članu, ki je gradivo rezerviral
nova izkaznica: ob vpisu novega člana po shranjevanju podatkov o
članu
neizveden prevzem gradiva: ob brisanju rezervacije gradiva, ki je
potekla in je gradivo že pripravljeno za prevzem (status W)
"x" – ni aktivna
Obračunavanje in evidentiranje terjatev ni možno; določimo za
storitve, ki se začasno ne obračunavajo, želimo pa jih obdržati v
ceniku.

EDIT PRICE - 3
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Davčna skupina
Podatek lahko vnesemo, če smo pred tem definirali lokalni šifrant
CODE 307. Vnašamo ustrezno kodo in opis davčne skupine ("0" –
brez dajatev, "1" – osnovna stopnja, "2" – znižana stopnja), na osnovi
česar se v blagajniških prilogah (segment COBISS2/Izpisi, izpisi
CIR3XX – poravnava terjatev) izpišejo tudi vsote blagajniških
prejemkov po posameznih davčnih skupinah.



Klavzula
Določimo določilo ali ustrezni člen zakona, po katerem je dobava
blaga oz. storitve oproščena plačila DDV. Podatek je kodiran.
Vnesemo ga lahko, če smo pred tem definirali lokalni šifrant CODE
323 (Klavzula oprostitve plačila DDV). Šifrant izpišemo s pritiskom na
tipko X. Vnos klavzule je omogočen samo pri postavkah, pri katerih
je določena davčna skupina "0" – brez dajatev, vnos je obvezen.

Po poljih za vnos podatkov se pomikamo s tipkama Đ in Š, vpis
posameznega podatka pa potrdimo s tipko L ali K.
Vpisane podatke na koncu shranimo s pritrdilnim odgovorom na vprašanje
Shranim (D/N)?, nakar se vrnemo v meni z vrstami storitev oziroma
terjatev. Če na vprašanje Shranim (D/N)? odgovorimo nikalno, se vrnemo
na prvo polje za vnos podatkov. Kadar podatkov ne želimo shraniti, se vrnemo
v meni z vrstami storitev oziroma terjatev s tipko F ali tipkama J z.

EDIT PRICE - 3 : Vpis podatkov za novo storitev

EDIT PRICE - 4
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EDIT PRICE

Ažuriranje
Po izbiri tega postopka se izpiše meni vseh vrst storitev oziroma terjatev.
Izbiramo lahko samo med tistimi, ki so izpisane poudarjeno, kar pomeni, da je
že določena vsaj ena storitev te vrste. Po izbiri vrste storitve se v zgornjem delu
zaslona izpišejo tiste, ki so že določene. Izberemo tisto storitev oziroma
terjatev, ki jo želimo ažurirati, nato pa v spodnjem delu zaslona dopolnjujemo
ali spreminjamo podatke.
Če določenega podatka ne želimo spremeniti, ga preskočimo s pritiskom na
tipko L, sicer pa ga zbrišemo in vpišemo novega.
Podatek o načinu obračuna je kodiran, pri čemer lahko kodo vpišemo ali pa jo
izberemo iz šifranta. Šifrant izpišemo s pritiskom na tipko X.
Spremembe shranimo tako, da odgovorimo pritrdilno na vprašanje Shranim
(D/N)?, nakar se vrnemo v meni storitev, kjer se že izpišejo spremenjeni
podatki. Če na vprašanje Shranim (D/N)? odgovorimo nikalno, se vrnemo
na prvo polje za vnos. Kadar podatkov ne želimo shraniti, se vrnemo v meni
storitev s tipko F ali tipkama J z.

EDIT PRICE - 4: Ažuriranje cenika

Brisanje
Po izbiri tega postopka se izpiše meni vseh vrst storitev oziroma terjatev.
Izbiramo lahko samo med tistimi, ki so izpisane poudarjeno, kar pomeni, da je
že določena vsaj ena storitev te vrste. Po izbiri vrste storitve se v zgornjem delu
zaslona izpišejo tiste, ki so že določene. Izberemo tisto storitev oziroma
terjatev, ki jo želimo brisati. Če na vprašanje Ali želite brisati to
storitev (D/N)? odgovorimo pritrdilno, se le-ta zbriše iz seznama
določenih storitev oziroma terjatev. Če tega ne želimo, odgovorimo na
vprašanje nikalno. V obeh primerih se vrnemo v meni z vrstami storitev.
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Če smo pomotoma brisali storitev oziroma terjatev, lahko vzpostavimo prvotno
stanje tako, da po izhodu iz okolja Cenik na vprašanje Prekrijem
obstoječi cenik z novim (D/N)? odgovorimo nikalno. V tem
primeru seveda izgubimo tudi vse ostale spremembe, ki smo jih medtem izvedli
v okolju Cenik.

EDIT PRICE - 5: Brisanje izbrane storitve iz cenika

Izpis
Po izbiri vrste storitve oziroma terjatve iz menija (ali Vse storitve) lahko
izbiramo med izpisom na zaslon, na lokalni tiskalnik in na sistemski tiskalnik.
Izpisani seznam vsebuje kodo in opis, ceno na enoto, način obračuna davčno
skupino in klavzulo oprostitve (če sta vpisani). Če je seznam daljši od ene
zaslonske strani, ga pregledujemo s tipkama ¾ in ¿ oz. Z in O. S
tipko F ali tipkama J z se vrnemo v meni z vrstami storitev oziroma
terjatev.

EDIT PRICE - 6
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EDIT PRICE

EDIT PRICE - 6: Izbira načina izpisa

EDIT PRICE - 7: Izpis na zaslon

Izhod
Z izbiro tega postopka ali s tipko F oz. tipkama J z se vrnemo na
osnovni nivo segmenta COBISS2/Izposoja. Če smo podatke samo pregledovali,
je prehod takojšen.
© IZUM, junij 2003
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Če smo podatke spreminjali (določanje, ažuriranje, brisanje storitev oziroma
terjatev), moramo odgovoriti na vprašanje Prekrijem obstoječi
cenik z novim (D/N)?, preden zapustimo okolje Cenik. Po pritrdilnem
odgovoru se spremembe shranijo. Da bi se te spremembe upoštevale tudi pri
ostalih trenutno prijavljenih uporabnikih, morajo le-ti sami inicializirati nove
vrednosti z ukazom INIT. Sicer pa se nove vrednosti vedno inicializirajo ob
prijavi na segment COBISS2/Izposoja.
Če odgovorimo nikalno, se vrnemo na osnovni nivo segmenta
COBISS2/Izposoja, spremembe pa se ne shranijo.

EDIT PRICE - 8: Izhod iz okolja Cenik

Opozorilo:
Za določanje, ažuriranje in brisanje cenika je potrebno posebno pooblastilo.

EDIT PRICE - 8

© IZUM, junij 1996

COBISS2/Izposoja

EDIT SPM

EDIT SPM
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen evidentiranju prispevka (donacije) knjižnici v nedenarni
obliki (npr. knjižno gradivo) ali posebnega članstva pri izbranem članu iz
kakšnega drugega razloga.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT SPM
ali
EDIT SPM <vpisna številka člana>
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Evidentiranje posebnega
članstva za člana:. Vnesemo vpisno številko člana, pri katerem želimo
evidentirati posebno članstvo. Po potrditvi se odpre okolje, kjer lahko določimo
naslednje parametre:


Posebno članstvo
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med ″1″ – DA ali ″0″ – NE in s
tem evidentiramo ali ukinemo posebno članstvo.



Datum prvega evidentiranja posebnega članstva
Privzeto se v polje vpiše tekoči datum, ki ga lahko po potrebi
spremenimo.



Datum poteka posebnega članstva
Pri prvem evidentiranju posebnega članstva se v polje vpiše datum, ki
je za eno leto kasnejši od tekočega datuma; ta datum lahko po potrebi
spremenimo.



Opomba
Vpišemo opombo, ki se nanaša na evidentiranje posebnega članstva
(npr. zbirka Vrhunci stoletja).

Ko s tipko L ali s tipkama Y I potrdimo vnos, nas program vpraša
Shranim (D/N)?. S pritiskom na tipko d se spremembe shranijo, s
pritiskom na tipko n pa ostanemo v okolju za evidentiranje posebnega
članstva.
Okolje za evidentiranje posebnega članstva lahko zapustimo tudi s pritiskom na
tipko F.
Ko je posebno članstvo evidentirano, se izpiše indikator opomb SPM (special
membership – posebno članstvo). Evidentiranje posebnega članstva ter vsak
prispevek se zabeleži kot posebna transakcija, kar je razvidno v okolju
podatkov o disciplini člana (gl. ukaz MEMBINFO) ter v nekaterih statistikah in
izpisih za potrebe izposoje (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, poglavje 13 Izposoja
in poglavje 11.2 Statistike za potrebe izposoje).
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EDIT SPM - 1: Okolje za evidentiranje posebnega članstva

Opozorilo:
Za izvedbo ukaza potrebujemo pooblastilo.
Denarne prispevke beležimo z ukazom ACCOUNT.

EDIT SPM - 2
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EDIT TIMEPAR

EDIT TIMEPAR
Del programa

osnovni nivo
S tem ukazom vzdržujemo podatke o časovnih parametrih izposoje: čas
izposoje in podaljšanja, čas veljavnosti rezervacije izposojenega in prostega
gradiva, čas čakanja rezerviranega gradiva na člana, tolerančna obdobja za
opomine in zamudnino. Parametri so vezani na vrsto gradiva.

Ukazna vrstica

Ukaz: EDIT TIMEPAR
Po potrditvi ukaza se izpiše tabela. Vrstice predstavljajo vrsto gradiva, stolpci
pa različne časovne parametre:

EDIT TIMEPAR - 1: Vzdrževanje časovnih parametrov
izp. čas izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa v podpolju
996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju 996/997q
Opozorilo:
Začetne nastavitve parametra "Čas izposoje" vnese nacionalni center COBISS
na osnovi tabele časovnih parametrov, ki jo je knjižnica definirala v
dokumentu Zapisnik o izposoji v knjižnici, pogl. 3.3. Na zahtevo knjižnice
nacionalni center COBISS tudi spremeni vrednost parametra, tako da je
izposoja onemogočena ("0d" ali "x").
© IZUM, december 2010
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pod. čas podaljšanja izposoje za izvode, ki nimajo posebne omejitve dostopa
v podpolju 996/997p, 996/997u oz. posebnega statusa v podpolju
996/997q
rez. čas veljavnosti rezervacij; po poteku tega časa bo pri evidentiranem
izvodu razvidno, da rezervacija ni več aktualna (datum se izpiše
inverzno), kar pomeni, da jo lahko zbrišemo
čak. čas čakanja gradiva na člana, ki je gradivo rezerviral, ali čas čakanja
gradiva na prevzem; po poteku tega časa bo pri evidentiranem izvodu
razvidno, da je datum prekoračen (izpiše se inverzno), kar pomeni, da
ga lahko brišemo
nar. čas veljavnosti rezervacije prostega izvoda ali čas čakanja izvoda na
prevzem; po poteku tega časa rezervacija prostega izvoda preneha biti
aktualna (datum se izpiše inverzno), kar pomeni, da jo lahko brišemo
1. op število dni prekoračitve roka vrnitve, potrebnih za izdelavo 1. opomina
2. op število dni, ki je poteklo od izdelave 1. opomina, potrebnih za izdelavo
2. opomina
3. op število dni, ki je poteklo od izdelave 2. opomina, potrebnih za izdelavo
3. opomina
4. op število dni, ki je poteklo od izdelave 3. opomina, potrebnih za izdelavo
4. opomina
zam.

obdobje, v katerem se zamudnina ne zaračuna, čeprav je gradivo
vrnjeno z zamudo

čit.

čas veljavnosti rezervacije gradiva za uporabo v čitalnici

Po izvedbi ukaza EDIT TIMEPAR smo na prvem elementu tabele (čas izposoje
za knjige). Po posameznih elementih tabele se premikamo s tipkami za pomik.
Vrednost časovnega parametra vnesemo tako, da s tipko ¼ pobrišemo
staro vrednost ter vpišemo novo. Vrednosti vnašamo v naslednji obliki:
številka in oznaka d (dnevi) ali m (meseci).

Primeri:
21d

– 21 dni

2m

– 2 meseca

x ali 0d – onemogočeno (izposoja, podaljšanje, rezervacije izposojenega in
prostega gradiva) oz. ni tolerančnega obdobja (za opomine in
zamudnino). Vrednost "x" ali "0d" lahko na zahtevo knjižnice vpiše
samo nacionalni center COBISS.
Če pred številko dodamo znak "*", bodo upoštevani samo delovni dnevi.

Primer:
*3d

EDIT TIMEPAR - 2

– trije delovni dnevi

© IZUM, december 2010
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Opozorilo:
Če je datum, ki se izračuna na osnovi določenih časovnih parametrov, dela
prost dan, se programsko določi novi datum na naslednji delovni dan.

Okolje zapustimo s pritiskom na tipki Y I ali tipko F. V ukazni vrstici
se izpiše vprašanje Želite spremembo shraniti (D/N)?. Če
odgovorimo pritrdilno, se bodo vnesene spremembe shranile.

Nasvet:
Če ima knjižnica drugačne časovne parametre za leposlovje, glasbo ali
zabavne vsebine, je možno tabelo razširiti. V tem primeru je tabela izpisana na
več straneh. Pomik na naslednjo stran tabele je možen s tipko za pomik
navzdol.

Opozorilo:
Za izvedbo ukaza potrebujemo pooblastilo.
Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni
parametri, ki jih nacionalni center COBISS vključi na zahtevo knjižnice.

Opozorilo:
V COBISS/OPAC se spremembe lahko upoštevajo s časovnim zamikom,
vendar najkasneje naslednji dan zjutraj.

© IZUM, december 2010
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ERASE/RESERVATION
Kratica
Del programa

ER
osnovni nivo
Ukaz uporabljamo za brisanje rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti ali
aktualnosti.
Pri evidentiranju rezervacije (status "R" – rezervacija izposojenega gradiva,
status "O" – rezervacija v obdelavi in status "W " – čaka na člana) se na osnovi
obdobij veljavnosti za rezervacije, ki so vpisana v tabeli časovnih parametrov
(ukaz EDIT TIMEPAR), določi datum, do katerega velja rezervacija. Če član do
tega datuma v knjižnici ne prevzame gradiva, se šteje, da rezervacija ni več
aktualna. S tem ukazom je možno iz evidence gradiva pri članih zbrisati
rezervacije gradiva, katerim je potekel rok veljavnosti:






Ukazna vrstica

vse rezervacije gradiva (statusi R, O in W)
samo rezervacije gradiva s statusom R
samo rezervacije gradiva s statusom O in W
samo rezervacije gradiva s statusom O
samo rezervacije gradiva s statusom W

Ukaz: ERASE/RESERVATION
u
Po
k potrditvi ukaza se odpre meni za izbiro postopkov, v katerem so na voljo:
a
 brisanje
z
 izpis
n
 izhod
o
v
Brisanje
r
Izberemo,
katere rezervacije s poteklim rokom veljavnosti bomo brisali.
s
Brisanje
se
sproži po pritrdilnem odgovoru na vprašanje Želite brisati
t
nerealizirane
rezervacije (D/N)? in je zaključeno, ko se v vrstici
i
sporočil
izpiše
o
tem
sporočilo. Program preveri, ali so izvodi z zbrisanimi
c
rezervacijami
rezervirani
tudi pri drugih članih. Če so, se gradivo s statusom W
o
ali O dodeli naslednjemu članu iz seznama rezervacij.
v
p
Opozorilo:
i
šČe ima knjižnica v ceniku storitev pri postavki ZNR – neizveden prevzem
egradiva nastavljen avtomatski obračun, se pri vseh članih, za katere so v
m
knjižnici pripravili rezervirano gradivo za prevzem (status W), člani pa ga niso
o
prevzeli in je rok za prevzem potekel, evidentira terjatev za neizveden prevzem
:gradiva.
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Opozorilo:
Če knjižnica obvešča člane o rezervacijah, ki jim je potekel rok veljavnosti,
bodo člani, ki imajo izbrano možnost prejemanja tega obvestila bodisi po epošti, s SMS- ali potisnikmi obvestili, prejeli tudi obvestilo o brisanju
rezervacije gradiva.

ERASE/RESERVATION - 1: Brisanje nerealiziranih rezervacij
Rezervacije lahko brišemo večkrat dnevno. V knjižnicah, kjer je izposoja
ločena po oddelkih, moramo rezervacije brisati za vsak oddelek posebej.

Izpis
Ko se v vrstici sporočil izpiše obvestilo o končanem postopku, lahko seznam
izpišemo na zaslon ali na lokalni ali sistemski tiskalnik. Seznam vsebuje
podatke o gradivu in članih, pri katerih je bila rezervacija brisana, če pa je bilo
gradivo ob tem dodeljeno drugim članom, se izpišejo še ti podatki.

Opozorilo:
Kadar so pri brisanju rezervacij, ki jim je potekel rok veljavnosti, nekateri
izvodi dodeljeni drugim članom, moramo te člane o tem obvestiti. Obvestila
izpišemo po pripravi izpisa CIR902 v segmentu COBISS2/Izpisi.
Članom, ki imajo izbrano prejemanje obvestil o prispelem rezerviranem
gradivu po e-pošti ali s SMS-obvestili, se obvestilo pošlje samodejno.

ERASE/RESERVATION - 2
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ETI

ETI
ET
osnovni nivo, evidenca članov

Kratica
Dela programa

Z ukazom ETI lahko izpišemo posamezne nalepke za članske izkaznice. Za
izpis lahko izberemo samo tiste vpisne številke, ki so že dodeljene članom.
Postopek posameznega izpisovanja nalepk je primeren, kadar nalepke za
opremljanje članskih izkaznic izpisujemo sproti, ob vpisovanju novih članov.
Če pa želimo imeti nalepke za izbrano območje vpisnih številk pripravljene
vnaprej, jih izdelamo in izpišemo v okviru segmenta COBISS2/Izpisi, ki
omogoča izpis nalepk za članske izkaznice "v paketu", v izbrano območje
vpisnih številk pa lahko vključimo tudi proste številke.
Posamezne nalepke za članske izkaznice izpisujemo na lokalni tiskalnik,
priključen na terminal.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: ETI
ali
ETI <vpisna številka člana>
VA

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Na osnovnem nivoju se po potrditvi ukaza oziroma po pritisku na tipki v
ukazni vrstici izpiše besedilo Vpisna številka člana:, kamor vpišemo
številko. Po potrditvi se izpiše nalepka na lokalni tiskalnik.
Primer:
Ukaz: ETI 0100032
Če za ukazom vpišemo številko, ki še ni dodeljena, se po potrditvi ukaza izpiše
opozorilo <vpisna številka>: zapisa o članu s to
številko ni v bazi podatkov in ukaz se ne izvede.
Če za ukazom ETI podamo območje vpisnih številk, se ukaz prav tako ne
izvede, pač pa se izpiše opozorilo Napačno število.
V okolju evidence članov se po potrditvi ukaza ETI oziroma po pritisku na
tipki izpiše nalepka za izbranega člana na tiskalnik.
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ETI - 1: Izpis nalepke za izbranega člana
Opozorilo:
Ukaz ETI se implementira v segment COBISS2/Izposoja samo po dogovoru s
posamezno knjižnico. Zahtevo za implementacijo ukaza je potrebno poslati na
e-naslov cobisservis@izum.si. Pred implementacijo je potreben dogovor o
obliki in vsebini nalepke.

ETI - 2: Vzorec nalepke za članske izkaznice

ETI - 2

© IZUM, november 1995

COBISS2/Izposoja

ETI/FILE

ETI/FILE
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom ETI/FILE lahko izpišemo nalepke za članske izkaznice za tiste
vpisne številke, ki smo jih predhodno shranili v datoteko vpisnih številk z
ukazom PUTEN (gl. ukaz PUTEN).

Ukazna vrstica

Ukaz: ETI/FILE
Po potrditvi ukaza se na tiskalnik izpišejo nalepke za vpisne številke, ki so bile
v datoteko vpisnih številk shranjene tekočega dne. Če datoteka še ni
pripravljena, se izpiše sporočilo Datoteka ENLLLLMMDD ne obstaja.
Uporabite ukaz PUTEN.
Nasvet:
Če so v datoteko vpisnih številk shranjene vpisne številke članov, ki so bili
vpisani v različnih oddelkih ali organizacijskih enotah knjižnice, natisnjene
nalepke za članske izkaznice razvrstimo po oddelkih ali organizacijskih
enotah glede na prvi dve številki v vpisni številki člana.

Opozorilo:
Če želimo tiskati nalepke iz datoteke vpisnih številk, ki smo jo pripravili v
preteklosti (npr. prejšnji dan), moramo z ukazom DATE spremeniti datum na
dan, ko je bila datoteka vpisnih številk pripravljena.
Po nastavitvi ustreznega datuma izpišemo nalepke z ukazom ETI/FILE.

© IZUM, julij 2004
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EXPAND

EXPAND
Kratica
Dela programa

EXP
osnovni nivo, katalog
Na osnovnem nivoju omogoča ukaz EXPAND pregled pojmov, ki se nahajajo
v bazi podatkov o članih in izbiro posameznega pojma.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: EXPAND
ali
EXPAND <iskalna predlona>
ali
EXPAND <iskalna predpona=iskalni pojem>
I

Ukazna vrstica

Ukazna tipka

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Iskalni indeks:, kamor vpišemo iskalno predpono. Če za iskalno
predpono vpišemo še iskalni pojem, omejimo iskanje in izpis podatkov. Iskalni
pojem lahko krajšamo (brez posebnega znaka "*").
Primeri:
Ukaz: EXPAND NA
Ukaz: EXPAND CG=004
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona odpre okno, v katerem se izpiše
seznam vseh pojmov za izbrano iskalno predpono. Seznam je urejen po
abecedi, pri kodiranih podatkih pa po naraščajočih vrednostih kod:



od začetka šifranta, če za iskalno predpono nismo vpisali nobene
vrednosti
od tiste vrednosti naprej, ki smo jo vpisali za iskalno predpono.

Primer:
Ukaz: EXPAND FC
(izpis seznama vseh pojmov, ki se pojavljajo v polju za fakulteto)
Išči: fakulteta za
(iskanje določenega pojma med vsemi pojmi, ki se pojavljajo v izbranem polju
za fakulteto)
Številka pred vsakim pojmom pove, kolikokrat se ta pojem pojavlja v bazi
podatkov o članih. Pri kodiranih podatkih se najprej izpiše koda in nato v
oklepaju še njen pomen.
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Za pomik na naslednjo stran seznama pritisnemo tipko Z ali N, za pomik
na predhodno stran pa tipko O ali B. Izpis seznama brez izbire določenega
pojma prekinemo s tipko F ali J z.
V seznamu lahko poiščemo določen pojem na dva načina:



s tipkama za pomik navzdol Õ ali navzgor Ï
pritisnemo ukazni tipki Y C, nato pa za besedo Išči:, ki se
izpiše v levem spodnjem delu okna, vpišemo pojem (v celoti ali v
skrajšani obliki), ki ga želimo poiskati (gl. sliko EXPAND - 1).

EXPAND - 1: Izvedba ukaza EXPAND na osnovnem nivoju
Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi v vrstico, kjer se nahaja iskani
pojem. S ponovnim pritiskom na tipko C se pomaknemo do naslednjega
pojma, ki ustreza iskalni zahtevi. Iskalno predpono z vsebino izberemo s tipko
L ali K. Po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše ukaz SELECT in
izbrana iskalna zahteva.
Po ponovnem pritisku na tipko L se izpiše seznam članov, ki ustrezajo
iskalni zahtevi. Iz seznama izberemo člana tako, da za besedo Izbira:
vpišemo njegovo zaporedno številko iz seznama.
Če iskalni zahtevi ustreza samo en član, preidemo takoj po potrditvi ukaza v
okolje izposoje gradiva pri tem članu.
V okolju kataloga lahko pregledamo pojme, ki se nahajajo v bibliografski bazi
podatkov, in izberemo posamezen pojem. Ko kazalec v oknu za iskanje utripa
za iskalno predpono, pritisnemo

Ukazna tipka

EXPAND - 2

I
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V osrednjem delu zaslona se izpiše seznam vseh pojmov za izbrano iskalno
predpono. Posamezen pojem izberemo s tipkama za pomik navzdol Õ ali
navzgor Ï. Po potrditvi s tipko L se prenese v okno za iskanje, k izbrani
iskalni predponi.

EXPAND - 2: Izvedba ukaza EXPAND v okolju kataloga

© IZUM, november 1995
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FIND

FIND
katalog

Del programa

Pri iskanju gradiva v katalogu lahko določimo kriterije izbora polj 996/997 v
najdenih zapisih in na ta način omejimo izpis podatkov o stanju zaloge.
YC
B
FIND <ime podpolja>=<iskalni pojem> (&<ime podpolja>=
<iskalni pojem>&...)

Ukazni tipki
ali tipka

Ko se kazalec nahaja v oknu za iskanje, pritisnemo tipki Y C ali tipko
B. V ukazni vrstici se izpiše beseda FIND, za katero vpišemo oznako
podpolja podatkov o stanju zaloge (polja 996/997), znak = in vsebino podpolja.
Če iščemo po elementih, moramo navesti oznako elementa in njegovo vsebino.
Vsebino lahko krajšamo na začetku, v sredini ali na koncu, in sicer z znakoma
"*" ali "%". Znak "*" nadomesti poljuben niz znakov, znak "%" pa en znak
(znakov "%" v nizu je lahko tudi več).
Primer:
FIND: k=1994
(kot kriterij izbora določimo letnico izida (1994)

FIND - 1: Določitev kriterijev izbora s pomočjo postopka FIND
© IZUM, november 1995
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Kot kriterij lahko za besedo FIND navedemo več podpolj, vendar jih moramo
povezati z operatorjem "&" (in).
Ko smo določili kriterije izbora in jih potrdili s tipko L, se vrnemo v
zgornji del zaslona, v okno za iskanje, kjer so izpisane tri iskalne predpone. Za
iskalnimi predponami, ki jih lahko tudi zbrišemo in vpišemo druge, vpišemo
iskalne pojme. Po potrditvi iskanja se v vrstici sporočil izpiše število
bibliografskih zapisov, ki ustrezajo iskalnim zahtevam, in kriterij izbora, ki
smo ga navedli za besedo FIND (npr. 4 zadetki (FIND k=1994)).V
osrednjem delu zaslona se izpišejo bibliografski podatki za zapise (naslove), ki
so rezultat iskanja po iskalnih predponah. Pri zapisih, ki izpolnjujejo kriterije
izbora s postopkom FIND, pa se za posamezne izvode gradiva izpišejo za
zaporedno številko še nekateri podatki o stanju zaloge: inventarna številka in
signatura, pri serijskih publikacijah pa še podatki o številčenju (podpolja 997
≠c, ≠j, ≠k, ≠l), podatki o dostopnosti oz. statusu (podpolji 997≠p, ≠q) in oznake
enot (podpolje 997≠m).
Če nobeden od izbranih zapisov ne izpolnjuje kriterijev izbora s pomočjo
postopka FIND, se izpišejo samo bibliografski podatki.

FIND - 2: Izpis zapisov po izboru s pomočjo postopka FIND

FIND - 2
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FIND/INV
Kratica
Del programa

FI
izposoja gradiva
Ukaz je namenjen iskanju določenega izvoda v seznamu evidentiranega gradiva
člana. V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: FIND/INV
YC
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Išči IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo. Po
potrditvi se kazalec pomakne k iskanemu gradivu.

FIND/INV - 1: Iskanje gradiva z inventarno številko IN=198900007
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FORMAT

FORMAT
Kratica
Del programa

F
osnovni nivo
Z ukazom FORMAT izberemo ali pa definiramo format izpisa.
1. Izbira že definiranega formata
Po priključitvi na segment COBISS2/Izposoja je privzet vnaprej
definiran format z oznako DEF. Podatki o članih, izbranih z zadnjim
ukazom SELECT, se izpisujejo v tem formatu (z ukazi DISPLAY, PRT
ali SYSPRT), dokler ne izberemo drugega formata.
Katerega koli od že definiranih formatov lahko izberemo, če v ukazno
vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: FORMAT
ali
FORMAT <ime formata>

FORMAT - 1: Vnaprej definirani izpisni formati
Če vpišemo samo ukaz FORMAT, se po potrditvi izpiše seznam vseh
definiranih formatov (vnaprej definiranih in uporabniško definiranih).
Želenega izberemo s tipkama Õ in Ï. Po potrditvi se izbrani format
izpiše v vrstici sporočil (npr. FORMAT ETI). V tem formatu bodo
izpisani podatki o izbranih članih (gl. sliko FORMAT - 2).
© IZUM, november 1995

FORMAT - 1

FORMAT

COBISS2/Izposoja

FORMAT - 2: Izpis podatkov o članih v izbranem formatu (format ETI)
2. Definiranje formata (uporabniško definiran format)
Po želji lahko definiramo nov format, torej poljubno določimo vsebino
in obliko izpisa podatkov o članih. Vpišemo ukaz FORMAT, ime
formata in določeno definicijo.

Ukazna vrstica

Ukaz: FORMAT <ime formata><definicija formata>
Definicijo formata sestavljajo dvočrkovne oznake polj (seznam vseh
polj dobimo s tipko X). Oznake ločimo med seboj z vejico (brez
presledka). Če za oznako postavimo navpično črto, se naslednje polje
izpiše v novi vrsti.
Primera:
Ukaz: FORMAT F07 NA,EN,CG
Ukaz: FORMAT F08 NA,EN|,CG\
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše sporočilo (npr. DEFINE
FORMAT F07), izpisni format pa se doda v seznam že definiranih
formatov.
Vsak uporabniško definiran format ostane definiran do odjave s
sistema.

FORMAT - 2
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FULL

FULL
izposoja gradiva, katalog

Dela programa

S pomočjo ukaza FULL izpišemo podatke o gradivu v formatu COMARC.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: FULL
VD


Izvajanje ukaza v okolju izposoje gradiva:
S tipkama Õ ali Ï najprej izberemo evidentiran izvod, nato pa
pritisnemo tipki V D (oz. pritisnemo tipko H in v ukazno vrstico
vpišemo ukaz). Na zaslonu se izpišejo popolni bibliografski podatki in
podatki o stanju zaloge.
Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, izpišemo naslednjo stran s
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z). Po končanem
izpisu se s pritiskom na katero koli tipko vrnemo v okolje izposoje
gradiva pri izbranem članu.



Izvajanje ukaza v okolju kataloga:
V okolju kataloga najprej poiščemo gradivo in po izpisu najdenih
bibliografskih zapisov pritisnemo tipki V D. Po pritisku na tipki se
v ukazni vrstici izpiše besedilo Format COMARC za zapis=.
Če obstaja za določen naslov samo en fizični izvod gradiva, vpišemo
zaporedno številko, ki se izpiše v seznamu pred inventarno številko. Če
pa obstaja za določen naslov več fizičnih izvodov gradiva, lahko za
izpis tega zapisa vpišemo številko katerega koli izvoda tega naslova
(gl. sliko FULL - 1).
Po potrditvi s tipko L se v osrednjem delu zaslona izpiše zapis v
formatu COMARC (gl. sliko FULL - 1). Izpis je enak kot v okolju
izposoje gradiva.
Če je izpis daljši od ene zaslonske strani, izpišemo naslednjo stran s
pritiskom na katero koli tipko (razen F in J z).
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FULL - 1: Izbira zapisa za izpis v formatu COMARC

FULL - 2: Izpis zapisa v formatu COMARC
Če po izpisu zadnje strani podatkov v formatu COMARC pritisnemo katero
koli tipko, se na zaslonu ponovno izpiše seznam najdenih bibliografskih
zapisov, kazalec pa se postavi za besedilo v ukazni vrstici. Nadaljujemo lahko z
izpisovanjem zapisov v formatu COMARC ali pa izberemo kak drug postopek.
S tipko F se vrnemo v okno za iskanje.

FULL - 2
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FURSTEST

FURSTEST
Del programa
Kratica

Osnovni nivo
FURS
Z ukazom FURSTEST lahko preverimo, ali je možno vzpostaviti povezavo z
informacijskim sistemom FURS-a.Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju.

Ukazna vrstica

Ukaz: FURSTEST
Če je povezava vzpostavljena, se izpiše sporočilo FURS OK, v nasprotnem
primeru pa FURS ni OK.

FURSTEST - 1: Preverjanje povezave s FURS-om
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HEAD

HEAD
osnovni nivo

Del programa

Z ukazom HEAD lahko definiramo tekst, ki se izpiše kot glava seznama (če z
ukazom DISPLAY izpišemo podatke o izbranih članih na zaslon) ali v zaglavju
izpisne liste (če z ukazom PRT ali SYSPRT izpišemo podatke o izbranih članih
na lokalni ali sistemski tiskalnik).
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: HEAD <"besedilo glave">
Primer:
Ukaz: HEAD "SEZNAM ČLANOV – PREDŠOLSKI OTROCI"

HEAD - 1: Izpis seznama članov z definiranim naslovom

Za preklic izpisovanja glave zadošča samo ukaz HEAD.
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Opozorilo:
Besedilo glave mora biti navedeno v dvojnih narekovajih, če želimo izpisanega
natančno v taki obliki, kot smo ga vpisali (npr. večji presledki med besedami).
Če besedila ne navedemo v narekovajih, se bo izpisalo z enojnim presledkom
med besedami. Med narekovaji lahko vpišemo največ 66 znakov.

HEAD - 2
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HELP

HELP
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva, katalog

Deli programa

Ukaz omogoča izpis navodil za delo glede na položaj v programu.
V ukazno vrstico napišemo:

Ukazna vrstica
Ukazna tipka
ali tipki

Ukaz: HELP
M
YP

Opozorilo:
Vsebina navodil se od aprila 1997 ne dopolnjuje več, zato je priporočljiva
uporaba priročnika COBISS2/Izposoja, katerega ažurna verzija je dostopna
na portalu Izobraževanje.
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko (-i) se izpišejo navodila (besedilo
priročnika) glede na to, kje v programu se trenutno nahajamo.

HELP - 1: Pomoč v okolju za izposojo
Izhod omogoča tipka F.

© IZUM, december 2010

HELP - 1

COBISS2/Izposoja

HOME

HOME
Kratica
Del programa

HO
osnovni nivo
Z ukazom HOME se vrnemo v okolje izposoje matičnega oddelka, to je
oddelka, ki smo ga izbrali, ko smo se prijavili v okolje COBISS2/Izposoja, oz.
oddelek, ki je določen kot naš matični oddelek za delo v izposoji. Ukaz lahko
uporabljamo samo v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: HOME
Če smo trenutno v okolju izposoje drugega oddelka, se v vrstici sporočil izpiše
sporočilo Vrnitev v oddelek <št. in ime matičnega
oddelka>. Preselimo se v okolje izposoje matičnega oddelka, kamor smo se
prijavili ob prehodu v okolje COBISS2/Izposoja.

HOME - 1: Vrnitev v okolje izposoje matičnega oddelka
Opozorilo:
Ukaz se izvede samo, če smo predhodno izbrali drug oddelek z ukazom DEP.
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INFO

INFO
Del programa

osnovni nivo, evidenca članov
Ukaz omogoča vpogled v podatke o kreiranju zapisa o določenem članu, zadnji
spremembi tega zapisa, brisanju člana iz baze podatkov ali dodelitvi nove
vpisne številke, ter tudi zadnji spremembi privilegijev in omejitev za
določenega člana. Poleg datuma in časa se izpiše tudi uporabniška šifra osebe,
ki je kreirala oz. spremenila zapis.

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: INFO

A
Opozorilo:
Na osnovnem nivoju ukaza INFO ne moremo nadomestiti z ukazno tipko A.
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko A se v osrednjem delu zaslona
izpiše okno z datumom, časom in uporabniško šifro osebe, ki je zapis o članu
kreirala oz. nazadnje spreminjala:
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Zapis kreiran: datum in čas ter uporabniška šifra osebe, ki je
člana vpisala (ukaz NEW). Podatek se ne spreminja.



Zapis spremenjen: datum in čas ter uporabniška šifra osebe, ki
je v okolju evidence članov (ukaz EDIT) zadnja izvedla kakršnkokoli
spremembo podatkov o članu in zapis shranila.



Privilegij spremenjen: datum in čas ter uporabniška šifra
osebe, ki je zadnja spreminjala podatke o dodeljenih privilegijih. Če je
polje prazno, privilegiji še niso bili dodeljeni.



Omejitev spremenjena: datum in čas ter uporabniška šifra
osebe, ki je zadnja spreminjala podatke o postavljenih omejitvah (razen
omejitve Izgubljena izkaznica). Če je polje prazno, omejitve
še niso bile določene.



Zapis je označen za brisanje: datum in čas ter
uporabniška šifra osebe, ki je zadnja spreminjala podatke o članu z
ukazom DELETE ali RENAME.



Brisan iz evidence: razlog, zakaj je bil član brisan iz evidence.

INFO - 1

INFO
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Slika INFO - 1: Izpis podatkov o zapisu v okolju evidence članov

Slika INFO - 2: Izpis podatkov o zapisu na osnovnem nivoju
Opozorilo:
Podatki o datumu, času in osebi, ki je spremenila privilegije oz. omejitve, se
beležijo od aprila 1997, zato niso razvidne informacije o določitvah in
spremembah privilegijev oz. omejitev pred tem časom.

INFO - 2
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INIT

INIT
Kratica
Del programa

IN
osnivni nivo
Ukaz INIT je namenjen inicializaciji parametrskih datotek, ki določajo način
dela v segmentu COBISS2/Izposoja. Ukaz uporabimo, kadar se med prijavo na
sistemu spremeni katera od datotek, nam pa se zato ni ptorebno odjaviti s
sistema in se nanj ponovni prijaviti.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: INIT
Po potrditvi ukaza se v ukazni vstici po nekaj sekundah izpiše sporočilo
Podati so inicializirani!, kar pomeni, da so podatki nastavljeni na
privzete (začetne) vrednosti iz parametrskih datotek.
Ukaz uporabimo, kadar se med prijavo na sistemu spremeni katera od
naslednjih datotek:
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datoteka s pooblastili, ki jih dodelimo oz. odvzamemo uporabnikom
datoteka časovnih parametrov za izposojo
datoteka parametrov, od katerih je odvisno delovanje programa (po
izvedbi ukaza SET UP)
datoteka globalnih šifrantov
datoteka lokalnih šifrantov (po izvedbi ukaza EDIT CODES).

INIT - 1
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KEYBRDHELP

KEYBRDHELP
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva, katalog

Deli programa

Ukaz omogoča izpis tabele z diakritičnimi znaki.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: KEYBRDHELP
VP
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se izpiše tabela z diakritičnimi zanki
(tabela je podana tudi v Dodatku D). Na levi strani tabele so izpisana tudi
navodila za vpis znakov.

KEYBRDHELP - 1: Izpis tabele z diakritičnimi znaki pri vpisu novega
člana

Izhod omogoča tipka za presledek ».
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KEYPADHELP

KEYPADHELP
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva, katalog

Deli programa

Ukaz omogoča izpis tipkovnice z razporedom in pomenom ukaznih tipk.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: KEYPADHELP
P
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se izpiše tipkovnica glede na
programsko okolje, v katerem se nahajamo. Ukazi so napisani na tipkah, s
katerimi jih aktiviramo. Informacije o določenm ukazu dobimo s pritiskom na
tipko z imenom ukaza.

KEYPADHELP - 1: Tipkovnica v okolju izposoje gradiva

Izhod omogoča tipka za presledek ».
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LOOK

LOOK
Kratica
Deli programa

LOOK
osnovni nivo, izposoja gradiva, katalog
Ukaz LOOK omogoča vpogled v stanje gradiva. Postopek izvedemo, če želimo
dobiti informacijo o tem, ali je neko gradivo prosto za izposojo, ali je
izposojeno, kako dolgo je že izposojeno, kdaj lahko pričakujemo njegovo
vrnitev, kateri član si je izposodil gradivo in ali si ga je morda kdo tudi
rezerviral.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: LOOK
YD
1. Kadar se nahajamo na osnovnem nivoju ali v okolju izposoje gradiva pri
izbranem članu, se po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki v ukazni
vrstici izpiše besedilo Preglej IN/CN=. Vpišemo inventarno številko
ali številko za izposojo in potrdimo s tipko L.

LOOK - 1: Vpogled v stanje gradiva na osnovnem nivoju
Pri serijskih publikacijah, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske
publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa
so vsi zvezki vezani skupaj, vpišemo samo inventarno številko. Pri serijskih
publikacijah, ki imajo nevezane ali delno vezane zvezke, pa moramo za
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inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk
skupaj vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko, se izpišejo
podatki o vseh enotah letnika (gl. sliko LOOK -2).

LOOK - 2: Vpogled v stanje gradiva v okolju izposoje gradiva
V okolju izposoje gradiva lahko izpišemo podatke o stanju katerega koli
izvoda gradiva iz lokalne baze podatkov (poznati moramo njegovo
inventarno številko) in ne le podatkov o izvodih iz seznama gradiva
izbranega člana.
2. V okolju kataloga (gl. ukaz CATALOGUE) lahko izpišemo podatke o
stanju tistih izvodov gradiva, ki smo jih predhodno poiskali.



LOOK - 2

Če preidemo v okolje kataloga z osnovnega nivoja, se takoj po iskanju
v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=, za katerim
vpišemo zaporedno številko izvoda.
Če preidemo v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva, moramo za
izpis podatkov o določenem izvodu pritisniti tipki Y D. Šele
takrat se v ukazni vrstici izpiše besedilo Preglej izvod=, za
katerim vpišemo zaporedno številko izvoda.
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LOOK

LOOK - 3: Vpogled v stanje gradiva v okolju kataloga
Po potrditvi s tipko L se na zaslonu odpre okno, v katerem se izpišejo
osnovni podatki o gradivu in informacija o tem, ali je gradivo izposojeno ali
prosto za izposojo. Če je izposojeno, se izpišejo tudi nekateri podatki o članu,
ki si je gradivo izposodil (vpisna številka, priimek in ime ter kategorija), ter
datum izposoje, datum podaljšanja in datum vrnitve gradiva. Izpišejo se tudi
morebitne rezervacije (datum rezervacije, vpisna številka ter priimek in ime
člana).
Po pritisku na tipko L, K ali F se okno s podatki o izbranem izvodu
zbriše.
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LOOK/ALL

LOOK/ALL
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz LOOK/ALL omogoča kratek statistični pregled vseh trenutno
evidentiranih izvodov in opominov pri izbranem članu. Podatki so razvrščeni
po statusu izposoje in po vrstah gradiva. Pri knjižnicah, ki imajo izposojo
organizirano po oddelkih, se izpišejo vsi podatki ločeno za vsak oddelek.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: LOOK/ALL

YR
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v osrednjem delu zaslona najprej
izpiše tabela, v kateri so podatki o številu evidentiranih izvodov razvrščeni po
statusu izposoje. Zatem se izpiše število evidentiranih izvodov z opomini ločeno po posameznih vrstah opominov.
Pri knjižnicah, ki imajo več kot 10 oddelkov, se na naslednjo stran pomaknemo
s tipkami za pomik.

LOOK/ALL - 1: Pregled evidentiranega gradiva po statusu
Po ponovnem pritisku na tipko N ali Õ se izpiše nova tabela, v kateri so
podatki o številu evidentiranih izvodov razvrščeni po vrstah gradiva.
Posamezna vrsta gradiva (npr. monografske publikacije) je opredeljena s
številko tipa (npr.: tip 1) in kriterijem, ki ga opredeljuje (npr.: knjige).
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LOOK/ALL - 2: Pregled evidentiranega gradiva po vrstah gradiva
Če želimo ponovno izpisati prvo tabelo, pritisnemo tipko Õ ali tipko N. V
okolje izposoje gradiva se vrnemo s tipko L ali F.

LOOK/ALL - 2
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LOOK/CURRENT

LOOK/CURRENT
Kratica

LOOK/CURRENT

Del programa

izposoja gradiva
Ukaz LOOK/CURRENT je namenjen vpogledu v stanje posameznega izvoda v
seznamu gradiva člana.
Po izbiri člana (z ukazom MEMBER) izberemo s tipkama za pomik navzdol Õ
in navzgor Ï izvod, ki bi ga radi pregledali, nato pa v ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: LOOK/CURRENT
D
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipko se izpiše okno s podatki o izbranem
gradivu (gl. ukaz LOOK).

LOOK/CURRENT - 1: Vpogled v stanje gradiva, evidentiranega pri
članu
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LOST

LOST
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz je namenjen evidentiranju izgubljenih izvodov gradiva. Kot izgubljene
lahko evidentiramo samo tiste izvode, ki imajo v seznamu gradiva člana status
C ali S.
S tipkama Õ ali Ï izberemo izvod in v ukazno vrstico napišemo ukaz.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: LOST

YE
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki Y E se v vrstici sporočil izpiše
sporočilo Gradivo z IN=... je že izposojeno pri članu, v
ukazni vrstici pa vprašanje Želite gradivo evidentirati kot
izgubljeno (D/N)?. Po potrditvi trdilnega odgovora se pri izbranem
izvodu spremeni status iz C ali S v L (gl. sliko LOST - 1). Če v knjižnici
zaračunavamo zamudnino, v tem trenutku evidentiramo tudi terjatev za
zamudnino.

LOST - 1: Evidentiranje izgubljenega gradiva
Če član po določenem času izvod najde in vrne v knjižnico, člana razdolžimo
tako, da izvod najprej izposodimo (gl. ukaz CIRCULATE). Status izvoda se
spremeni iz L v C. Nato izvod vrnemo (gl. ukaz RETURN/CURRENT). Pri tem
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član plača stroške zamudnine in opominov, če jih v knjižnici obračunavamo.
Število izgubljenih izvodov v okolju discipline člana se zmanjša za en izvod.
Če član po določenem času izgubljenega gradiva ne najde in ne vrne, izgubljeni
izvod gradiva brišemo iz evidence pri članu (gl. ukaz RETURN/CURRENT).
Ko trdilno odgovorimo na vprašanje Želite izgubljeni izvod
brisati iz evidence (D/N)?, nas bo program še opozoril, da
moramo status izgubljenega izvoda gradiva spremeniti (opozorilo Gradivo
je treba odpisati v oddelku za obdelavo. Pritisnite
tipko ENTER za nadaljevanje). Šele po pritisku na tipko K se
izvod gradiva izbriše iz evidenčnega kartona člana.
Izgubljenemu izvodu gradiva, ki smo ga v segmentu COBISS2/Izposoja
razdolžili, moramo spremeniti status v segmentu COBISS2/Katalogizacija oz.
COBISS3/Zaloga (v podpolje 996/997q vpišemo vrednost "9" - odpisano). Šele
takrat je izvod dejansko odpisan in nedostopen za izposojo.
Opozorilo:
Če v segmentu COBISS2/Katalogizacija oz. COBISS3/Zaloga ne določimo
statusa "9" - odpisano, se v okolju kataloga pri tem izvodu v bodoče izpisuje
status Prosto, kar je za uporabnike COBISS/OPAC-a zavajajoča
informacija.
Član mora poleg zamudnine in stroškov opominov poravnati še stroške za
izgubljeni izvod (gl. ukaz ACCOUNT). Števila izgubljenih izvodov pri
podatkih o disciplini člana navadno ne popravljamo (čeprav programska
oprema COBISS2/Izposoja to omogoča; gl. ukaz MEMBINFO).

LOST - 2
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MAIL

MAIL
MAIL
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Z ukazom MAIL preidemo v sistemsko okolje za elektronsko pošto in
pošiljanje pisnih sporočil drugim uporabnikom, ki so priključeni v omrežje
DECNET.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: MAIL

Ukazna vrstica

Po potrditvi se izpiše oznaka (prompt) MAIL>, za katero vpisujemo ukaze, ki
so opisani v nadaljevanju. Ukaze potrjujemo s tipko L.
V okolju ukaza MAIL vnos diakritičnih znakov ni možen.
Okolje ukaza MAIL zapustimo z ukazom EXIT ali s tipkama J z.

SET CC
Z ukazom določimo, da se pri pošiljanju sporočil izpisuje tudi beseda CC, za
katero vpisujemo naslovnika(e), ki mu (jim) želimo poslati kopijo sporočila.
Ukaz: SET CC

Ukazna vrstica

SEND
Sporočilo pošljemo določenemu uporabniku.
Ukaz: S(END)

Ukazna vrstica

Po potrditvi se izpiše beseda To:, za katero vpišemo naslovnika, in sicer ime
računalnika, dvojno dvopičje in uporabniško šifro (node::username). če je
naslovnikov več, jih med seboj ločimo z vejico. Potrdimo s tipko L in
izpiše se beseda Subj:, za katero vpišemo predmet sporočila. Zopet potrdimo
s tipko L. Nato vnesemo sporočilo (v novo vrsto gremo lahko s tipko
L). Sporočilo odpošljemo s pritiskom na tipki J z. Če sporočila ne
želimo poslati, pritisnemo tipki J c.
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Ukaz SEND pozna sledeča določila:





/E(DIT) - sporočilo pišemo s pomočjo urejevalnika besedil (editor),
odpošljemo pa ga z ukazom EXIT. S pritiskom na ukazni tipki Y I se
levo spodaj izpiše beseda Command:, za katero vpišemo ukaz EXIT.
Če sporočila ne želimo poslati, vpišemo ukaz QUIT. Ukaze, ki jih
vpišemo za Command:, potrdimo s tipko K (ne L).
/SE(LF) - sporočilo pošljemo tudi sebi.
/PE(RSONAL\NAME)=<"ime in priimek"> - vpišemo svoje osebno
ime, ki ga uporabljamo pri pošiljanju sporočil in ki je potem v glavi
sporočila izpisano v vrstici From:.

Določila lahko vpišemo hkrati oz. jih pišemo poljubno, npr.

Ukazna vrstica

Ukaz: SEND/EDIT/PE=<"ime in priimek">

MAIL - 1: Pošiljanje pisnih sporočil uporabnikom

MAIL
Ukaz M(AIL) je enakovreden ukazu S(END). Uporabljamo lahko enega ali
drugega. Ukaz MAIL pozna enaka določila kot ukaz SEND.

READ
Z ukazom READ (ali s pritiskom na tipko L) izpišemo sporočilo, ki je
prispelo prvo. Vsako naslednje sporočilo (ali stran sporočila) izpišemo z
ukazom READ (ali s pritiskom na tipko L). če želimo izpisati katero koli

MAIL - 2
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sporočilo, vpišemo ukaz READ in številko sporočila ali pa samo številko
sporočila.
Ukaz: REA(D)
Ukaz: REA(D) <št. sporočila>
ali
<št. sporočila>

Ukazna vrstica

LAST
Izpišemo sporočilo, ki je prispelo zadnje.
Ukaz: L(AST)

Ukazna vrstica

BACK
Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati predhodno sporočilo, vpišemo
Ukaz: B(ACK)

Ukazna vrstica

NEXT
Če beremo neko sporočilo in želimo prebrati naslednje sporočilo, vpišemo
Ukaz: N(EXT)

Ukazna vrstica

FORWARD
Sporočilo, ki ga trenutno beremo, pošljemo drugemu uporabniku.
Ukaz: FO(RWARD)

Ukazna vrstica

DELETE
Brišemo sporočilo, ki ga trenutno beremo. Če želimo brisati katero koli
sporočilo, vpišemo za ukazom še številko sporočila.
Ukaz: D(ELETE)
ali
D(ELETE) <št. sporočila>

Ukazna vrstica

SEARCH
Poiščemo sporočilo, ki vsebuje iskano besedilo.

© IZUM, november 1995
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Ukaz: SEA(RCH) <besedilo>
Če več sporočil vsebuje enako besedilo, se pojavi sporočilo, ki je prispelo prvo.
Vsako naslednje sporočilo dobimo z ukazom SEA(RCH).

DIRECTORY
Izpišemo seznam vseh prejetih sporočil.
Ukazna vrstica

Ukaz: DI(RECTORY)
Na seznamu je zaporedna številka sporočila, pošiljatelj, datum prejetja in
predmet sporočila.
Na novo prispela sporočila so izpisana poudarjeno. Brisana sporočila
sooznačena z (Deleted).
Ukaz DIRECTORY pozna sledeča določila:






MAIL - 4

/FR(OM)=<ime> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli od
določene osebe.
/TO=<ime> - izpišemo seznam sporočil, ki so bila poslana določeni
osebi.
/SI(NCE)=<datum> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli na
navedeni datum ali po njem (datum pišemo v obliki DD-MMM, npr.
15-MAR).
/B(EFORE)=<datum> - izpišemo seznam sporočil, ki smo jih prejeli
pred navedenim datumom.
/ST(ART)=<št. sporočila> - izpišemo seznam sporočil z začetkom pri
navedeni številki sporočila.
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MAIL - 2: Seznam prejetih sporočil od številke 100 naprej

HELP
Ukaz nudi pomoč za delo s programom MAIL (v angleščini).
Ukaz: :H(ELP)

Ukazna vrstica

EXIT
Zapustimo okolje ukaza MAIL in se vrnemo v segment COBISS2/Izposoja.
Lahko uporabimo tudi tipki J z.

Ukazna vrstica

© IZUM, november 1995
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MEMBER

MEMBER
Kratica
Del programa

MEM
osnovni nivo
Z ukazom MEMBER izberemo iz baze podatkov o članih zapis o tistem članu,
ki mu želimo izposoditi, rezervirati ali drugače evidentirati gradivo.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukazni tipki

Ukaz: MEMBER
ali
MEMBER <vpisna številka člana>
ali
MEMBER <alternativna številka člana>
VE
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v zgornjem delu zaslona izpiše
beseda Član:, kamor vpišemo sedemmestno vpisno številko člana in jo
potrdimo s tipko L.

MEMBER - 1: Izbrani član s seznamom evidentiranega gradiva
Na zaslonu se ob vpisni številki izpiše priimek in ime člana ter kategorija, na
desni strani pa indikatorji opomb (npr. NOT/OLD), če so taki podatki pri članu
vpisani. Pod temi podatki se izpiše seznam evidentiranega gradiva.
Če v ukazni vrstici ob ukazu vpišemo še vpisno številko člana, se po potrditvi s
tipko L takoj izpišejo prej navedeni podatki.
© IZUM, september 2011
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Primera:
Ukaz: MEMBER 0100321
Ukaz: MEMBER 0100000

(izbira zapisa o članu)
(izbira zapisa o oddelku v okviru knjižnice)

Če vpišemo številko, ki v bazi podatkov ne obstaja, se v vrstici sporočil izpiše
sporočilo <vpisna številka>: zapisa o članu s to
številko ni v bazi podatkov.
V okolju izposoje gradiva lahko pri izbranem članu izvajamo različne
postopke:








MEMBER - 2

izposojamo, vračamo ali rezerviramo gradivo
gradivo poiščemo v katalogu in ga nato izposodimo
vpišemo opombo o članu ali o gradivu
izpisujemo zadolžnice za izposojeno gradivo
pregledamo podatke o disciplini člana
pogledamo podatke o evidenci gradiva in disciplini člana v drugih
oddelkih (v knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih) ipd.
preidemo v drug oddelek, ne da bi zapustili okolje izposoje gradiva pri
izbranem članu (v knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po
oddelkih)
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MEMBINFO
Kratica
Del programa

MEM
izposoja gradiva
Z ukazom MEMBINFO lahko pogledamo podatke o disciplini člana.

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: MEMBINFO

A
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se izpišejo podatki o disciplini člana.
Podatki se spreminjajo avtomatsko, izjemoma pa jih lahko spreminjamo tudi
ročno.

MEMBINFO - 1: Podatki o disciplini člana
Pri vsakem članu se izpišejo naslednji podatki:


© IZUM, junij 2009

Dolg člana
Ta podatek lahko spreminjamo samo v knjižnicah, ki ne uporabljajo
modula Evidentiranje in poravnava terjatev. V takih knjižnicah lahko
članu, ki dolguje knjižnici (npr. stroški opominov, stroški izgubljenih
izvodov ipd.), vpisujemo znesek dolga ročno, prav tako pa tudi ročno
ažuriramo znesek ob plačilu. Če v okolju za vzdrževanje cenika (gl.
ukaz EDIT PRICE) za opomine določimo avtomatski način obračuna,

MEMBINFO - 1
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se ob izdelavi opominov k dolgu člana prišteje znesek, določen v
ceniku.
V knjižnicah, ki uporabljajo modul Evidentiranje in poravnava terjatev,
članovega dolga v tem okolju ni mogoče spreminjati, ker se ta podatek
avtomatsko ažurira ob evidentiranju terjatev in poravnav. V obeh
primerih pa se pri članu, ki je knjižnici dolžan, v okolju izposoje
gradiva v zgornjem desnem delu zaslona izpiše oznaka DEB (debt –
dolg).
Če ima član izposojeno gradivo, za katero je rok izposoje potekel in mu
bomo ob vrnitvi zaračunali zamudnino, se pod dolgom člana izpišeta še
znesek evidentiranih terjatev in znesek trenutne zamudnine.


Število izgubljenih izvodov
Pri članu, ki ima vpisan podatek o izgubljenih izvodih gradiva, je v
zgornjem desnem delu zaslona vidna oznaka LST (lost – izgubljen).
Ko članu evidentiramo izgubljene izvode, se števec izgubljenih
izvodov pri podatkih o disciplini člana avtomatsko poveča in ostane
nespremenjen, tudi ko izgubljene izvode pri članu kasneje odpišemo.
Če pa izgubljenih izvodov v evidenci gradiva člana kasneje ne
odpišemo, ampak jih normalno razdolžimo (gl. ukaz LOST), se števec
avtomatsko zmanjša.
Podatek lahko popravljamo in brišemo.



Število 1. opominov
Podatek se ažurira avtomatsko, ko član prejme 1. opomin, možno pa ga
je tudi ročno spreminjati.



Število 2. opominov
Podatek se ažurira avtomatsko, ko član prejme 2. opomin, možno pa ga
je tudi ročno spreminjati.



Število opominov pred tožbo
Podatek se ažurira avtomatsko, ko član prejme opomin pred tožbo (3.
opomin ali ravnateljev oz. dekanov opomin), možno pa ga je tudi
ročno spreminjati.



Število tožb
Podatek se ažurira avtomatsko, ko član prejme tožbo, možno pa ga je
tudi ročno spreminjati.
Na evidentirane opomine nas v okolju izposoje gradiva pri izbranem
članu opozarjata oznaki v zgornjem desnem delu zaslona: OVR
(overdue – opomin) in OLD (old – stari opomini). Ko član vrne
gradivo, za katero je dobil opomin, se oznaka OVR ne izpiše več,
oznaka OLD pa ostane in nas opozarja, da je ta član enkrat že dobil
opomin. Oznaka OLD se ne izpiše več le takrat, ko so vsi štirje podatki
o opominih (število 1. opominov, število 2. opominov, število
opominov pred tožbo in število tožb) postavljeni na 0. Če torej ne
želimo, da ostane pri članu vidna oznaka OLD, moramo te podatke
ročno popraviti.

MEMBINFO - 2
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Nasvet:
Več informacij o prejetih opominih dobimo po pritisku na tipko I,
ko se odpre okno s seznamom datumov prejetih opominov (največ
deset). S tipkama Đ in Š izberemo datum in ga potrdimo s tipko
L. Odpre se novo okno, kjer se izpišejo informacije za opomin,
izdelan na ta dan: številka opomina, bibliografski podatki o izvodih
gradiva in datumi izposoje za posamezne izvode.
Če želimo zbrisati opomin samo pri določenemu članu, pritisnemo
tipki Y T, nato pa v oknu, ki vsebuje datume izdelanih
opominov, izberemo ter potrdimo s tipko L tistega, ki ga želimo
brisati.
Če ima knjižnica lokalni šifrant Razlogi za brisanje/odpis terjatev, se
pred izbrisom opomina odpre okno s tem šifrantom, iz katerega
moramo izbrati razlog brisanja. Po potrditvi izbora se opomin zbriše.
Za izhod iz tega dela programa pritisnemo tipko F.

MEMBINFO - 2: Podatki o gradivu, za katero je član prejel opomin

© IZUM, september 2011



Št. evid. izvodov pri članu
Število evidentiranih izvodov se ažurira avtomatsko, upoštevani pa so
vsi izposojeni, rezervirani in naročeni izvodi ter izvodi, ki so
evidentirani kot izgubljeni ali vrnjeni z zadržkom. Podatka ne moremo
ročno spreminjati.



Število obiskov na leto
Podatek se ažurira avtomatsko, poveča pa se z vsakim zabeleženim
obiskom člana. Kot obisk v enem dnevu štejemo:

MEMBINFO - 3

MEMBINFO

COBISS2/Izposoja





če si je član v tem dnevu izposodil vsaj en izvod gradiva, ga vrnil,
rezerviral, mu podaljšal rok izposoje ali ga naročil;
če je obiskal knjižnico z namenom, da samo spremeni svoje
osebne podatke, poravna dolg, prosi za duplikat izkaznice ipd.;
če je prišel samo po kakšno informacijo in je knjižničar tudi v tem
primeru zabeležil datum obiska (z ukazom SAVE v okolju
evidence članov);
če smo obisk člana evidentirali z ukazom VISIT ali
VISIT/INTERNET.

Število se ob začetku leta inicializira (postavi na nič). Podatka ne
moremo ročno spreminjati.

MEMBINFO - 4



Datum zadnjega obiska
Podatek se ažurira avtomatsko. Izpiše se datum zadnjega obiska člana,
ne glede na to, ali je bil obisk zabeležen v knjižnici ali zunaj nje (npr.
ob podaljšanju roka izposoje v COBISS/OPAC-u). Podatka ne moremo
ročno spreminjati.



Datum zadnjega obiska v knjiž.
Podatek se ažurira avtomatsko, izpiše pa se datum evidentiranja
zadnjega obiska člana v knjižnici. Podatka ne moremo ročno
spreminjati.



Datum zadnjega obiska v odd.
Podatek se ažurira avtomatsko, izpiše pa se datum evidentiranja
zadnjega obiska člana v oddelku, kjer smo prijavljeni. Podatka ne
moremo ročno spreminjati.



Datum zadnjega opomina
Podatek se ažurira avtomatsko.Vedno se izpiše datum zadnjega
prejetega opomina. Podatka ne moremo ročno spreminjati.



Indikator opombe
Podatek se ažurira avtomatsko. Indikator ima vrednost 1, če smo članu
vpisali neko opombo. Na vpisano opombo nas pri članu v okolju
evidence članov ali v okolju izposoje gradiva opozarja oznaka
OPOMBA O ČLANU oz. NOT (notify – opomba), ki se izpiše v
zgornjem desnem delu zaslona. Ko članu opombo zbrišemo, dobi
indikator opombe vrednost 0, oznaki pa se ne izpišeta več.



Indikator tožb
Podatek se izpiše samo v knjižnicah, ki imajo skupaj z drugimi
knjižnicami skupno bazo podatkov o članih (npr. KISUM). Podatek se
ažurira avtomatsko. Indikator ima vrednost 1, če je član že prejel tožbo
(zadnji opomin) v kateri drugi knjižnici. S pritiskom na tipko W
lahko pogledamo, v kateri knjižnici je član prejel tožbo, kdaj in za
koliko izvodov gradiva.



Št. evidentiranj prispevkov
Podatek se ažurira avtomatsko, shrani pa se največ zadnjih deset
evidentiranj posebnega članstva. Podatka ne moremo ročno
spreminjati. Pri članu, ki ima vpisan podatek o posebnem članstvu, je v
zgornjem desnem delu zaslona vidna oznaka SPM (special
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membership). S pritiskom na tipki V I se izpiše seznam
evidentiranj posebnega članstva z naslednjimi podatki:





Datum evid.
Koda terjatve
Znesek
Opomba

Kadar gre za prispevek v nedenarni obliki, sta vidna samo datum
evidentiranja in opomba, ki je bila tedaj vpisana.

MEMBINFO - 3: Podatki o evidentiranju posebnega članstva

© IZUM, julij 2004

MEMBINFO - 5

COBISS2/Izposoja

NEW

NEW
NEW
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Ukaz NEW uporabimo, kadar želimo vpisati novega člana.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz:
ali
ali
ali

Ukazna vrstica

Ukazni tipki

NEW
NEW *
NEW <vpisna številka člana>
NEW <
YE

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v zgornjem delu zaslona izpiše
besedilo Vpisna številka člana:, za katerim vpišemo številko, ki je še
prosta, ali pa jo programsko določimo z znakoma "*" ali "<".

NEW - 1: Dodeljevanje vpisne številke novemu članu
Vpisno številko novega člana lahko določimo na tri načine:
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Z znakom "*" se programsko določi številka, ki je za 1 višja od doslej
izbrane najvišje vpisne številke, ne glede na to, ali je le-ta dodeljena
kateremu članu ali pa je še prosta.
NEW - 1

NEW
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Doslej izbrana najvišja vpisna številka je vedno shranjena v posebnem
števcu, zato moramo v primeru, ko člana z najvišjo vpisno številko
izbrišemo iz baze podatkov, ali po izvedbi ukaza NEW *, če zapisa ne
shranimo v bazo podatkov, izvesti še ukaz RECOUNT. Ukaz
inicializira števec vpisnih številk in ponovno določi prvo prosto vpisno
številko, ki je za 1 višja od doslej najvišje že dodeljene številke (gl.
ukaz RECOUNT).
Po izvedbi ukaza NEW * se izbrana vpisna številka ohrani v bazi
podatkov, tudi če zapisa s to številko ne shranimo z ukazom SAVE (ne
vpišemo novega člana pod to številko).
Ob naslednji izvedbi ukaza NEW * program določi novo vpisno
številko, ki je za 1 višja od predhodno izbrane številke (ki ni
dodeljena). Na ta način lahko vpisuje nove člane več uporabnikov
hkrati.
Kadar torej po izvedbi ukaza NEW * zapisa ne shranimo v bazo
podatkov o članih, je potrebno izvesti še ukaz RECOUNT.


Ročno, če vemo, katera številka je prosta in namenjena za vpis novega
člana. Če vpišemo za ukazom NEW številko, ki je že dodeljena
drugemu članu, se o tem izpiše sporočilo (npr. Član je že
vpisan: 0100121).



Z znakom "<" se programsko določi najnižja prosta številka. Ukaz
NEW < nam omogoča, da "zapolnimo" številke, ki so ostale proste, ker
po izvedbi ukaza NEW podatkov nismo shranili v bazo podatkov o
članih, oz. številke članov, ki so proste zaradi brisanja podatkov o
članih iz baze podatkov. Ukaz uporabljamo le izjemoma, saj se pri
izbiri vpisne številke člana, ki je bil brisan iz baze podatkov, prenesejo
na novega člana arhivski podatki o brisanem članu.

Primeri:
Ukaz: NEW *
Ukaz: NEW 0100328
Ukaz: NEW <
Po potrditvi s tipko L se izpiše privzeta maska za vpis podatkov o članu, v
zgornjem desnem delu zaslona pa njena oznaka (npr. Tip 002 odrasli). Če privzeta vnosna maska ne ustreza kategoriji člana, ki ga
vpisujemo, jo spremenimo (gl. ukaz TYPE), nato pa vpišemo podatke o članu.
Zapis shranimo v bazo podatkov o članih z ukazom SAVE (gl. ukaz SAVE) ali
tudi s trdilnim odgovorom na vprašanje Ali želite shraniti zapis
o članu (D/N)?. Vprašanje se izpiše v ukazni vrstici, če se s tipko Õ ali
L pomaknemo čez zadnje polje v vnosni maski. Po potrditvi trdilnega
odgovora se po pravilnem vnosu vseh podatkov v vrstici sporočil izpiše
sporočilo Zapis o članu je shranjen v bazi podatkov.

NEW - 2
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NEW - 2: Vnosna maska za vpis novega člana
V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih, lahko v določenem
oddelku vpisujemo člane tudi v druge oddelke (npr. v oddelku 01 lahko
vpišemo člana v oddelek 02 z ukazom NEW 0201819). Tudi pri vpisovanju
članov v druge oddelke lahko uporabimo ukaz za avtomatsko določanje vpisnih
številk, npr.:

Ukazna vrstica

Ukaz: NEW 02*
Opozorilo:
Če ima član določeno najvišjo možno vpisno številko (npr. 0199999), se v
vrstici sporočil izpiše opozorilo Najvišja tekoča vpisna štev.
je zasedena (99999). Če člana s to številko zbrišemo, ostane ta
številka v bazi podatkov še vedno shranjena kot najvišja, zato moramo izvesti
še ukaz RECOUNT.
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NEW/DEP

NEW/DEP
Kratica
Del programa

NEW/DEP
osnovni nivo
Ukaz NEW/DEP uporabimo, če želimo kot novega člana vpisati oddelek v
okviru knjižnice.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: NEW/DEP
ali

NEW /DEP <številka oddelka>

Po potrditvi ukaza se v zgornjem delu zaslona izpiše besedilo Številka
oddelka:, kamor vpišemo samo dvomestno številko oddelka (npr. 01). V
bazo podatkov o članih lahko vpisujemo samo tiste oddelke, ki so definirani v
lokalnem šifrantu (CODE 301).
Po potrditvi ukaza se izpiše vnosna maska za kolektivnega člana (tip maske je
126).

NEW/DEP - 1: Vpisovanje novega oddelka
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Vpišemo podatke in zapis shranimo z ukazom SAVE ali s trdilnim odgovorom
na vprašanje, ki se izpiše v ukazni vrstici, če se s tipko Õ ali L
pomaknemo čez zadnje polje v vnosni maski.
Če izberemo številko oddelka, ki ni definiran v lokalnem šifrantu, se izpiše
sporočilo (npr. V šifrantu ni oddelka 04).
Opozorilo:
Po potrditvi ukaza NEW/DEP se vedno izpiše privzeta maska 126, ki je z
ukazom TYPE ne moremo spremeniti. V prvem polju maske 126 se izpiše
privzeta vrednost, ki jo sestavlja številka oddelka in tekoča številka 00000
(npr. 0200000 za oddelek 02), v drugem polju pa privzeto ime oddelka (iz
šifranta oddelkov). Vse ostale podatke vpišemo sami.

NEW/DEP - 2
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NOTIFY

NOTIFY
Kratica
Del programa

NOTI
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: NOTIFY
C (samo iz osnovnega nivoja in evidence članov)
Po vnosu ukaza ali pritisku na ukazno tipko in vpisu vpisne ali alternativne
števike člana, pri katerem želimo podatke vpisati ali ažurirati, preidemo v
okolje Podatki za obveščanje za izbranega člana. V vnosni maski se izpišejo
standardni podatki za obveščanje: naslov e-pošte, št. mobilnega telefona
(SMS), uporabnikovo geslo za COBISS/OPAC. Temu sledijo parametri
obveščanja za posamezne vrste obvestil, ki imajo lahko osem različnih
vrednosti:





"0" – ni omogočeno nobeno obveščanje
"1" – omogočeno obveščanje po e-pošti
"2" – omogočeno obveščanje s SMS-obvestili
"3" – omogočeno obveščanje po e-pošti in s SMS-obvestili
 "4" – omogočeno obveščanje s potisnimi obvestili
 "5" – omogočeno obveščanje po e-pošti in s potisnimi obvestili
 "6" – omogočeno obveščanje s SMS- in potisnimi obvestili
 "7" – omogočeno obveščanje po e-pošti, s SMS- in potisnimi
obvestili
V vnosni maski se pojavijo le tiste vrste obvestil, ki jih knjižnica ponuja
članom (gl. ukaz EDIT NOTIFY).

© IZUM, april 2014
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NOTIFY - 1: Nastavitve podatkov za obveščanje
Standardne podatke za obveščanje vnašamo na enak način kot v vnosni maski
za evidenco članov. Po pritisku na tipko C vnesemo novo geslo. Nato geslo
vnesemo še enkrat in ga s tem potrdimo. Shranilo se bo šele, ko bomo shranili
spremembe.
Parametre obveščanja spreminjamo tako, da se premaknemo v vrstico s
posamezno vrsto obvestila in pritisnemo tipko X. Odpre se okno s tremi
vrsticami: pošiljanje na elektronski naslov, pošiljanje na SMS-naslov in potisna
obvestila. Če knjižnica katerega od teh načinov ne omogoča, je vrstica izpisana
normalno in je ni možno izbrati. Če je možnost že izbrana, je vrstica izpisana
inverzno, sicer pa je izpisana poudarjeno.
Posamezno možnost aktiviramo ali ukinemo s pritiskom na tipko »,
spremembo pa shranimo s pritiskom na tipko K ali L. Če ne želimo
spremeniti ničesar, pritisnemo tipko F.

Opozorilo:
Če ima član nastavljeno prejemanje potisnih obvestil, se pri posameznem
obvestilu vrstica »potisna obvestila« izpiše osvetljeno. Nastavitve obveščanja
s potisnimi obvestili z ukazom NOTIFY ni mogoče spreminjati.
Nastavitve, katera obvestila bo član prejemal s potisnimi obvestili, lahko
spreminja član le sam v aplikaciji mCOBISS na svoji mobilni napravi.

NOTIFY - 2
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NOTIFY - 2: Nastavitev načina obveščanja pri posamezni vrsti sporočila
Spremembe shranimo z ukazom SAVE ali pritiskom na ukazni tipki Y I.
Isto možnost nam program ponudi sam, ko smo v zadnji vrstici. Če želimo
zapustiti vnosno masko, ne da bi kar koli spremenili, pritisnemo tipko F.
Opozorilo:
Člani lahko pri obvestilih, ki jih ponuja knjižnica, tudi sami na spletnem
COBISS/OPAC-u pri možnosti Moja knjižnica za obvestila po e-pošti in s
SMS-obvestili določijo in ažurirajo podatke o tem, katera obvestila želijo
prejemati in na kakšen način.
S spremembo in shranitvijo novih nastavitev za e-obveščanje pri
posameznem članu v segmentu COBISS2/Izposoja lahko prekrijemo
nastavitve, ki so jih morda nastavili uporabniki sami na spletnem
COBISS/OPAC-u. Zato nastavitve lahko spreminjamo le ob prisotnosti ali
odobritvi uporabnika samega!

© IZUM, april 2014
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Nasvet:
E-obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil, kar pa ne
odvezuje članov od izpolnjevanja obveznosti do knjižnice, tudi če obvestila o
nekem dogodku ne prejmejo. Zato predlagamo, da člane na pomanjkljivosti eobveščanja opozorite ob vpisu gesla za prijavo v servis Moja knjižnica ali na
domači strani knjižnice ob opisu storitev, ki jih ponujate.
Člani največkrat ne prejmejo e-obvestila zaradi napačno vpisanega e-naslova
za obveščanje. Priporočamo, da številko za SMS ali e-naslov za obveščanje
vpišejo člani sami v servisu Moja knjižnica, saj po vpisu prejmejo potrditveno
e-sporočilo. Po ponovni prijavi v servis Moja knjižnica se prek povezave iz
potrditvene e-pošte registrira tudi e-naslov. Podobno se zgodi tudi pri
registraciji številke za SMS-obvestilo. Če naslove za e-obveščanje vpisujete v
knjižnici z ukazom NOTIFY, mehanizma potrjevanja ni, zato morebitnih napak
pri vnosu e-naslova ali številke za SMS ni mogoče takoj odkriti.
Obveščanje s SMS-obvestili po mobilnem telefonu je možno le, če je član
uporabnik mobilnega operaterja, ki omogoča pošiljanje komercialnih SMSsporočil, in pri njem ni preklical pošiljanja tovrstnih sporočil. SMS-obveščanje
pa ni možno v primeru izpada omrežja katerega od partnerjev, ki so vključeni v
e-obveščanje, v primeru izpada električne energije in raznih drugih tehničnih
motenj. SMS-obvestilo prav tako ne bo doseglo člana, ki ima izklopljen
telefon, poln poštni predal, blokirano številko za SMS ali pa ni v območju
GSM-signala.

NOTIFY - 4

© IZUM, april 2013

COBISS2/Izposoja

NOTE/MATERIAL

NOTE/MATERIAL
Kratica
Dela programa

NOTE/MA
osnovni nivo, izposoja gradiva
Z ukazom NOTE/MATERIAL lahko vpisujemo opombe o gradivu, ki so vezane
na sam fizični izvod gradiva, zato ostanejo shranjene, dokler jih sami ne
zbrišemo.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: NOTE/MATERIAL
ali
NOTE/MATERIAL <IN/CN>
VS


(v okolju izposoje gradiva)
(na osnovnem nivoju)

Izvajanje ukaza v okolju izposoje gradiva:
S tipkama Ï ali Õ najprej izberemo izvod, za katerega želimo vpisati
opombo, nato pa pritisnemo tipki V S (oz. pritisnemo tipko H in
v ukazno vrstico vpišemo ukaz). Po pritisku na tipki oz. po potrditvi
ukaza se izpiše besedilo Opomba o gradivu:, pod katero
vpisujemo besedilo opombe. Vpišemo lahko 12 vrstic. Po vrsticah se
pomikamo s tipkami L, Ï in Õ. Besedilo opombe shranimo s
tipko K.
Če vpisane opombe ne želimo shraniti ali če je nismo spreminjali,
pritisnemo tipko F.
Hkrati z opombo se zabeleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na
katerega je prijavljen (v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa (npr. IZUM::VIDA (Odd 1) 8SEP-1994 10:23). Ta podatek se ob naslednjem vpisu opombe
izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o gradivu omogoča izpis informacije o
vnašalcu le za zadnjo spremembo opombe.



Izvajanje ukaza na osnovnem nivoju:
Če za ukazom ne navedemo inventarne številke ali številke za
izposojo, se po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki v ukazni vrstici
izpiše besedilo Opomba za IN/CN=. Vpišemo inventarno številko
gradiva, za katerega želimo vpisati opombo, in jo potrdimo. Nadaljnji
postopek je enak predhodno opisanemu.

© IZUM, november 1995
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NOTE/MATERIAL - 1: Stalna opomba o gradivu
Na osnovnem nivoju lahko vpišemo opombo o gradivu tudi za izvode,
ki so prosti za izposojo.
Informacija o tem, ali je za gradivo zabeležena opomba, je vidna pri članu, ki
ima ta izvod v seznamu evidentiranega gradiva. Status izvoda (v prvi vrstici
podatkov o gradivu na desni strani zaslona) se izpiše inverzno.
.

NOTE/MATERIAL - 2
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NOTE/MEMBER

NOTE/MEMBER
NOTE/ME
osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva

Kratica
Deli programa

Z ukazom NOTE/MEMBER vpisujemo opombe o članu.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: NOTE/MEMBER
ali

(v okolju izposoje gradiva in
evidence članov)
NOTE/MEMBER <vpisna št. člana> (na osnovnem nivoju)

ali

NOTE/MEMBER <alternativna št. člana>
YS

Ukazni tipki


Izvajanje ukaza v okolju izposoje gradiva in evidence članov:
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se pod podatki o izbranem
članu izpiše besedilo Opomba o članu:. Pod to besedilo lahko
vpisujemo opombe. Vpišemo lahko 12 vrstic. Po vrsticah se pomikamo
s tipkami L, Š in Đ. Vnos opombe potrdimo s tipko K.
Če vpisane opombe ne želimo shraniti ali če je nismo spreminjali,
pritisnemo tipko F. Če pa želimo opombo o članu zbrisati, moramo
zbrisati vse vrstice in odločitev potrditi s tipko K.
Hkrati z opombo se zabeleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na
katerega je prijavljen (v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po
oddelkih), ter datum in čas vnosa (npr. IZUM::VIDA (Odd 1) 8SEP-1994 10:23). Ta podatek se ob naslednjem vpisu opombe
izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa opomb o članu omogoča izpis informacije o vnašalcu
le za zadnjo spremembo opombe.



Izvajanje ukaza na osnovnem nivoju:
Če za ukazom ne navedemo vpisne številke člana, se po potrditvi ukaza
ali po pritisku na tipki v ukazni vrstici izpiše besedilo Opomba za
člana:. Vpišemo vpisno številko člana, za katerega želimo vpisati
opombo, in jo potrdimo. Nadaljnji postopek je enak predhodno
opisanemu.
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NOTE/MEMBER - 1: Opomba o članu
Na vpisano opombo o članu nas v okolju izposoje gradiva opozarja
indikator NOT, v okolju evidence članov pa opozorilo OPOMBA O
ČLANU.

NOTE/MEMBER - 2
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NOTE/TEMPORARY

NOTE/TEMPORARY
Kratica

NOTE/T

Del programa

izposoja gradiva
Ukaz omogoča vpis opomb o gradivu. Opombe so vezane na posameznega
člana, zato so samo začasne in se zbrišejo, ko član gradivo vrne.
V seznamu evidentiranega gradiva člana izberemo izvod (s tipkama Ï in Õ),
za katerega želimo vpisati opombo. Nato v ukazno vrstico napišemo
Ukaz: NOTE/TEMPORARY
S

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se izpiše besedilo Začasna
opomba o gradivu:, pod katero vpisujemo besedilo opombe. Vpišemo
lahko 12 vrstic. Po vrsticah se pomikamo s tipkami L, Ï in Õ. Besedilo
opombe shranimo s tipko K.
Če vpisane opombe ne želimo shraniti ali če je nismo spreminjali, pritisnemo
tipko F.
Hkrati z opombo se zabeleži tudi vnašalec opombe, oddelek, na katerega je
prijavljen (v knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih), datum in
čas vnosa (npr. IZUM::VIDA (Odd 1) 8-SEP-1994 10:23). Ta
dodatek se ob naslednjem vpisu opombe izpiše poudarjeno.
Struktura zapisa začasnih opomb o gradivu omogoča izpis informacije o
vnašalcu le za zadnjo spremembo opombe.
Kadar želimo vpisano opombo zbrisati, moramo zbrisati vse vnešene vrstice in
odločitev potrditi s tipko K.
Informacija o tem, ali je za gradivo zabeležena opomba, je vidna v okolju
izposoje gradiva pri izbranem članu. Status izvoda (v prvi vrstici podatkov o
gradivu na desni strani zaslona) se izpiše inverzno in poudarjeno.

© IZUM, november 1995
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NOTE/TEMPORARY - 1: Začasna opomba o gradivu
Opozorilo:
Status izvoda, ki ima vpisani obe opombi o gradivu (z ukazoma
NOTE/MATERIAL in NOTE/TEMPORARY), se v okolju izposoje gradiva pri
izbranem članu izpiše inverzno in poudarjeno.
.

NOTE/TEMPORARY - 2
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ORDER

ORDER
Kratica
Del programa

ORD
izposoja gradiva, katalog
Ukaz je namenjen rezervaciji prostega izvoda gradiva in predstavlja poseben
način rezervacij. Če želi član (npr. po telefonu) rezervirati gradivo, ki ni
izposojeno, mu ga rezerviramo z ukazom ORDER.
Rezervacijo izvoda lahko izvedemo na dva načina:
•

Rezervacija izvoda z vpisom inventarne številke ali številke za
izposojo:
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: ORDER

E
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Rezervacija prostega izvoda IN/CN=. Vpišemo inventarno
številko ali številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L.
Besedilo Rezervacija prostega izvoda IN/CN= se izpisuje do
preklica s tipko F ali do izbire drugega postopka.
•

Rezervacija izvoda z izbiro iz kataloga:
Izbranemu članu najpogosteje rezerviramo prosti izvod gradiva z izbiro iz
kataloga.
Pred prehodom ali po prehodu v okolje kataloga (tipki Y Q ali V
Q) izberemo postopek za rezervacijo prostega izvoda (tipka E). Po
iskanju gradiva izvod rezerviramo tako, da za besedilom Rezervacija
prostega izvoda= vpišemo zaporedno številko izvoda.

Rezervirano gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana
in ima status O. Pred statusom se avtomatsko izračuna in izpiše še datum, do
katerega velja rezervacija (gl. sliko ORDER - 1).
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, rezerviramo kot monografske.
Pri rezervaciji serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) ali območje številk
skupaj vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko, se po potrditvi
odpre okno z vsemi enotami letnika.

© IZUM, december 2010
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ORDER - 1: Rezervacija prostega izvoda gradiva
Enote, ki jih lahko rezerviramo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo.
Posamezne enote izberemo s tipkama Đ ali Š in jih označimo s tipko za
presledek (tipka »).
Vse enote, ki jih lahko izberemo, naenkrat označimo s tipko º,  ali
J j. Izbiro potrdimo s tipko L.
Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo tipko F, L, K ali \ J

z.

Opozorilo:
Če izvod s statusom O izposodimo drugemu članu še pred iztekom datuma, do
katerega velja rezervacija, se pri članu, ki je ta izvod rezerviral (izvod ima v
njegovi evidenci gradiva status O), postavi zanj običajna rezervacija (status
R), ki je vezana na COBISS.xx-ID in ne na inventarno številko. Ta član se v
seznamu rezervacij uvrsti na prvo mesto. Ko gradivo razdolžimo pri članu,
kateremu smo izvod izposodili, se pri članu, ki je izvod najprej rezerviral,
spremeni status tega izvoda iz R v W. Status W je hkrati opozorilo, da ga bo
gradivo ponovno čakalo neko določeno obdobje.
Če je gradivo s statusom O tudi rezervirano, pri članu, ki je rezerviral prosto
gradivo, pa rezervacijo tega gradiva brišemo, se pri članu, ki je to gradivo
rezerviral (izvod ima v njegovi evidenci gradiva status R) in je prvi v
seznamu rezervacij, spremeni status gradiva iz R v O.

V okolju kataloga se za rezervirane izvode izpiše naslednji status:
- status O: rezervirano, čaka do: <datum poteka
rezervacije>
ORDER - 2
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ORDER
- status W: rezervirano, čaka do: <datum poteka
rezervacije>
Časovno obdobje, za katero velja rezervacija prostega gradiva, je navadno
krajše od obdobja, za katero veljajo rezervacije izposojenega gradiva.

Nasvet:
Rezervirano prosto gradivo je treba redno preverjati (gl. ukaz
CHECK/RESERVATION), ga skladno s seznamom umikati s police ter
pripraviti na prevzem (gl. ukaz WAITING). Šele nato lahko gradivo
izposodimo na dom (gl. ukaz CIRCULATE).

© IZUM, december 2010
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ORDERREAD

ORDERREAD
Kratica
Del programa

OR
izposoja gradiva, katalog
Ukaz omogoča, da izbranemu članu rezerviramo gradivo za uporabo v čitalnici
za določeno obdobje.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: ORDERREAD

VZ
Uporabimo ga lahko na dva načina:
 v okolju izposoje gradiva
Gradivo rezerviramo za uporabo v čitalnici z vpisom inventarne
številke ali številke za izposojo. Po potrditvi ukaza ORDERREAD ali po
pritisku na tipki V Z se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Rezervacija za čitalnico IN/CN=. Vpišemo inventarno
številko oz. številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L.
 v okolju kataloga
Članu lahko rezerviramo gradivo za uporabo v čitalnici tudi tako, da ga
najprej poiščemo v katalogu. Postopek rezervacije gradiva za uporabo v
čitalnici izberemo že pred prehodom v okolje kataloga ali po izvršenem
iskanju v katalogu. Posamezni izvod rezerviramo tako, da za besedilom
Rezervacija v čitalnici za izvod= vpišemo njegovo
zaporedno številko iz seznama.
Gradivo, rezervirano za uporabo v čitalnici, se izpiše na koncu seznama
evidentiranega gradiva člana in ima status U. To pomeni, da je gradivo v
čitalnici, vendar je do nadaljnjega rezervirano za uporabo v čitalnici za
izbranega članu. V prvi koloni se evidentira datum prvega evidentiranja izvoda
za uporabo v čitalnici, pred statusom se avtomatično izračuna in izpiše še
datum poteka obdobja, ko je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici (tretja
kolona).
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ORDERREAD - 1: Rezervacija gradiva za uporabo v čitalnici
Opozorilo:
Uporaba ukaza ORDERREAD je možna le, če so določeni posebni časovni
parametri, ki jih knjižnični informacijski servis vključi na zahtevo knjižnice.
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, rezerviramo za uporabo v čitalnici kot monografske. Pri
rezervaciji serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo
za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk
skupaj vezanih zvezkov. Če tega ne navedemo, se po potrditvi odpre okno z
vsemi enotami letnika.
Enote, ki jih lahko rezerviramo za uporabo v čitalnici, so izpisane poudarjeno,
kazalec pa se vedno postavi v vrstico s podatkom o prvi enoti, ki jo lahko
izberemo. Posamezne enote izberemo s tipkama Ï ali Õ in jih označimo s

preslednico (»). Vse enote, ki jih lahko rezerviramo za uporabo v
čitalnici, naenkrat označimo s tipkami è,  ali J j. Izbiro
potrdimo s tipko L. Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo
tipke F, L, K ali J z.

ORDERREAD - 2
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ORDERREAD

ORDERREAD - 2: Rezervacija serijskih publikacij za uporabo v čitalnici
Gradivo, ki ima status U, lahko:
 Izposodimo v čitalnico z ukazom READINGROOM (gl. ukaz
READINGROOM); s tem dobi gradivo status S. Datum prvega
evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v čitalnici se po izvedbi
ukaza READINGROOM ohrani.
 Razdolžimo pri izbranem članu z ukazom RETURN (tipki V T) ali
RETURN/CURRENT (tipki Y T). Če na vprašanje Ali želite
izbrisati rezervacijo (D/N)? odgovorimo trdilno, se izbrani
izvod gradiva s statusom U izbriše iz evidence gradiva.
Ko želimo evidentirati vračilo gradiva, ki smo ga izposodili v čitalnico (status
S), nas program opozori Gradivo je bilo izposojeno v
čitalnici. Naj gradivo ostane evidentirano pri članu
za uporabo v čitalnici (D/N)? Če odgovorimo trdilno, ostane
gradivo pri članu evidentirano s statusom U, v prvi koloni se ohrani datum
prvega evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v čitalnici, v drugi koloni
tekoči datum, v tretji koloni pa datum poteka obdobja, za katerega je gradivo
rezervirano za uporabo v čitalnici. Na ta način je možno večkratno prehajanje
evidentiranega gradiva pri članu iz statusa U v status S in obratno.
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ORDERREAD - 3: Prehod evidentiranega gradiva iz statusa S v status U

ORDERREAD - 4
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OVERDUE

OVERDUE
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen izdelovanju opominov. Opomine izdelujemo za člane, ki
imajo pri svojih podatkih v polju Indikator opominov vpisano kodo "1"
– dobiva opomine in so prekoračili dovoljen rok izposoje.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: OVERDUE

Ukazna vrstica

Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše obvestilo o zadnji izdelavi
opominov (Zadnja izdelava opominov je bila dne <datum>),
v ukazni vrstici pa vprašanje Želite izdelati opomine (D/N)?.
Potrditev trdilnega odgovora pomeni začetek izdelovanja opominov. Sistemsko
sporočilo o tem se izpiše nad vrstico sporočil. Ko so opomini izdelani, s
sistema prav tako prejmemo sporočilo (Priprava izpisa/postopka
OVR_... je končana).

OVERDUE - 1: Izdelovanje opominov
Med izdelovanjem opominov lahko nemoteno delamo dalje, saj se po izvedbi
postopka vrnemo v ukazno vrstico.
© IZUM, november 1995
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Postopek izdelave opominov lahko sprožimo tudi kasneje, če za ukazom
OVERDUE navedemo čas, ko naj se postopek začne izvajati (v obliki HH:MM;
HH - ura, MM - minute, npr. 20:30). To je koristno predvsem takrat, ko je
zaradi zasedenosti sistema postopek izdelave opominov zelo upočasnjen.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: OVERDUE HH:MM
Po potrditvi ukaza se nad vrstico sporočil izpiše sistemsko sporočilo, v vrstici
sporočil pa besedilo Zagon opominov ob HH:MM, ki nas obvešča, kdaj se
bo postopek izdelave opominov začel izvajati.
Za določen dan lahko izdelamo opomine samo enkrat. Ob ponovnem poskusu
nas program na to opozori s sporočilom Opomini za ta dan so že
bili izdelani - postopka ne morete ponoviti!.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza OVERDUE potrebujemo pooblastilo.
Postopek izdelave opominov vključuje samo pripravo posebne datoteke s
podatki o članih in o gradivu, ki izpolnjuje pogoje za opomine. Postopka
priprave in izpisa obrazcev opominov ter seznamov prejemnikov opominov pa
sta vključena v segment COBISS2/Izpisi.

OVERDUE - 2
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OVERDUE/ALL

OVERDUE/ALL
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen izdelovanju opominov za vse oddelke ali več oddelkov
knjižnice hkrati. Opomine izdelujemo za člane, ki so prekoračili dovoljen rok
izposoje in imajo pri svojih podatkih v polju Indikator opominov
vpisano kodo "1" – dobiva opomine.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: OVERDUE/ALL
Uporaba ukaza OVERDUE/ALL je smiselna samo v knjižnicah z oddelki,
uporabimo pa ga lahko v katerem koli oddelku. Po potrditvi ukaza se odpre
seznam vseh oddelkov, do katerih imamo dostop s svojim uporabniškim
imenom. Za podatki o oznaki in nazivu oddelka se izpiše tudi datum zadnje
izdelave opominov za ta oddelek. Oddelka, za katerega so bili tisti dan opomini
že izdelani, ni možno izbrati. Če so bili opomini na današnji dan izdelani že v
vseh oddelkih knjižnice, v seznamu ni možna izbira nobenega oddelka, v
vrstici sporočil se izpiše opozorilo Opomini so bili na današnji
dan že izdelani za vse oddelke.
S tipko » označimo oddelke, za katere želimo izdelati opomine in izpisati
še obrazce za te opomine v segmentu COBISS2/Izpisi. Če želimo izdelati
opomine za vse oddelke hkrati, za označevanje uporabimo tipki J j.
Oddelek, ki ga želimo izzvzeti iz priprave opominov, odznačimo s tipko ».
Izbiro oddelkov potrdimo s tipko L.
Ko so opomini izdelani za zadnji izbrani oddelek, se izpiše sporočilo
(Priprava izpisa/postopka OVR_ALL... je končana).
Obstoječi ukaz OVERDUE deluje enako kot doslej – z njim izdelamo opomine
v oddelku, v katerem smo trenutno prijavljeni.
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OVERDUE/ALL - 1: Izdelovanje opominov za vse oddelke hkrati
Med izdelovanjem opominov lahko nadaljujemo delo, saj se po izvedbi
postopka vrnemo v ukazno vrstico.
Postopek izdelave opominov lahko sprožimo tudi kasneje, če za ukazom
OVERDUE/ALL navedemo čas, ko naj se postopek začne izvajati (v obliki
HH:MM, npr. 20:30). To je koristno predvsem takrat, ko je zaradi zasedenosti
sistema postopek izdelave opominov zelo upočasnjen.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: OVERDUE/ALL HH:MM
Po potrditvi ukaza se nad vrstico sporočil izpiše sistemsko sporočilo, v vrstici
sporočil pa besedilo Zagon opominov ob HH:MM, ki nas obvešča, kdaj se
bo postopek izdelave opominov začel izvajati. Preklic izvedbe postopka ni
možen.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza OVERDUE/ALL potrebujemo pooblastilo.
Postopek izdelave opominov vključuje samo pripravo posebne datoteke s
podatki o članih in gradivu, ki izpolnjuje pogoje za opomine. Postopka
priprave in izpisa obrazcev opominov ter seznamov prejemnikov opominov pa
sta vključena v segment COBISS2/Izpisi.

OVERDUE/ALL - 2
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OVERDUE/CLEAR

OVERDUE/CLEAR
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen brisanju nazadnje izdelanih opominov.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: OVERDUE/CLEAR
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše obvestilo o zadnji izdelavi
opominov (Zadnja izdelava opominov je bila dne <datum>),
v ukazni vrstici pa vprašanje Želite brisati opomine (D/N)?.
Potrditev trdilnega odgovora pomeni začetek brisanja nazadnje izdelanih
opominov. Sistemsko sporočilo o tem se izpiše nad vrstico sporočil. Ko so
nazadnje izdelani opomini zbrisani, s sistema prav tako prejmemo sporočilo
(Priprava izpisa/postopka CLR_... je končana).

OVERDUE/CLEAR - 1: Brisanje opominov
Med brisanje opominov lahko nemoteno delamo dalje, saj se po izvedbi
postopka vrnemo v ukazno vrstico.
Po brisanju se pri vseh članih, ki so nazadnje prejeli opomin, vzpostavi stanje
pred zadnjo izdelavo opominov. To pomeni, da se jim v seznamu
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evidentiranega gradiva zbriše informacija o opominu na ta dan. Podate o številu
opominov se prav tako povrne na staro stanje, dolg pa se zmanjša za znesek
opomina, ki so ga brisali.
Opozorilo:
Za uporabo ukaza OVERDUE/CLEAR potrebujemo pooblastilo.

OVERDUE/CLEAR - 2
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OVERDUE/CLEAR_ALL
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen brisanju opominov, izdelanih na današnji datum za vse
oddelke ali več oddelkov hkrati.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: OVERDUE/CLEAR_ALL
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona izpiše seznam vseh oddelkov,
do katerih imamo dostop s svojim uporabniškim imenom. Za podatki o oznaki
in nazivu oddelka se izpiše tudi datum zadnje izdelave opominov za ta oddelek.
Oddelka, za katerega tisti dan opomini še niso bili pripravljeni, ni možno
izbrati. Če opomini na današnji dan niso bili pripravljeni še v nobenem oddelku
knjižnice, v seznamu ni mogoče izbrati nobenega oddelka, v vrstici sporočil pa
se izpiše opozorilo Ni opominov za dan dd.mm.llll.
S tipko » označimo oddelke, za katere želimo brisati opomine. Če želimo
brisati opomine za vse oddelke hkrati, za označevanje uporabimo tipki J j.
Če želimo oddelek izzvzeti iz postopka brisanja opominov, ga odznačimo s
tipko ». Izbiro oddelkov potrdimo s tipko L.
V ukazni vrstici se izpiše vprašanje Želite brisati opomine
(D/N)?. Izbira trdilnega odgovora pomeni, da se bodo v izbranih oddelkih
začeli brisati opomini, ki so bili izdelani na današnji dan. Ko so brisani
opomini za zadnji oddelek iz seznama se izpiše sporočilo (Priprava
izpisa/postopka CLR_ALL... je končana).
Brisanje nazadnje izdelanih opominov v oddelku, v katerem smo trenutno
prijavljeni, izvedemo z ukazom OVERDUE/CLEAR.
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OVERDUE/CLEAR_ALL - 1: Brisanje opominov za vse oddelke hkrati
Med brisanjem opominov lahko nadaljujemo delo, saj se po izvedbi postopka
vrnemo v ukazno vrstico.
Po brisanju se pri vseh članih, ki so prejeli opomin z današnjim datumom,
vzpostavi stanje pred izdelavo opominov. To pomeni, da se v seznamu
evidentiranega gradiva zbriše informacija o opominu na ta dan. Podatek o
številu opominov se prav tako povrne na staro stanje, dolg pa se zmanjša za
znesek opomina, ki smo ga brisali.

Opozorilo:
Za uporabo ukaza OVERDUE/CLEAR_ALL potrebujemo pooblastilo.

OVERDUE/CLEAR_ALL - 2
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PERIOD

PERIOD
Kratica
Del programa

PE
izposoja gradiva
Z ukazom PERIOD nastavimo nov datum vrnitve za posamezne izvode
gradiva, ki jih ima izbrani član evidentirane. Rok vrnitve lahko podaljšamo za
poljubno število dni (d), tednov (w), mesecev (m) ali let (y). Datum
pričakovane vrnitve se izračuna glede na tekoči datum.
Izvod, ki mu želimo določiti nov datum vrnitve, izberemo v seznamu
evidentiranega gradiva člana s tipkama Š in Đ. Nato v ukazno vrstico
napišemo

Ukazna vrstica

Ukazni tipki

Ukaz: PERIOD
ali
PERIOD <obdobje>

VC

PERIOD - 1: Spreminjanje datuma vrnitve
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše besedilo
Podaljšano za:, kamor vpišemo želeni čas podaljšanja (gl. sliko PERIOD
- 1). Po potrditvi s tipko L se rok pričakovane vrnitve pri izbranem izvodu
podaljša za toliko dni (tednov, mesecev ali let), kolikor smo navedli v zahtevi.
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Želeni čas podaljšanja lahko vpišemo tudi k ukazu. Če enote ne navedemo, bo
program upošteval privzeto vrednost, tj. d (število dni).

Primer:
Ukaz: PERIOD 4
(podaljšano za 4 dni)
Če novega datuma ne želimo vpisati, pritisnemo tipko F.

Primer:
Ukaz: PERIOD 3w
(podaljšano za 3 tedne)

Primer:
Ukaz: PERIOD
Podaljšano za: 4m
(podaljšano za 4 mesece)
Če z ukazom PERIOD določimo novi datum vrnitve gradiva na dan izposoje,
se to upošteva kot transakcija "nd" – določitev novega datuma vrnitve gradiva.
Če določimo novi datum vrnitve kak drug dan, se to upošteva kot običajna
transakcija podaljšanja roka izposoje gradivu.
Nov datum vrnitve lahko določimo tudi pri izvodih z izdelanimi opomini. V
tem primeru bo prejel član naslednji (višji) opomin šele, ko bo prekoračen novi
datum vrnitve.
Pri uporabi ukaza PERIOD bo program preveril, ali je gradivo že rezervirano.
Če je, bo na to opozoril in ponudil možnost, da za gradivo kljub rezervaciji
določimo nov datum pričakovane vrnitve izvoda.

Opozorilo:
Ukaz PERIOD je podoben ukazu RETDATE. Edina razlika med obema
ukazoma je v načinu določitve novega datuma. Po potrditvi ukaza RETDATE
moramo za izbran izvod ročno vpisati nov datum vrnitve, po potrditvi ukaza
PERIOD pa vpišemo čas podaljšanja, pri čemer se nov datum vrnitve izračuna
programsko.

PERIOD - 2
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PROLONG

PROLONG
Del programa

izposoja gradiva
Z ukazom lahko pri izbranem članu podaljšamo rok izposoje za posamezne
izvode (izvodi s statusom C, R, O, W). Rok se podaljša glede na privzete
vrednosti časovnih parametrov za izposojo. S posebnim parametrom je možno
na zahtevo knjižnice določiti, da se rok podaljša samo za izposojene izvode
(izvodi s statusom C).
S tipkama Õ ali Ï izberemo izvod.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: PROLONG

YU
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se pred datumom pričakovane vrnitve
izpiše datum podaljšanja - tekoči datum. Hkrati se programsko izračuna novi
datum vrnitve gradiva in se prepiše čez prejšnjega (gl. sliko PROLONG - 1).

PROLONG - 1: Podaljšanje roka izposoje
Če je izvod že rezerviral drug član, se podaljšanje ne izvede.
Za izposojene izvode z opomini podaljšanje roka izposoje običajno ni možno.
V knjižnicah, kjer je praksa drugačna, je za podaljševanje roka izposoje za
izvode z opomini potreben poseben parameter. V takih primerih se po izbiri
izvoda z zabeleženim opominom in po izvedbi ukaza PROLONG v ukazni
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vrstici izpiše besedilo Gradivo z IN=... ima zabeležen opomin
- želite podaljšati (D/N)?. Po potrditvi trdilnega odgovora in
evidentiranju zamudnine (če imamo avtomatsko evidentiranje zamudnine) se za
izbrani izvod gradiva izpiše novi datum vrnitve, opomin zanj pa se briše.
Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje tudi sami prek COBISS/OPAC-a za
WWW v tistih knjižnicah, ki ponujajo to storitev. Podaljšanje roka izposoje je
možno, če je uporabnik član take knjižnice, ima ustrezno geslo in poravnane
obveznosti do knjižnice.
Nasvet:
Knjižnica lahko omeji število podaljšanj roka izposoje za podaljšave prek
COBISS/OPAC-a za WWW z vpisom tega števila v okolju vzdrževanja
podatkov za COBISS/OPAC za WWW (ukaz EDIT OPAC). Upoštevanje te
omejitve pri podaljševanju rokov izposoje je na zahtevo knjižnice možno
vključiti tudi v segmentu COBISS/Izposoja.
Knjižnica lahko določi omejitev števila podaljšanj roka izposoje tudi za
določeno kategorijo članov (ukaz EDIT LIMITS).

PROLONG - 2
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PROLONG/ALL

PROLONG/ALL
Del programa

izposoja gradiva
Z ukazom lahko pri izbranem članu podaljšamo rok izposoje za vse izvode
hkrati (izvodi s statusom C, R, O, W). S posebnim parametrom je možno
določiti, da se rok podaljša samo za izposojene izvode (izvodi s statusom C).

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: PROLONG/ALL

VU
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se pri vseh izvodih, ki jih ima član
izposojene, rezervirane ali naročene, pred datumom pričakovane vrnitve izpiše
datum podaljšanja - tekoči datum. Hkrati se glede na ta datum spremeni tudi
datum pričakovane vrnitve.

PROLONG/ALL - 1: Podaljševanje roka izposoje za vse izposojene
izvode hkrati
Za izvode, ki so jih rezervirali drugi člani, se podaljšanje roka izposoje ne
izvede. V vrstici sporočil se v tem primeru izpiše sporočilo Gradivo z
IN=... je že rezervirano - podaljšanje ni možno.
Za izposojene izvode z opomini podaljšanje roka izposoje običajno ni možno.
V knjižnicah, kjer je praksa drugačna, je za podaljševanje rokov izposoje za
izvode z opomini potreben poseben parameter. V takih primerih se po izvedbi
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ukaza PROLONG/ALL v ukazni vrstici izpiše besedilo Gradivo z IN=...
ima zabeležen opomin - želite podaljšati (D/N)?. Po
potrditvi trdilnega odgovora in evidentiranju zamudnine (če je evidentiranje
zamudnine avtomatsko) se postopek ponovi za vsak posamezni izvod gradiva z
opominom; nato se izpišejo novi datumi vrnitve, opomini pa se brišejo.

PROLONG/ALL - 2: Podaljšan rok izposoje za izposojene izvode
Podaljšanje roka
izposoje v vseh
oddelkih hkrati

S posebnim parametrom je mogoče določiti, da se s tem ukazom podaljša rok
izposoje v vseh oddelkih hkrati. Program v tem primeru najprej preveri, ali ima
član gradivo evidentirano še v drugih oddelkih knjižnice. O tem se izpiše
ustrezno opozorilo, program pa ponudi možnost podaljšanja roka izposoje v
vseh oddelkih. Če podaljšanje potrdimo, se rok izposoje podaljša za vse
gradivo, pri katerem je brezpogojno podaljšanje možno in ni potrebno posebno
potrjevanje (rok se ne bo podaljšal npr. za izvode z evidentiranim gradivom, s
poteklim rokom vrnitve, v primeru rezervacij …). Po izvedbi podaljšanja se na
zaslon izpiše seznam gradiva z informacijo o novem roku vrnitve. Če rok
izposoje pri posameznem izvodu ni bil podaljšan, se izpiše razlog za to. V
okolje Izposoja/Evidenca gradiva pri izbranem članu se vrnemo s pritiskom na
katero koli tipko.
Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje tudi sami prek COBISS/OPAC-a v
tistih knjižnicah, ki ponujajo to storitev. Podaljšanje roka izposoje je možno, če
je uporabnik član take knjižnice, ima ustrezno geslo in poravnane obveznosti
do knjižnice.

PROLONG/ALL - 2
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Nasvet:
Knjižnica lahko omeji število podaljšanj roka izposoje za podaljšave prek
COBISS/OPAC-a z vpisom tega števila v okolju vzdrževanja podatkov za
COBISS/OPAC (ukaz EDIT OPAC). Upoštevanje te omejitve pri
podaljševanju rokov izposoje je na zahtevo knjižnice možno vključiti tudi v
segmentu COBISS2/Izposoja.
Knjižnica lahko določi omejitev števila podaljšanj roka izposoje tudi za
določeno kategorijo članov (ukaz EDIT LIMITS).
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PRT

PRT
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom PRT lahko izpišemo na lokalni tiskalnik, priključen na terminal,
podatke o članih, ki smo jih izbrali z zadnjim ukazom SELECT. Podatek o
številu izbranih članov je izpisan v desnem delu ločilne črte (št. zadetkov).
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: PRT
ali
PRT <območje>
ali
PRT <območje>,<ime formata>

Ukazna vrstica

Če vpišemo samo ukaz PRT, se v privzetem oz. trenutno izbranem formatu
izpišejo podatki samo za prvega člana iz nabora izbranih zapisov o članih (št.
zadetkov). Če ukaz dopolnimo še z območjem, ki sestoji iz posameznih številk
zadetkov in/ali intervalov, ločenih z vejico, pa lahko izpišemo podatke o
izbranih članih ali celoten seznam članov, ki smo jih poiskali z zadnjim
ukazom SELECT. Sintaksa vnosa izpisne zahteve je enaka kot pri ukazu
DISPLAY (gl. ukaz DISPLAY).
Primeri:
Ukaz: PRT 1-10
Ukaz: PRT 1-4,6,8-12
Če s podanim območjem nismo presegli nabora izbranih članov (št. zadetkov),
začne tiskalnik po potrditvi ukaza tiskati izbrane zapise. Podatki o članih se
izpišejo v privzetem ali trenutno izbranem formatu. Če želimo drugačen izpis
podatkov, navedemo za ukazom PRT (in območjem) še ime formata. Izbran
izpisni format mora biti vnaprej definiran (gl. ukaz FORMAT), sicer se ukaz
PRT ne bo izvedel.
Primeri:
Ukaz: PRT 1-45,CATEG
Ukaz: PRT 1-4,6,8-12,F02
Če smo ukaz pravilno vpisali v ukazno vrstico, se v vrstici sporočil takoj po
potrditvi izpiše sporočilo Izpis na lokalni tiskalnik.
Ker ostane tudi po izvedbi ukaza nabor izbranih zapisov o članih nespremenjen
do naslednjega iskanja (z ukazom SELECT), lahko ponovno izpišemo podatke
o teh članih.
© IZUM, november 1995
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PRTALL

PRTALL
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz omogoča izpis seznama evidentiranega gradiva in terjatev do člana na
lokalni ali sistemski tiskalnik. Od nastavitve parametra Cir print debt (gl. ukaz
SET UP) je odvisno, na kateri tiskalnik se bo seznam izpisal.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: PRTALL

YK
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na ukazni tipki se na tiskalnik izpišejo
naslednji podatki:
 ime knjižnice
 številka izkaznice, priimek in ime člana
 seznam evidentiranega gradiva pri članu (izposojeno na dom ali v
čitalnico, s podaljšanim rokom izposoje, rezervirano, vrnjeno z
zadržkom in izgubljeno)
 seznam terjatev do člana: zneski posameznih terjatev in skupni znesek
 podatki o izposojevalcu in druga sporočila
Po izpisu listka program samodejno zapusti okolje izposoje gradiva pri
izbranem članu.
Vsebino in obliko izpisa (širina) lahko spremenimo (gl. ukaze EDIT FORM,
EDIT HEADER in EDIT FOOTER). Zgoraj navedena vsebina je privzeta, če sami
ne določimo drugače. Poleg omenjene vsebine lahko v poljubnem vrstnem redu
dodamo še naslednje podatke:
 seznam gradiva, izposojenega, rezerviranega v času obiska člana,
namesto seznama vsega evidentiranega gradiva
 seznam gradiva, vrnjenega v času tega obiska

Nasvet:
Z vključitvijo posebnega parametra se lahko omogoči izpis zadolžnice za vse
oddelke hkrati. V tem primeru se po potrditvi ukaza ponudi možnost izbire
tiskanja zadolžnice za oddelek, v katerega smo prijavljeni, ali tiskanja za vse
oddelke hkrati. Privzeto se po vključitvi tega parametra ponudi možnost »vsi
oddelki«, nato pa »trenutni oddelek«. Knjižnica lahko spremeni vrstni red teh
dveh možnosti z vključitvijo posebnega parametra.
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Opozorilo:
Če uporabljamo termični tiskalnik, mora biti širina izpisa nastavljena na 42
znakov (gl. ukaz EDIT FORM). To velja tudi tedaj, kadar imamo samo en tak
tiskalnik. V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih, zadošča
nastavitev na ožji izpis samo za tiste oddelke, kjer bodo izpisovali na vsaj en
termični tiskalnik. Vsi uporabniki, ki bodo imeli priključen termični tiskalnik,
morajo imeti pravilno nastavljen tip tiskalnika v okolju ukaza SET UP, in sicer
na tiskalnik EPSON thermal line printer ali Thermal line printer (CP 852).
Primer izpisa potrdila v ožjem formatu (42 znakov).
=======================================
COBISS

Maribor, 26.05.2008 09:38

Institut informacijskih znanosti
Testno okolje za izposojo
Prešernova 17
2000 Maribor
Identif. št. za DDV: SI12345678
0100022 Pojbič Magdalena
SEZNAM GRADIVA
Izposojeno gradivo
vrniti do/tip
-----------------------------------------Jelšev kralj
16.06.2004 knj
Zaznamovane: ženske zgodbe 16.06.2004 knj
Antigona
16.06.2004 knj
SEZNAM NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI
Obveznost
št.enot
cena
znesek
-----------------------------------------1.opomin
1
2,50
2,50
članarina-zaposleni
1
4,00
4,00
-----------------------------------------Skupaj
EUR
6,50
Izposojevalec/-ka: Milena Pernik
Hvala za obisk in nasvidenje!

==========================================

PRTALL - 2
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PRTDEBT

PRTDEBT
Del programa

izposoja gradiva
V okviru segmenta COBISS2/Izposoja lahko izpišemo zadolžnice za
posamezne izvode, ki jih izposodimo članu (izvodi s statusom C ali S) ali mu
jih naročimo (izvodi s statusom O). Za izpis zadolžnic se lahko definira izpisni
format, po katerem se na eno stran A4 formata izpiše določeno število
zadolžnic (največ tri).
Zadolžnice lahko izpišemo na lokalni tiskalnik (priključen na terminal), če ima
izbrani član izposojen (ali naročen) vsaj en izvod gradiva.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: PRTDEBT
VK
V okolju izposoje gradiva lahko zadolžnice izpisujemo sproti, takoj po izposoji
posameznega izvoda, ali pa jih izpišemo naknadno.

© IZUM, november 1995



Sprotno izpisovanje zadolžnic za izposojeno gradivo
Ko članu izposodimo posamezen izvod na dom ali v čitalnico,
pritisnemo tipki V K. Zadolžnica se začne izpisovati na lokalni
tiskalnik, na zaslonu pa se v ukazni vrstici ponovno izpiše besedilo (
Izposojanje IN/CN= ali Čitalnica IN/CN=). Članu lahko
izposodimo naslednji izvod gradiva in zanj ponovno izpišemo
zadolžnico.



Naknadno izpisovanje zadolžnic za izposojeno gradivo
Izposojen izvod najprej izberemo s tipkama Õ ali Ï in nato
pritisnemo tipki V K. Zadolžnica se začne izpisovati na lokalni
tiskalnik, program pa nas vrne v ukazno vrstico za nadaljnje
izposojanje (Izposojanje IN/CN=).

PRTDEBT - 1

PRTDEBT

COBISS2/Izposoja
Primer:
Univerzitetna knjižnica Maribor
02.08.2008
0034544
SIMONITI TANJA
IN=099304889
Signatura: II 33706/3 a U 336.74
Avtor: Ribnikar, Ivan
Naslov: Denarni sistem in denarna teorija. III. del
rok vrnitve: 02.09.1995
podpis:______________________
(Zadolžnica za izposojen izvod)

PRTDEBT - 2
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PRTMEMB

PRTMEMB
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz omogoča izpis seznama evidentiranega gradiva za izbranega člana.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: PRTMEMB
VA
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v vrstici sporočil izpiše sporočilo
Izpis na tiskalnik za člana <vpisna številka člana>.
Seznam evidentiranega gradiva se izpiše na tiskalnik, ki je priključen na
terminal.
Če član nima evidentiranega gradiva, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo
Izbrani član nima izposojenega gradiva.

© IZUM, november 1995
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PUTEN

PUTEN
Kratica
Del programa

PUT
osnovni nivo, evidenca članov
Ukaz omogoča vpis vpisnih številk enega ali več članov v posebno datoteko. Iz
tako pripravljene datoteke lahko na tiskalnik izpisujemo nalepke za članske
izkaznice (gl. ukaz ETI/FILE). Priprava datoteke vpisnih številk je smiselna
predvsem, če nalepk ne izpisujemo sproti, temveč konec dneva; če nimamo
tiskalnika za nalepke v vseh enotah knjižnice in jih zato tiskamo naknadno itd.
Vpisne številke se shranijo v datoteko z imenom EN<LLLLMMDD>, kjer je
LLLLMMDD oznaka tekočega datuma.

Ukazna vrstica

Ukaz: PUTEN
ali
PUTEN <vpisna številka člana>
Ukaz lahko uporabimo:
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na osnovnem nivoju
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Vpisna številka
člana:. Vnesemo vpisno številko člana, ki jo želimo vpisati v
datoteko. Po vnosu se v vrstici sporočil izpiše Vpisna številka
člana <vpisna številka> je vpisana v datoteko.
Vpisne številke lahko vnašamo do preklica s tipko F.



v okolju Evidenca članov/Sprememba podatkov o članu
Po potrditvi ukaza PUTEN ali po pritisku na ukazni tipki V E se
vpisna številka člana shrani v datoteko vpisnih številk, v vrstici
sporočil pa se izpiše Vpisna številka člana <vpisna
številka> je vpisana v datoteko ENLLLLMMDD.

PUTEN - 1

PUTEN

COBISS2/Izposoja

PUTEN - 1: Vpis v datoteko vpisnih številk
Če poskušamo v datoteko vpisnih številk shraniti vpisno številko člana, pod
katero je bil član izbrisan iz baze članov ali pa mu je bila dodeljena nova
vpisna številka, nas program opozori (sporočilo Številka je zasedena,
ker je bil zapis o članu brisan iz baze podatkov)in
zavrne vpis v datoteko vpisnih številk. Če poskušamo v datoteko shraniti
vpisno številko člana, pod katero še noben član ni shranjen v bazi članov, nas
program prav tako opozori (sporočilo <vpisna številka>: zapisa o
članu s to številko ni v bazi podatkov) in zavrne vpis v
datoteko.
Primer:
Ukaz: PUTEN
(Vpisne številke članov se vpišejo v datoteko z imenom EN<LLLLMMDD>,
kjer je LLLLMMDD oznaka tekočega datuma.)
Opozorilo:
V knjižnicah z oddelki ali organizacijskimi enotami se pripravi le ena, skupna
datoteka vpisnih številk.
Nalepke iz datoteke vpisnih številk, ki smo jo pripravili, izpišemo z ukazom
ETI/FILE (gl. ukaz ETI/FILE).

PUTEN - 2
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READINGROOM

READINGROOM
Kratica
Del programa

REA
izposoja gradiva, katalog
Ukaz je namenjen izposojanju gradiva v čitalnico. Uporabimo ga lahko na dva
načina:


Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Izposojanje gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za
izposojo

Ukaz: READINGROOM

VW
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše
besedilo Čitalnica IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali
številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L.
Besedilo Čitalnica IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko F
ali do izbire enega od ostalih postopkov.


Izposojanje gradiva z izbiro iz kataloga:
Gradivo lahko poiščemo tudi v katalogu. Pred prehodom ali po
prehodu v okolje kataloga (tipki Y Q ali V Q) izberemo
postopek izposoje v čitalnico (tipki V W). Po iskanju gradiva
izposodimo izvod tako, da za besedilom Čitalnica izvod=
vpišemo zaporedno številko izvoda.

Izposojeno gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana in
ima status S. V čitalnico izposojamo gradivo praviloma le za en dan, zato se pri
takšnih izvodih izpiše samo en datum, ki predstavlja hkrati datum izposoje in
datum vrnitve gradiva (gl. sliko READINGROOM - 1).
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, izposojamo v čitalnico kot monografske.

© IZUM, december 2003
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READINGROOM - 1: Izvod je izposojen v čitalnico (status S)
Pri izposojanju serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je
lahko številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk
skupaj vezanih zvezkov. Če tega ne navedemo, se po potrditvi odpre okno z
vsemi enotami letnika (gl. sliko READINGROOM - 2).
Enote, ki jih lahko izposodimo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo. Posamezne enote
izberemo s tipkama Ï ali Õ in jih označimo s tipko za presledek (tipka
»). Vse enote, ki jih lahko izposodimo, naenkrat označimo s tipkami
è,  ali J j. Izbiro potrdimo s tipko L.
Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo tipke F, L, K ali J

z.

READINGROOM - 2
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READINGROOM

READINGROOM - 2: Izposojanje serijskih publikacij v čitalnico
Omejitev števila
izposojenih izvodov v
čitalnico

V knjižnici je možno omejiti tudi število izposojenih izvodov v čitalnico:



Za posamezno skupino (kategorijo) članov lahko določimo najvišje
možno število izposojenih izvodov v čitalnico, npr. redni študenti 5
izvodov, študenti ob delu 8 izvodov itd. (gl. ukaz EDIT LIMITS).
Za posameznega člana lahko določimo najvišje možno število
izposojenih izvodov v čitalnico z vpisom te omejitve pri podatkih o
članu (polje Maks. št. izpos. izv. v čit., 1 do 999
izvodov). Če pri posameznem članu ni določena ta omejitev, se
upošteva splošna omejitev za kategorijo člana (gl. ukaz EDIT LIMITS),
če pa tudi te ni, član nima omejitev pri izposoji gradiva v čitalnico.

Član si lahko izposodi v čitalnico samo toliko izvodov, kot je določeno pri
individualni ali splošni omejitvi. Pri članu, ki ima omejitev izposoje v čitalnico,
se ob prehodu v okolje njegove izposoje/evidence gradiva izpiše sporočilo
Omejitev izposoje v čitalnico na XXX izvodov. Ko ima član
že izposojeno najvišje dovoljeno število izvodov v čitalnico, se pri poskusu
nadaljnje izposoje gradiva izpiše sporočilo Doseženo je maksimalno
možno število XXX izposojenih izvodov v čitalnico in
izposoja v čitalnico ni možna.
Evidenitranje izposoje
gradiva v čitalnico, ko
je gradivo rezervirano
za uporabo v čitalnici

© IZUM, december 2003

Z ukazom READINGROOM lahko evidentiramo tudi izposojo gradiva v
čitalnico v primeru, ko je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici (status U,
gl. ukaz ORDERREAD). Prav tako je mogoče gradivo s statusom S rezervirati
za uporabo v čitalnici. Zato program ob evidentiranju vračila gradiva s
statusom S opozori Gradivo je bilo izposojeno v čitalnici.
Naj gradivo ostane evidentirano za uporabo v
čitalnici (D/N)?. Če odgovorimo trdilno, ostane gradivo pri članu
evidentirano s statusom U, v prvi koloni ostane evidentiran datum prvega

READINGROOM - 3

READINGROOM

COBISS2/Izposoja
evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v čitalnici, v drugi koloni tekoči
datum, v tretji koloni pa datum poteka obdobja, ko je gradivo rezervirano za
uporabo v čitalnici. Na ta način je možno večkratno prehajanje evidentiranega
gradiva pri članu iz statusa U v status S in obratno.

READINGROOM - 4
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RECOUNT

RECOUNT
Kratica

REC

Del programa

osnovni nivo
Ukaz inicializira števec vpisnih številk članov. Navadno ga izvedemo po
potrditvi ukaza NEW*, če zapisa o novem članu nismo shranili v bazo
podatkov o članih.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: RECOUNT
ali
RECOUNT <številka oddelka>
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše besedilo Samo trenutek,
prosim..., števec pa se nastavi na prejšnjo vrednost.
Z ukazom RECOUNT <številka oddelka> inicializiramo števec v katerem koli
oddelku knjižnice, kjer je izposoja podprta s programsko opremo
COBISS2/Izposoja.

Opozorilo:
Če imamo v bazi podatkov že vpisanega člana z najvišjo možno vpisno
številko, ukaz RECOUNT ne deluje več. V tem primeru se izpiše opozorilo
Najvišja tekoča vpisna štev. je zasedena (99999).

© IZUM, april 2011
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RENAME

RENAME
Kratica
Del programa

REN
evidenca članov
Ukaz omogoča dodelitev nove vpisne številke izbranemu članu.

Ukazna vrstica

Ukaz: RENAME
ali
RENAME <vpisna številka člana>

YE

Ukazni tipki

Novo vpisno številko dopišemo k ukazu RENAME ali za besedilom Nova
številka člana:, ki se izpiše po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki.
Pred tem moramo seveda preveriti, ali je nova številka še prosta.
Na spremembo vpisne številke nas pri članu opozori zvočni signal, nova vpisna
številka pa se med podatki o članu izpiše poudarjeno. Po dodelitvi nove vpisne
številke moramo zapis o članu ponovno shraniti v bazo podatkov s tipkama
Y I (ukaz SAVE). Po potrditvi se vsi podatki o članu nespremenjeni
shranijo pod novo številko, stara številka pa ostane zasedena in je ne moremo
dodeliti novemu članu. Vzrok zasedenosti te vpisne številke je razviden v
segmentu COBISS2/Izposoja iz pregleda zasedenih vpisnih številk (npr.
SELECT 0100100–0100500) ter v določenih izpisih za izposojo v segmentu
COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 – transakcije pri članu).
Spremembo vpisne številke člana prekličemo tako, da podatkov o članu ne
shranimo (izhod s tipko F).
Nove vpisne številke navadno dodeljujemo članom, ki izgubijo svojo člansko
izkaznico (da preprečimo njihovo zlorabo). Praviloma izberemo za novo vpisno
številko tisto, ki je za 1 višja od doslej dodeljene najvišje številke.
Pri članu, kateremu smo dodelili novo vpisno številko, lahko pregledujemo
pretekle denarne transakcije tudi pod staro vpisno številko. Na osnovnem
nivoju lahko z ukazom ACCOUNT (tipka Q) in sklicem na vpisno številko
člana pred izvedbo ukaza RENAME preidemo v okolje Evidentiranje in
poravnava terjatev, kjer imamo možnost pregleda transakcij, ki so bile izvršene
v določenem obdobju.
Ukaza RENAME ne moremo uporabiti pri članih,
•
•
•

© IZUM, december 2010

ki imajo številko kategorije 126 (organizacijske enote/oddelki), saj so
njihove vpisne številke nespremenljive
ki imajo evidentirano izposojo gradiva v kateri koli drugi knjižnici
vzajemnega sistema izposoje (velja le za knjižnice vzajemne baze
članov Univerze v Mariboru)
ki imajo v kateremkoli oddelku knjižnice evidentiran vsaj en izvod
gradiva (če se knjižnica odloči za vključitev posebnega parametra, ki v
tem primeru onemogoča uporabo ukaza RENAME)
RENAME - 1

RENAME

COBISS2/Izposoja
•
•

ki imajo evidentirane terjatve
ki imajo evidentirane nezaključene zahtevke za medknjižnično
izposojo

Opozorilo:
Za uporabo ukaza RENAME potrebujemo pooblastilo.

RENAME - 2
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RESERVE

RESERVE
Kratica

RES

Dela programa

izposoja gradiva, katalog
Ukaz je namenjen rezerviranju gradiva. Izbranemu članu lahko rezerviramo
samo izposojeno gradivo.


Rezerviranje gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za
izposojo:
V ukazno vrstico napišemo

Ukaz: RESERVE
Y W

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše
besedilo Rezervacije IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali
številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L.
Besedilo Rezervacije IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko F
ali do izbire enega od ostalih postopkov.


Rezerviranje gradiva z izbiro iz kataloga:
Izbranemu članu najpogosteje rezerviramo gradivo z izbiro iz kataloga.
Pred prehodom ali po prehodu v okolje kataloga (tipki Y Q ali
V Q) izberemo postopek rezervacij (tipki Y W). Po iskanju
gradiva rezerviramo izvod tako, da za besedilom Rezervacija
izvod= vpišemo zaporedno številko izvoda.

Rezervirano gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana
in ima status R. Pred statusom se avtomatično izračuna in izpiše še datum
poteka rezervacije (gl. sliko RESERVE - 1).
Ker so rezervacije za monografske publikacije vezane na naslov, se izpiše
COBISS.SI-ID (ne inventarna številka!). Za serijske publikacije je rezervacija
vezana na enoto izposoje (en zvezek, več skupaj vezanih zvezkov), zato se
izpiše inventarna številka.
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RESERVE - 1: Gradivo je rezervirano (status R)
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, rezerviramo kot monografske. Pri rezervacijah serijskih
publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo za inventarno
številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko številka
posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk skupaj
vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko, se po potrditvi odpre
okno z vsemi enotami letnika (gl. sliko RESERVE - 2).
Enote, ki jih lahko rezerviramo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo. Posamezne enote
izberemo s tipkama Õ ali Ï in jih označimo s tipko za presledek (tipka
»). Vse enote, ki jih lahko izberemo, naenkrat označimo s tipko è,
 ali J j. Izbiro potrdimo s tipko L. Če ne želimo izbrati nobene
enote, pritisnemo tipko F, L, K ali J z.
Opozorilo:
Pri rezervacijah monografskih publikacij ni nujno, da članu kasneje res
izposodimo izvod z inventarno številko, ki je bila izbrana ob rezervaciji. Če je v
listi rezervacij na prvem mestu, mu bo dodeljen izvod, ki bo prvi vrnjen.

RESERVE - 2
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RESERVE

RESERVE - 2: Rezervacija serijskih publikacij
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RESET FILE

RESET FILE
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom RESET FILE lahko brišemo datoteke vpisnih številk, ki smo jih
pripravili z ukazom PUTEN (gl. ukaz PUTEN).

Ukazna vrstica

Ukaz: RESET FILE
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše vprašanje Želite zbrisati
datoteko ENLLLLMMDD (D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se datoteka
vpisnih številk zbriše, v vrstici sporočil pa se izpiše obvestilo Datoteka
ENLLLLDDMM je zbrisana.

RESET FILE - 1: Brisanje datoteke vpisnih številk

Če poskušamo zbrisati datoteko vpisnih številk, ki še ni bila pripravljena, se
izpiše sporočilo Datoteka ENLLLLDDMM ne obstaja. Uporabite
ukaz PUTEN.
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Opozorilo:
Privzeto se z ukazom RESET FILE vedno briše datoteka vpisnih številk, ki je
bila pripravljena na tekoči dan.
Če želimo brisati datoteko vpisnih številk, ki smo jo pripravili v preteklosti
(npr. prejšnji dan), moramo z ukazom DATE spremeniti datum na dan
priprave datoteke.
Po nastavitvi ustreznega datuma z ukazom RESET FILE datoteko zbrišemo.

RESET FILE - 2
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RETDATE

RETDATE
RETD
izposoja gradiva

Kratica
Del programa

Z ukazom RETDATE nastavimo novi datum vrnitve za posamezne izvode
gradiva, ki jih ima izbrani član evidentirane. Izvod, ki mu želimo spremeniti
datum vrnitve, najprej izberemo s tipkama Š in Đ, nato pa v ukazno vrstico
napišemo
Ukaz: RETDATE

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

C
Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipko se kazalec postavi na prvo številko
datuma pričakovane vrnitve gradiva (gl. sliko RETDATE - 1). Novi datum
vpišemo čez starega in ga potrdimo s tipko L.

RETDATE - 1: Spreminjanje datuma vrnitve
Če novega datuma ne želimo shraniti, pritisnemo tipko F.
Če z ukazom RETDATE določimo novi datum vrnitve gradiva na dan izposoje,
se to upošteva kot transakcija "nd" – določitev novega datuma vrnitve gradiva.
Če določimo novi datum vrnitve kak drug dan, se to upošteva kot običajna
transakcija podaljšanja roka izposoje gradivu.
© IZUM, september 2011
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Pri uporabi ukaza RETDATE bo program preveril, ali je gradivo že rezervirano.
Če je, bo program na to opozoril in ponudil možnost, da za gradivo kljub
rezervaciji določimo novi datum pričakovane vrnitve izvoda.
Če je posameznemu izvodu potekel rok vrnitve in je za to vrsto gradiva v
ceniku določeno avtomatsko evidentiranje izposojevalnine ali zamudnine, nas
program na to opozori in omogoči, da pri članu evidentiramo ustrezno terjatev.
Nov datum vrnitve lahko določimo tudi pri izvodih z izdelanimi opomini. V
tem primeru bo prejel član naslednji (višji) opomin šele, ko bo prekoračen novi
datum vrnitve.

Opozorilo:
Ukaz RETDATE je podoben ukazu PERIOD. Edina razlika med obema
ukazoma je v načinu določitve novega datuma. Po potrditvi ukaza RETDATE
moramo za izbran izvod ročno vpisati nov datum vrnitve, po potrditvi ukaza
PERIOD pa vpišemo čas podaljšanja, pri čemer se novi datum vrnitve
izračuna programsko.

RETDATE - 2
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RETDATE/ALL

RETDATE/ALL
Kratica
Del programa

RA
izposoja
Z ukazom določimo novi datum vrnitve za vse izposojene izvode pri izbranem
članu. Ukaz je uporaben predvsem za podaljševanje gradiva članom, ki si
gradivo izposojajo za daljši rok, kot je običajni rok izposoje v knjižnici.

Ukazna vrstica

Ukaz: RETDATE/ALL
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Nov datum vrnitve
gradiva: in današnji datum, ki ga prepišemo z novim datumom. Vnos
novega datuma potrdimo s tipko L. Pri vseh izposojenih izvodih se ažurira
datum pričakovane vrnitve z datumom, ki smo ga vnesli. Če datuma ne želimo
spremeniti, pritisnemo tipko F.

RETDATE/ALL - 1: Vnos novega datuma vrnitve
Pri uporabi ukaza RETDATE/ALL bo program preveril, ali je gradivo že
rezervirano. Če je, bo program na to opozoril in ponudil možnost, da za gradivo
kljub rezervaciji določimo novi datum pričakovane vrnitve izvoda. Kontrola se
bo izvajala za vsak izvod gradiva posebej.
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Če je posameznemu izvodu potekel rok vrnitve in je za to vrsto gradiva v
ceniku določeno avtomatsko evidentiranje izposojevalnine ali zamudnine, nas
program na to opozori in omogoči, da pri članu evidentiramo ustrezno terjatev.
Novi datum vrnitve lahko določimo tudi pri izvodih z izdelanimi opomini. V
tem primeru bo dobil član naslednji (višji) opomin šele tedaj, ko bo prekoračen
novi datum vrnitve.
Če se je knjižnica odločila, da je mogoče z ukazom PROLONG/ALL podaljšati
rok izposoje v vseh oddelkih hkrati, se bo ta možnost ponudila tudi pri ukazu
RETDATE/ALL. Tudi v tem primeru se bodo ob izvedbi ukaza izvajale vse
kontrole, ki veljajo za podaljšanje z ukazom RETDATE/ALL.

RETDATE/ALL - 2
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RETURN

RETURN
Dela programa

osnovni nivo, izposoja gradiva
Z ukazom vračamo izposojeno gradivo ali brišemo gradivo, evidentirano pri
izbranem članu, ne glede na status izposoje tega gradiva (rezervirano,
izgubljeno ...).
Na voljo imamo dve možnosti:


Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Vračanje gradiva v okolju izposoje gradiva:
Po izbiri člana (z ukazom MEMBER) napišemo v ukazno vrstico

Ukaz: RETURN

VT
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše
besedilo Vračanje/brisanje IN/CN=. Vpišemo inventarno
številko ali številko za izposojo enega od izvodov gradiva, ki je
evidentirano pri izbranem članu, in jo potrdimo s tipko L. Izbrani
izvod gradiva se briše iz seznama evidentiranega gradiva člana.
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske
publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali
pa so vsi zvezki vezani skupaj, vračamo kot monografske. Pri vračanju
serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo za
inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko
številka posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje
številk skupaj vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko,
se po potrditvi odpre okno z vsemi enotami letnika, ki jih ima izbrani
član izposojene.
Posamezne enote izberemo s tipkama Õ ali Ï in jih označimo s tipko
za presledek (tipka »). Vse enote hkrati označimo s tipko è,
 ali J j. Po potrditvi s tipko L se izbrane enote zbrišejo iz
seznama evidentiranega gradiva člana.
Če ne želimo izbrati nobene enote, pritisnemo tipko F, L, K
ali J z.
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RETURN - 1: Vračanje gradiva pri izbranem članu


Vračanje gradiva na osnovnem nivoju:
Kadar želimo vrniti večjo količino gradiva, ki je bilo izposojeno
različnim članom, izvedemo postopek vračanja gradiva na osnovnem
nivoju in brez izbire članov.
Po vpisu in potrditvi ukaza RETURN ali po pritisku na tipki V T
se v ukazni vrstici prav tako izpiše besedilo Vračanje/brisanje
IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo. Pri
vračanju serijskih publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki
moramo za inventarno številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje.

Primer:
Vračanje/brisanje IN/CN=299200146,1
Po potrditvi se v osrednjem delu zaslona izpišejo vpisna številka,
priimek in ime ter kategorija člana, ki ima izvod evidentiran, ter
nekateri podatki o izvodu. Izvod vrnemo s pritiskom na tipko d ali
y.
Ne glede na to, ali smo izbrani izvod vrnili ali ne, lahko po izvedbi
postopka vračanja gradiva preidemo v okolje izposoje gradiva člana, ki
ima (ali je imel) ta izvod izposojen, če pritisnemo tipki V E.
Na osnovnem nivoju brisanje rezervacij (gradivo s statusom R) z
ukazom RETURN ni možno. Lahko pa razdolžimo izvode, ki so že
dodeljeni članu, tj. rezervirane izvode, ki so že pripravljeni, da jih član
prevzame (izvodi s statusom W), in rezervirane proste izvode gradiva
(izvodi s statusom O).

RETURN - 2
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RETURN - 2: Vračanje gradiva na osnovnem nivoju
Če ima določeno gradivo rezervirano še kak drug član, se po pritrdilnem
odgovoru v vrstici sporočil izpiše sporočilo ID=... je rezervirano
pri članu <vpisna številka> <priimek ime> <telefonska
številka>, v ukazni vrstici pa navodilo Pritisnite tipko ENTER
za nadaljevanje. Če knjižnica omogoča obveščanje svojih članov po
elektronski pošti, lahko v tem trenutku članu, ki je gradivo rezerviral, pošljemo
po elektronski pošti obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, pod pogojem,
da ima vpisan podatek o elektronskem naslovu in aktiviran parameter za to
vrsto elektronskega obveščanja. Če knjižnica omogoča obveščanje članov s
SMS-obvestili, se članu, pod pogojem, da ima aktiviran parameter za to vrsto
elektronskega obveščanja in vpisan podatek o številki mobilnega telefona,
pošlje SMS-sporočilo o prispelem rezerviranem gradivu.
Opozorilo:
Način obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu je odvisen od tega, katere
vrste in načine obveščanja (e-pošta ali SMS) knjižnica omogoča svojim članom
(ukaz EDIT NOTIFY) ter katere od omogočenih načinov obveščanja ima član
izbrane (ukaz NOTIFY ali spletni COBISS/OPAC, kjer si člani v rubriki "moja
knjižnica" sami definirajo parametre obveščanja).

Na tiskalnik, ki se uporablja v izposoji za tiskanje zadolžnic ali potrdil o
plačilu, se izpiše listek s podatki o prispeli rezervaciji (npr. podatki o članu,
podatki o gradivu, načinu obveščanja člana ...). Po pritisku na tipko K se
gradivo zbriše iz seznama evidentiranega gradiva člana. Vrnjeni izvod moramo
odložiti na posebno mesto in ga označiti (npr. z natisnjenim listkom), pri članu,
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ki je bil prvi na seznamu rezervacij, pa se ta izvod evidentira s statusom "W" –
čaka na člana.
Če je gradivo rezervirano v gostiteljskem oddelku, se v vrstici sporočil ob
vračanju gradiva v gostiteljskem oddelku izpiše opozorilo Gradivo
pripada oddelku <oznaka in opis oddelka>, v ukazni vrstici pa
se pojavi vprašanje Ali naj gradivo kljub temu dodelim
prvemu članu iz seznama rezervacij (D/N)?. Če na vprašanje
odgovorimo pritrdilno, se gradivo dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij
(dobi status W), v primeru nikalnega odgovora pa dobi gradivo status Prosto
v gostiteljskem oddelku, rezervacije pa ostanejo nespremenjene.
Če ima gradivo rezervirano še kak drug član in je hkrati dostopno samo v
čitalnici, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo ID=... je rezervirano
pri članu <vpisna številka> <priimek ime> <telefonska
številka>, v ukazni vrstici pa Dostopno v čitalnici. Želite
dodeliti izvod temu članu (D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se
gradivo zbriše iz seznama evidentiranega gradiva, pri članu, ki je bil prvi na
seznamu rezervacij, pa se ta izvod evidentira s statusom "W" – čaka na člana.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, se rezervacija za to gradivo briše.
Če je imelo gradivo v času, ko je bilo izposojeno, v segmentu COBISS3/Zaloga
ali COBISS2/Katalogizacija določen status ali stopnjo dostopnosti, ki
onemogoča izposojo, se postavljeni status ali stopnja dostopnosti izpiše v
vrstici sporočil.
Besedilo Vračanje/brisanje IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko

F ali do izbire enega od ostalih postopkov.
Vračanje gradiva, ki
je bilo izposojeno v
čitalnico (status S)

Vračanje gradiva v
katerem koli oddelku

RETURN - 4

Tudi gradivo, ki je bilo izposojeno v čitalnico (gl. ukaz READINGROOM),
lahko vračamo z ukazom RETURN. Vendar je možno gradivo s statusom S
rezervirati tudi za uporabo v čitalnici (gl. ukaz ORDERREAD). Zato program
ob evidentiranju vračila gradiva s statusom S opozori Gradivo je bilo
izposojeno v čitalnici. Naj gradivo ostane
evidentirano za uporabo v čitalnici (D/N)?. Če odgovorimo
pritrdilno, ostane gradivo pri članu evidentirano s statusom U, v prvem stolpcu
ostane evidentiran datum prvega evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v
čitalnici, v drugem stolpcu tekoči datum, v tretjem stolpcu pa datum poteka
obdobja, za katero je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici. Na ta način je
možno večkratno prehajanje evidentiranega gradiva pri članu iz statusa U v
status S in obratno.
V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih, lahko z ukazom
RETURN evidentiramo vračanje gradiva v katerem koli oddelku knjižnice z
avtomatizirano izposojo. Program ob evidentiranju vračila gradiva, ki je bilo
izposojeno v drugem oddelku, opozori Gradivo z
IN/CN=<inventarna številka/številka za izposojo> je
bilo izposojeno v oddelku <št. oddelka> in vpraša Želite
gradivo vrniti v oddelku <št. oddelka, naziv oddelka>
(D/N)?. Če odgovorimo pritrdilno, nas program opozori, da je gradivo treba
vrniti v oddelek, v katerem je bilo članu izposojeno. Po pritisku na tipko K
se na tiskalnik za tiskanje zadolžnic ali potrdil o plačilu (v oddelku izposoje)
izpiše listek s podatki o medoddelčno vrnjenem gradivu. Listek priložimo
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RETURN
gradivu, ki ga odložimo na mesto, kjer shranjujemo gradivo (iz) drugih
oddelkov.
Vrnjeni izvod gradiva se evidentira kot medoddelčno izposojen izvod v
oddelek, v katerem je bilo vračilo gradiva evidentirano, in dobi status "B" –
zadržano. Gradivo je treba čim prej dostaviti v matični oddelek in evidentirati
vračilo (gl. poglavje 4.5.3 Vračanje gradiva v katerem koli oddelku knjižnice).
Opozorilo:
Ob vračilu gradiva, za katero bibliografski zapis ni povezan z vzajemno
bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI, se izpiše opozorilo Zapis ni
povezan z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI! Takšno
gradivo je treba poslati v službo za obdelavo gradiva, ki mora zapis ustrezno
urediti.
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RETURN/CURRENT

RETURN/CURRENT
Kratica
Del programa

RETURN/C
izposoja gradiva
Ukaz je namenjen vračanju gradiva pri izbranem članu.
Gradivo, ki ga želi član vrniti, najprej izberemo v seznamu evidentiranega
gradiva tega člana (s tipkama Ï in Õ).

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: RETURN/CURRENT

YT
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše vprašanje
(npr. Ali želite vrniti to gradivo (D/N)?, Ali želite
izbrisati rezervacijo (D/N)? ...). Po pritrdilnem odgovoru se
označeno gradivo briše iz seznama evidentiranega gradiva.

RETURN/CURRENT - 1: Vračanje gradiva z izbiro iz seznama
Če ima določeno gradivo rezervirano še kak drug član, se po pritrdilnem
odgovoru v vrstici sporočil izpiše sporočilo ID=... je rezervirano
pri članu <vpisna številka> <priimek ime> <telefonska
številka>, v ukazni vrstici pa navodilo Pritisnite tipko ENTER
za nadaljevanje. Če knjižnica omogoča obveščanje svojih članov po
© IZUM, september 2006
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elektronski pošti, lahko v tem trenutku članu, ki je gradivo rezerviral, pošljemo
po elektronski pošti obvestilo o prispelem rezerviranem gradivu, pod pogojem,
da ima vpisan podatek o elektronskem naslovu in aktiviran parameter za to
vrsto elektronskega obveščanja. Če knjižnica omogoča obveščanje članov s
SMS-obvestili, se članu, pod pogojem, da ima aktiviran parameter za to vrsto
elektronskega obveščanja in vpisan podatek o številki mobilnega telefona,
pošlje SMS-sporočilo o prispetju rezerviranega gradiva.
Opozorilo:
Način obveščanja o prispetju rezerviranega gradiva je odvisen od tega, katere
vrste in načine obveščanja (e-pošta ali SMS) knjižnica omogoča svojim članom
(ukaz EDIT NOTIFY) ter katere od omogočenih načinov obveščanja ima član
izbrane (ukaz NOTIFY ali spletni COBISS/OPAC, kjer si člani v rubriki "moja
knjižnica" sami definirajo parametre obveščanja).

Na tiskalnik, ki se uporablja v izposoji za tiskanje zadolžnic ali potrdil o
plačilu, se izpiše listek s podatki o prispeli rezervaciji (npr. podatki o članu,
podatki o gradivu, načinu obveščanja člana ...). Po pritisku na tipko K se
gradivo izbriše iz seznama evidentiranega gradiva člana. Vrnjeni izvod
moramo odložiti na posebno mesto in ga označiti (npr. z natisnjenim listkom),
pri članu, ki je bil prvi na seznamu rezervacij, pa se ta izvod evidentira s
statusom "W" – čaka na člana.
Če je gradivo rezervirano v gostiteljskem oddelku, se v vrstici sporočil ob
vračanju gradiva v gostiteljskem oddelku izpiše opozorilo Gradivo
pripada oddelku <oznaka in opis oddelka>, v ukazni vrstici pa
se pojavi vprašanje Ali naj gradivo kljub temu dodelim
prvemu članu iz seznama rezervacij (D/N)?. Če na vprašanje
odgovorimo pritrdilno, se gradivo dodeli prvemu članu iz seznama rezervacij
(dobi status W), v primeru nikalnega odgovora pa dobi gradivo status Prosto
v gostiteljskem oddelku, rezervacije pa ostanejo nespremenjene.
Če ima gradivo rezervirano še kak drug član in je hkrati dostopno samo v
čitalnici, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo ID=... je rezervirano
pri članu <vpisna številka> <priimek ime> <telefonska
številka>, v ukazni vrstici pa Dostopno v čitalnici. Želite
dodeliti izvod temu članu (D/N)?. Po pritrdilnem odgovoru se
gradivo izbriše iz seznama evidentiranega gradiva, pri članu, ki je bil prvi na
seznamu rezervacij, pa se ta izvod evidentira s statusom "W" – čaka na člana.
Če na vprašanje odgovorimo nikalno, se rezervacija za to gradivo briše.
Če je imelo gradivo v času, ko je bilo izposojeno, v segmentu
COBISS2/Katalogizacija določen status ali stopnjo dostopnosti, ki onemogoča
izposojo, se postavljeni status ali stopnja dostopnosti izpiše v vrstici sporočil.
Vračanje gradiva, ki
je bilo izposojeno v
čitalnico (status S)

RETURN/CURRENT - 2

Tudi gradivo, ki je bilo izposojeno v čitalnico (gl. ukaz READINGROOM),
lahko vračamo z ukazom RETURN/CURRENT. Vendar je možno gradivo s
statusom S rezervirati tudi za uporabo v čitalnici (gl. ukaz ORDERREAD). Zato
program ob evidentiranju vračila gradiva s statusom S opozori Gradivo je
bilo izposojeno v čitalnici. Naj gradivo ostane
evidentirano za uporabo v čitalnici (D/N)?. Če odgovorimo
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RETURN/CURRENT
pritrdilno, ostane gradivo pri članu evidentirano s statusom U, v prvem stolpcu
ostane zabeležen datum prvega evidentiranja rezervacije izvoda za uporabo v
čitalnici, v drugem stolpcu tekoči datum, v tretjem stolpcu pa datum poteka
obdobja, za katero je gradivo rezervirano za uporabo v čitalnici. Na ta način je
možno večkratno prehajanje evidentiranega gradiva pri članu iz statusa U v
status S in obratno.
Opozorilo:
Ob vračilu gradiva, za katero bibliografski zapis ni povezan z vzajemno
bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI, se izpiše opozorilo Zapis ni
povezan z vzajemno bazo podatkov COBIB.SI! Takšno
gradivo je treba poslati v službo za obdelavo gradiva, ki mora zapis ustrezno
urediti.
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RETURN/DEP

RETURN/DEP
osnovni nivo

Del programa

Ukaz RETURN/DEP uporabimo za vračanje gradiva, ki smo si ga izposodili iz
oddelka, kjer izposoja ni podprta s programsko opremo COBISS/Izposoja.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: RETURN/DEP

Ukazna vrstica

Številke matičnega oddelka za ukazom ni potrebno navesti.
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Vračanje v
matični oddelek IN/CN=, za katerim vpišemo inventarno številko oz.
številko za izposojo. Program preveri, ali je izvod res prost, in nato v
osrednjem delu zaslona izpiše podatke o medoddelčno izposojenem izvodu.

RETURN/DEP - 1: Vračanje v oddelek z neavtomatizirano izposojo
Hkrati se v vrstici sporočil izpišejo informacije o matičnem oddelku (ki je
lastnik izvoda z vpisano inventarno številko), v ukazni vrstici pa se izpiše
vprašanje Želite vrniti gradivo v ta oddelek (D/N)?. S
trdilnim odgovorom (tipka d) se izvod briše iz evidence medoddelčne
izposoje, kazalec pa se ponovno postavi v ukazno vrstico. S postopom vračanja
lahko nadaljujemo, dokler ne pritisnemo tipke F.
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Preden vrnemo posamezen izvod v matični oddelek, mora biti le-ta prost (ne
sme biti evidentiran pri nobenem članu). To lahko preverimo z vpogledom v
stanje gradiva (z ukazom LOOK oz. s tipkama Y D) ali z izpisom podatkov
iz kataloga.

RETURN/DEP - 2
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RFID OFF

RFID OFF
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom RFID OFF izklopimo nastavitev programskega vmesnika na
zaznavo čitalnika RFID (gl. ukaz RFID ON).
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: RFID OFF
Po potrditvi ukaza se v sporočilni vrstici izpiše RFID OFF.

RFID OFF - 1: Okolje Izposoja/Evidenca gradiva člana v primeru preklica
nastavitve vmesnika na zaznavo čitalnika RFID
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RFID ON

RFID ON
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom RFID ON nastavimo programski vmesnik na zaznavo čitalnika
RFID. Ta nastavitev omogoča, da se za identifikacijo kompleta programu
pošlje le inventarna številka vodilne enote kompleta.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: RFID ON
Po potrditvi ukaza se v sporočilni vrstici izpiše RFID ON.
Ko je vmesnik nastavljen na odčitavanje s čitalnikom RFID, se v ukazni vrstci,
ko pri članu aktiviramo ukaz za izposojo gradiva na dom, izpiše besedilo RFID
Izposojanje IN/CN= (v primeru rezervacije prostega izvoda gradiva se
izpiše RFID Rezervacija prostega izvoda IN/CN=, v primeru
rezervacije izposojenega izvoda RFID Rezervacije IN/CN=, v primeru
aktiviranja ukaza BACK RFID Zadržano IN/CN=…)

RFID ON - 1: Nastavitev vmesnika na zaznavo čitalnika RFID v okolju
Izposoja/Evidenca gradiva člana
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SAVE

SAVE
SA
evidenca članov

Kratica
Del programa

Ukaz je namenjen shranjevanju podatkov o članu v bazo podatkov. Uporabimo
ga pri vpisovanju novega člana ali pri spreminjanju podatkov o vpisanem
članu.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: SAVE
Y I

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se podatki takoj shranijo v bazo
podatkov, v vrstici sporočil pa se izpiše sporočilo Zapis o članu je
shranjen v bazi podatkov.

SAVE - 1: Shranjevanje podatkov o članu
Če katero od polj, kjer je podatek obvezen, ni izpolnjeno, se v vrstici sporočil
izpiše opozorilo Podatek je obvezen, kazalec pa se postavi v polje, ki ga
je potrebno izpolniti.

© IZUM, november 1995

SAVE - 1

SAVE

COBISS2/Izposoja
Če podatkov nismo spreminjali in kljub temu uporabimo ukaz SAVE, se v
vrstici sporočil izpiše sporočilo Zapis se ni spremenil. Ali ga
Želite ponovno shraniti (D/N)?
Opozorilo:
Možno je, da se ob shranjevanju izpiše sporočilo Zapis je shranjen,
vendar ni dostopen - pokličite IZUM'. To pomeni, da v tistem
trenutku ni aktiven proces, ki skrbi za shranjevanje zapisov v bazo podatkov in
indeksiranje podatkov v iskalnih poljih. Čeprav podatki o članu z ukazi
MEMBER, EDIT ali EDIT/DEP niso dostopni, so vendarle shranjeni.
V tem primeru pokličete IZUM (Help desk) ali pošljete sporočilo preko
elektronske pošte na šifro IZUM::COBISSURGENT.

SAVE - 2
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SELECT

SELECT
Kratica

SEL

Del programa

osnovni nivo
Z ukazom SELECT lahko iščemo člane, ki so vpisani v bazo podatkov, po
različnih kriterijih:




po priimku in imenu
po območju vpisnih številk
po iskalnih predponah

V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: SELECT
ali
SELECT <iskalna zahteva>
VR
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše beseda
Išči:, kamor vpišemo iskalno zahtevo. To lahko krajšamo z znakom "*" ali
"?". Iskalno zahtevo lahko podamo na različne načine, odvisno od podatka, po
katerem iščemo člane:


Če iščemo člane po priimku in imenu, podamo kot iskalno zahtevo
celotno ali okrajšano besedilo.

Primera:
Ukaz: SELECT Kabaj Nevenka
Ukaz: SELECT Ka*
Ker je indeksiranje podatka priimek in ime frazno in besedno, dobimo
po potrditvi ukaza SELECT Ka* seznam vseh članov, katerih priimek
ali ime se začenja z nizom znakov "Ka".
Kadar iščemo člane samo po priimku in imenu, v iskalni zahtevi ne
navajamo iskalne predpone za priimek in ime (NA=). Iskalno predpono
za priimek in ime pa moramo obvezno navesti, kadar iskalno zahtevo
dopolnimo (npr.: Ukaz: SELECT NA=Kast AND CG=004).
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Člane lahko iščemo tudi po vpisnih številkah, če podamo območje
vpisnih številk.

Primera:
Ukaz: SELECT 0100012-0100099
Ukaz: SELECT 0101250-0200100
Kadar podamo za ukazom SELECT območje vpisnih številk, ne
smemo navesti iskalne predpone za vpisne številke (EN) (npr.: Ukaz:
SELECT EN=0100012-0100099 je napačen in se ne bo izvedel).
Iskalno predpono za vpisne številke pa moramo obvezno navesti, če
želimo poiskati vse člane od določene vpisne številke dalje ali če
iskalno zahtevo dopolnimo.
Primer:
Ukaz: SELECT EN=0100* AND CG=004


Člane poiščemo s pomočjo iskalnih predpon, za katerimi vpišemo
iskalne pojme. Če je iskalnih pojmov več, moramo mednje postaviti
logične operatorje OR, AND ali NOT.

Primer:
Če želimo poiskati vse člane kategorije 004 (študenti), katerih priimek ali ime
se začenja z nizom znakov "Bo", vpišemo v ukazno vrstico
Ukaz: SELECT CG=004 AND NA=Bo*
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše podatek o številu zadetkov (npr.
CG=004 AND NA=BO*: 2 zadetka), v osrednjem delu zaslona pa se
izpiše seznam s podatki o članih v trenutno izbranem izpisnem formatu (gl.
sliko SELECT - 1). Izpisni format lahko spremenimo, nato pa ponovno
izpišemo seznam z ukazom DISPLAY.
V seznamu so člani izpisani z zaporednimi številkami, na katere se sklicujemo
pri izbiri. Naslednjo stran seznama izpišemo s tipko Z ali N, predhodno
stran pa s tipko O ali B.
Hkrati se v ukazni vrstici izpiše beseda Izbira:. Če vpišemo zaporedno
številko, pod katero se določeni član nahaja v seznamu, preidemo v okolje
izposoje gradiva tega člana. Če pa ne želimo izbrati nobenega člana iz seznama
oz. želimo seznam še preoblikovati (drugače razvrstiti, spremeniti format izpisa
ipd.), pritisnemo tipko F.
Če je rezultat iskanja z ukazom SELECT samo en član, preidemo takoj po
potrditvi ukaza v okolje izposoje gradiva tega člana.

SELECT - 2
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SELECT

SELECT - 1: Iskanje članov, ki so študenti, njihov priimek ali ime pa se
začenja na Bo
Opombe:
1. Namesto ukaza SELECT lahko enakovredno uporabljamo ukaz
SEARCH (kratica SEA).
2. Kot iskalno zahtevo lahko navedemo tudi datum. Napisati ga moramo
v formatu LLLLMMDD.
Primer:
Ukaz: SELECT DE=19940125
(Iščemo člane, ki so se vpisali 25. januarja 1994.)
3. Če je iskalnih pojmov več, moramo mednje postaviti logične operatorje
AND, OR ali NOT. Pri navajanju operatorjev je pomembno upoštevati
sintakso in vrstni red izvajanja posameznih operacij iskanja; le-tega
lahko spremenimo s postavljanjem oklepajev na ustreznih mestih.
Vrstni red izvajanja operacij iskanja je sledeč:
oklepaji
NOT
AND
OR
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LOGIKA ALI
Če uvrstimo operator OR med dva iskalna pojma, so rezultat iskanja zapisi, ki
vsebujejo vsaj enega od obeh iskalnih pojmov.
Primer:
Ukaz: SELECT CG=(006 OR 007)
(Iščemo člane, ki so zaposleni ali v svobodnem poklicu.)

LOGIKA IN
Operator AND temelji na logiki IN. Če uvrstimo operator AND med dva
iskalna pojma, so rezultat iskanja zapisi, ki vsebujejo oba iskalna pojma.
Primer:
Ukaz: SELECT CG=004 AND IA=13
(Iščemo člane, ki so študenti in jih zanima ekologija.)

LOGIKA NE
Rezultat iskanja z operatorjem NOT so vsi zapisi, ki vsebujejo prvi iskalni
pojem, drugega pa ne.
Primer:
Ukaz: SELECT IA=13 NOT CG=004
(Iščemo člane, ki jih zanima ekologija, pa niso študenti.)

SELECT - 4
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SET ACCOUNT

SET ACCOUNT
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom določimo zaporedno številko računa v številki računa, kot je
predpisana z ZDavPR.
Opozorilo:
Uporaba ukaza je omogočena le, če je v knjižnici vključena uporaba davčne
blagajne. Za uporabo ukaza je potrebno pooblastilo za urejanje parametrov
izposoje.
V knjižnicah, kjer ni vključena davčna blagajna, se številke računov še naprej
dodeljujejo po privzetem načinu številčenja računov, uporaba ukaza SET
ACCOUT pa ni omogočena.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET ACCOUNT

SET ACCOUNT - 1: Števci računov
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Po vpisu ukaza se izpiše opozorilo, da spreminjanje števcev vpliva na
številčenje računov. Glede na to, kateri izmed načinov številčenja računov je za
knjižnico določen (po poslovnih prostorih ali po elektronskih napravah), se po
potrditvi izbora za nastavljanje števcev računov na zaslonu izpišeta oznaka
števca tekočih številk in zadnja dodeljena številka pri posameznem števcu (oz.
x, če še ni bil izdan noben račun). Če se je knjižnica odločila za številčenje po
poslovnih prostorih, se kot oznaka števca izpiše oznaka poslovnega prostora.
Če se je knjižnica odločila za številčenje po elektronskih napravah, se kot
oznaka števca izpiše <oznaka poslovnega prostora>-<oznaka elektronske
naprave>.

SET ACCOUNT - 1: Nastavitev številke računa
S tipkami za pomik izberemo števec, za katerega želimo nastaviti tekočo
številko računa. Izbrani števec potrdimo s tipko L ali K. V ukazni vrstici
se izpiše Nova številka računa:. Zadnjo številko računa tega števca
pobrišemo in v skladu z internim aktom vpišemo novo. Vpisana številka mora
biti za 1 manjša od tiste, ki mora biti prva oz. naslednja dodeljena v skladu s
sprejetim internim aktom. S tipko L ali K potrdimo vpisano številko. Ko
zaključimo nastavitev, okolje za nastavljanje števcev računov zapustimo s tipko
F ali tipkama J z.

SET ACCOUNT - 2
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SET COUNTER

SET COUNTER
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom določimo spodnjo mejo območja, v katerem se naj začne iskati
najnižja prosta vpisna številka ob uporabi ukaza NEW <.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET COUNTER <številka>
Po potrditvi ukaza se v vrstici sporočil izpiše besedilo Nastavljen novi
števec <številka>. Če nismo vnesli pravilnega števca, se izpiše
sporočilo, da izbrani števec ni v območju številk, za katere lahko števec
nastavimo. Po nastavitvi je z ukazom NEW < možen vpis novega člana pod
vpisno številko, in sicer pod prvo prosto, ki je višja od nastavljenega števca.
Ukaz NEW < se v kombinaciji z ukazom SET COUNTER uporablja takrat,
kadar želimo uporabiti neizkoriščene vpisne številke v nekem določenem
območju številk. Ne priporoča pa se nastavitev števca in uporaba ukaza NEW <
za območje številk, ki je večje od trenutno najvišje vpisne številke člana. Za
določanje nove najvišje vpisne številke se če naprej uporablja ukaz NEW *.
Če ukaz uporabi hkrati več izposojevalcev, se vsakemu članu dodeli nova
vpisna številka, ki pa ostane neizkoriščena, če člana tudi dejansko ne vpišejo.
Števec, ki smo ga nastavili z ukazom SET COUNTER, se pri vsakem klicu
ukaza NEW < avtomatsko nastavi na novo vrednost (naslednja prosta številka).
Števec lahko inicializiramo oz. spremenimo samo z ukazom SET COUNTER.
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SET ILLMEMB

SET ILLMEMB
Del programa

osnovni nivo
Z ukazom SET ILLMEMB določimo člana, pri katerem bodo evidentirane
rezervacije gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo. Običajno gre
za organizacijsko enoto knjižnice (kategorija 124), ki jo poimenujemo
Medknjižnična izposoja.

Ukazna vrstica

Ukaz: SET ILLMEMB
V ukazni vrstici se izpiše besedilo Št. člana, ki je evid. za MI:
<vpisna številka>. Vpišemo številko člana in jo potrdimo s tipko K.

SET ILLMEMB - 1: Določitev člana, pri katerem bodo evidentirane
rezervacije gradiva za medknjižnično izposojo
Opozorilo:
V bazi podatkov o članih lahko določimo samo enega takšnega člana, vendar
ne člana s številko 9999999 Medknjižnična izposoja.
Evidenca rezerviranega (prostega in izposojenega) gradiva za medknjižnično
izposojo se v segmetnu COBISS2/Izposoja vzdržuje programsko. Več o tem si
lahko preberete v priročniku COBISS3/Medknjižnična izposoja, pogl. 2.19

© IZUM, april 2013

SET ILLMEMB - 1

SET ILLMEMB

COBISS2/Izposoja
Določitev člana v segmentu COBISS2/Izposoja za evidentiranje rezervacije
gradiva domače knjižnice za medknjižnično izposojo.

SET ILLMEMB - 2
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SET LIMIT

SET LIMIT

osnovni nivo

Del programa

Z ukazom določimo zgornjo mejo za število članov, ki jih lahko izberemo
(poiščemo) s poljubnim iskalnim izrazom. Zaradi učinkovitosti izvedbe iskanja
je privzeta omejitev na 2000 članov. Z ukazom SET LIMIT lahko to omejitev
spremenimo.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET LIMIT <meja iskanja>
Če povečamo zgornjo mejo iskanja (največ 100000 članov), moramo pri
izpisovanju podatkov z ukazom DISPLAY razdeliti podatke za izpis na "pakete"
po 2000 članov (npr. DISPLAY 1-2000, DISPLAY 2000-4000 ...).
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SET PASSWORD

SET PASSWORD
Kratica
Del programa

SET PASS
osnovni nivo
Ukaz je namenjen nastavitvi novega uporabniškega gesla.
Opozorilo:
Ukaz lahko uporabljajo le v tistih sistemih COBISS.XX, v katerih ni mogoče
spremeniti gesla preko portala Izobraževanje.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: SET PASSWORD
Po potrditvi ukaza se nad ukazno vrstico izpiše besedilo Staro geslo:.
Vpišemo geslo, ki smo ga uporabljali doslej, in ga potrdimo s tipko L. Pod
njim se izpiše besedilo Novo geslo:, kamor vpišemo novo geslo. Po
potrditvi s tipko L se pod tem izpiše še beseda Verifikacija:.
Ponovno vpišemo novo geslo. Po potrditvi s tipko L se v vrstici sporočil
izpiše sporočilo Novo geslo je uspešno vnešeno - dobro si
ga zapomnite!.

SET PASSWORD - 1: Spreminjanje uporabniškega gesla
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Če se pri potrjevanju gesla (verifikaciji) zmotimo, novo geslo ne bo
upoštevano, v vrstici sporočil pa se izpiše sporočilo Prekinjen vnos
novega gesla - vsi podatki ostanejo nespremenjeni!.
Uporabniško geslo mora vsebovati najmanj 6 (šest) znakov, veljavno pa je dva
meseca.

Opozorilo:
Vnos uporabniških gesel na zaslonu ni viden!

SET PASSWORD - 2
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SET UP

SET UP
Del programa:

osnovni nivo
Z ukazom SET UP spreminjamo vrednosti parametrov, od katerih je odvisno
delovanje programa.

Ukazna vrstica

Ukaz: SET UP
Po potrditvi ukaza se odpre nova zaslonska slika s parametri in njihovimi
vrednostmi. Po parametrih se pomikamo s tipkami Š, Đ, Ć in Ž . Vrednosti
parametrov spreminjamo tako, da se s tipko Q ali » pomikamo po
vrednostih naprej, s tipko A pa nazaj. Pri numeričnih vrednostih lahko
vrednost (številko) kar vtipkamo.
Izhod omogoča tipka L.
V nadaljevanju so našteti nekateri parametri ter njihove vrednosti. Priporočene
vrednosti so označene z zvezdico (*). Opisani so parametri, ki vplivajo na
dogajanje v segmentu COBISS2/Izposoja. Preostali parametri za ta program
niso pomembni, vendar priporočamo, da jih ne spreminjate, ker so pomembni
za segment COBISS2/Katalogizacija.

Keypad
Uporaba pomožne tipkovnice:


application*: pomožni del tipkovnice je v aplikacijskem načinu
delovanja (tipke pomožnega dela tipkovnice delujejo kot ukazne tipke),



numeric: pomožni del tipkovnice je v numeričnem načinu delovanja.

Interpret
Interpretacija znakov na tipkovnici:
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American: oglate oklepaje, zaklepaje, podpičje, dvopičje itd.
dobimo brez tipke G. Šumevce dobimo tako, da pritisnemo tipko
G, črko "v" in osnovno črko.



COBISS*: šumevce dobimo s pritiskom na določene tipke (črko "š"
dobimo s tipko za oglati oklepaj, "č" s tipko za podpičje itd.). Oglate
oklepaje, podpičje itd. dobimo tako, da najprej dvakrat pritisnemo
tipko G in nato tipko za posamezni znak.

SET UP - 1

SET UP
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Keyboard
Vrste tipkovnice:


QWERTY*: tipkovnica je postavljena na zaporedje znakov QWERTY



QWERTZ: tipkovnica je postavljena na zaporedje znakov QWERTZ

Language
Jezik sporočil:


eng: jezik sporočil je angleški



slv*: jezik sporočil je slovenski

Printer
Vrste lokalnega tiskalnika za izpise (za ukaze PRT, PRTALL, ETI,
PRTMEMB):

SET UP - 2



DL900, DL1100, DL4600 (eprom IZUM)



DL5600 (eprom IZUM)



DL2600 (eprom IZUM)



DX2200 (eprom IZUM)



DX2200 (download) (queue)



DLxxxx (download) (queue)



HP (COBISS Fonts)



FUJITSU or EPSON 1



FUJITSU or EPSON 2



Unknown



EPSON thermal line printer



SLO Unknown



FARGO (labels)



DL1000, DL1150 (eprom COBISS)



DL700, DL3800 (eprom COBISS)



HP (PCL Fonts)



Ther. line printer (CP 1250)



Ther. line printer (CP 852)



HP (COBISS Fonts) dupl. prt



FUJITSU DL 3750 PLUS



DATAMAX tiskalniki
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Vrsta tiskalnika se shrani glede na segment, v katerem smo trenutno prijavljeni,
zato je možna nastavitev različnih tiskalnikov v segmentih
COBISS2/Katalogizacija, COBISS2/Izposoja in COBISS2/Izpisi.

Queue
Številka sistemskega tiskalnika za izpise (za ukaz SYSPRT).

Cir search limit
Omejitev iskanja v lokalnem katalogu:


none*: brez omejitve iskanja



noarticle: pri iskanju niso upoštevani članki

Cir print debt
Določi, kam se izpiše potrdilo pri poravnavi terjatev oz. pri ukazu PRTALL:


local *: na lokalni tiskalnik, povezan s terminalom



queue: na tiskalnik, ki ga izberemo med tistimi, ki so nameščeni v
knjižnici

Cir print eti
Določi, kam se izpiše nalepka s podatki o članu, ki jo izdelamo z ukazom ETI:


local *: na lokalni tiskalnik, povezan s terminalom



queue: na tiskalnik, ki ga izberemo med tistimi, ki so nameščeni v
knjižnici

Script
Nabor znakov na tiskalniku:
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Cyr OFF Greek OFF OldCyr OFF*



Cyr ON Greek OFF OldCyr OFF



Cyr OFF Greek ON OldCyr OFF



Cyr ON Greek ON OldCyr OFF



Cyr OFF Greek OFF OldCyr ON



Cyr ON Greek OFF OldCyr ON



Cyr OFF Greek ON OldCyr ON



Cyr ON Greek ON OldCyr ON

SET UP - 3

SET UP
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Za pripravo, tiskanje in prenos izpisov v nelatiničnih pisavah je treba nastaviti
posamezno vrsto pisave na ON:


"Cyr" – cirilična pisava



"Greek" – grška pisava



"OldCyr" – starocirilična pisava

Za pravilno izpisovanje in prenos izpisov se morajo nastavitve pisav ujemati z
nastavitvami pri kreiranju posameznih izpisov.

Broadcast
Sprejemanje sporočil po telefonu (ukaz PHONE), elektronski pošti (ukaz
MAIL) ali obvestil o opravljenem postopku (ukaz JOB):


PHONE MAIL JOB*



NOPHONE MAIL JOB



PHONE NOMAIL JOB



NOPHONE NOMAIL JOB



PHONE MAIL NOJOB



NOPHONE MAIL NOJOB



PHONE NOMAIL NOJOB



NOPHONE NOMAIL NOJOB

Add FF to printout

SET UP - 4



no*: na koncu izpisne liste se ne doda sekvenca Form feed (FF)



yes: na koncu izpisne liste se doda sekvenca Form feed (FF)
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SET UP - 1: Spreminjanje vrednosti parametrov v SET UP-u
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SIGNATURE

SIGNATURE
Kratica

SIG

Deli programa

osnovni nivo, izposoja gradiva
Z ukazom SIGNATURE preidemo v okolje kataloga, kjer lahko iščemo,
pregledujemo in izbiramo gradivo iz lokalne baze po signaturi.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: SIGNATURE
VQ
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se kazalec v oknu za iskanje postavi k
predponi za signaturo (SG=). Iskalni pojem vpišemo po elementih, kakor so
zapisani v podatkih o stanju zaloge v podpolju 996/997≠d, torej tudi z znaki za
ločevanje elementov (npr. SG=lnv\u886.3). Iskalni pojem lahko krajšamo z
znakom "*" ali "?". Iskalno zahtevo potrdimo s tipko L ali K. Nadaljnji
postopek je enak kot pri ukazu CATALOGUE (gl. ukaz CATALOGUE).

SIGNATURE - 1: Iskanje gradiva po signaturi
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SMSTEST

SMSTEST
Del programa
Kratica

evidenca članov / podatki za e-obveščanje
SMS
Ukaz SMSTEST je namenjen preverjanju, ali je na številko za SMS-obveščanje,
ki je vpisana pri članu v okolju Evidenca članov/Podatki za e-obveščanje (ukaz
NOTIFY), možno pošiljati SMS-obvestila. Z ukazom preverimo, ali je blokada
pošiljanja SMS-obvestil odstranjena ali ne.

Ukazna vrstica

Ukaz: SMSTEST
Opozorilo:
Ukaz lahko uporabite le, če knjižnica omogoča pošiljanje SMS-obvestil in je
pri članu, pri katerem želimo preveriti uspešnost SMS-obveščanja, vpisana in
shranjena veljavna številka mobilnega telefona.
Da član prejme testno sporočilo, lahko traja tudi nekaj minut.

SMSTEST - 1: Pošiljanje testnega SMS-sporočila
Po vpisu in potrditvi ukaza se izpiše opozorilo, da bo na vpisano telefonsko
številko poslano testno SMS-sporočilo. Ko potrdimo pošiljanje, počakamo, da
član prejem testno SMS-sporočilo.
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Če član potrdi, da je prejel testno sporočilo, pomeni, da je blokada ostranjena in
bi moral SMS-obvestila v sklopu e-obveščanja prejemati. Če član testnega
SMS-obvestila ne prejme, pomeni, da ima prejemanje komercialnih sporočil še
vedno blokirano. Za odstranitev blokade se mora obrniti na svojega mobilnega
operaterja.

Opozorilo:
Testno SMS-sporočilo je brezplačno.
Če je član uspešno prejel testno SMS-sporočilo, SMS-obvestil iz sistema
COBISS ne bo prejemal, če nima nastavljenega e-obveščanja za posamezno
vrsto e-obvestil ali če ima še vedno označeno blokado komercialnih sporočil.
Nastavitve si mora član sam ponastaviti v servisu Moja knjižnica.
Vsebina testnega SMS-sporočila je naslednja: naziv knjižnice, ustvaril
»uporabniško ime«: test dostave SMS-sporočila je uspešen. Ta SMS je
brezplačen.

SMSTEST - 2
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SORT

SORT
SO
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Zapisi o članih, ki jih dobimo po iskanju (z ukazom SELECT), so urejeni
rastoče po vpisnih številkah. Če jih želimo pregledati ali izpisati v drugačnem
vrstnem redu, jih lahko z ukazom SORT poljubno razvrstimo (npr. po priimkih,
po kategorijah ipd.).
V ukazno vrstico napišemo k ukazu še območje zadetkov iz nabora najdenih
zapisov o članih (določimo ga na enak način kot pri ukazih DISPLAY, PRT ali
SYSPRT) in dvočrkovne oznake polj (iskalne predpone za člana). Število polj ni
omejeno. Oznake polj ločimo med seboj z vejico (brez presledka):
Ukaz: SORT <območje>/<oznake polj>

Ukazna vrstica

Po potrditvi ukaza se zadetki razvrstijo glede na polja, katerih oznake smo
navedli. Obvestilo o tem se izpiše v vrstici sporočil (npr. Zapisi so
sortirani (1-8)).
Primeri:
Ukaz: SORT all/NA
Ukaz: SORT 1-8/CG,NA
Ukaz: SORT 1-3,6,10-14/CG,NA
Podano območje ne sme presegati nabora najdenih zapisov o članih (št.
zadetkov).
Razvrstimo lahko največ 2000 zadetkov. Na novo razvrščene zadetke izpišemo
z ukazom DISPLAY.
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SORT - 1: Razvrstitev članov po kategorijah, v okviru kategorije pa po
abecedi
Opozorilo:
Podatki se razvrstijo glede na trenutno nastavitev pisave. Pri nelatiničnih
pisavah se upošteva razporeditev cirilice (azbuka).

SORT - 2
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SYSPRT
Kratica

SYSP

Del programa

osnovni nivo
Z ukazom SYSPRT lahko izpišemo na sistemski tiskalnik podatke o članih, ki
smo jih izbrali z zadnjim ukazom SELECT. Podatek o številu izbranih članov je
izpisan v desnem delu ločilne črte (št. zadetkov).
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: SYSPRT
ali
SYSPRT <območje>
ali
SYSPRT <območje>,<ime formata>

Ukazna vrstica

Če vpišemo samo ukaz SYSPRT, se v privzetem oz. trenutno izbranem formatu
izpišejo podatki samo za prvega člana iz nabora izbranih zapisov o članih (št.
zadetkov). Če pa ukaz dopolnimo še z območjem, ki sestoji iz posameznih
številk zadetkov in/ali intervalov, ločenih z vejico, pa lahko izpišemo podatke o
izbranih članih ali celoten seznam članov, ki smo jih poiskali z zadnjim
ukazom SELECT. Sintaksa vnosa izpisne zahteve je enaka kot pri ukazu
DISPLAY (gl. ukaz DISPLAY).
Primera:
Ukaz: SYSPRT 1-10
Ukaz: SYSPRT 1-4,6,8-12
Če s podanim območjem nismo presegli nabora izbranih članov (št. zadetkov),
začne tiskalnik po potrditvi ukaza tiskati izbrane zapise. Podatki o članih se
izpišejo v privzetem ali trenutno izbranem formatu. Če želimo drugačen izpis
podatkov, navedemo za ukazom SYSPRT (in območjem) še ime formata. Izbran
izpisni format mora biti vnaprej definiran (gl. ukaz FORMAT), sicer se ukaz
SYSPRT ne bo izvedel.
Primeri:
Ukaz: SYSPRT 1-45,CATEG
Ukaz: SYSPRT 1-4,6,8-12,F02
Če smo ukaz pravilno vpisali v ukazno vrstico, se v vrstici sporočil takoj po
potrditvi izpiše sporočilo Izpis na sistemski tiskalnik.
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Ker ostane tudi po izvedbi ukaza nabor izbranih zapisov o članih nespremenjen
do naslednjega iskanja (z ukazom SELECT), lahko ponovno izpišemo podatke
o teh članih.

SYSPRT - 2
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S-TO-C

S-TO-C
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz je namenjen izposojanju gradiva iz čitalnice na dom. Izvedemo ga lahko
samo pri izvodih s statusom S.
Izvod, ki smo ga članu izposodili v čitalnico, lahko temu članu izposodimo tudi
na dom. Po izbiri člana poiščemo v seznamu njegovega evidentiranega gradiva
ta izvod oz. enoto (s tipkama Õ in Ï), nato pa v ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Ukaz: S-TO-C

U
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipko se v ukazni vrstici izpiše vprašanje
Želite izposoditi na dom (D/N)?. Po potrditvi trdilnega odgovora
se pri izbranem izvodu status spremeni iz S v C.

S-TO-C: Izposoja iz čitalnice na dom

S-TO-C - 1: Izposoja iz čitalnice na dom
Kadar knjižnica omejuje izposojo na dom bodisi za zadnji zvezek serijske
publikacije tekočega letnika bodisi za zadnje zvezke serijskih publikacij
zadnjih letnikov, ki jih v knjižnici hranijo, bo program pri izposoji teh zvezkov
opozoril, da gre za zadnji zvezek serijske publikacije ter ponudil možnost, da
zvezek kljub tej omejitvi izposodimo na dom.
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TYPE

TYPE
Kratica

TY

Del programa

evidenca članov
Ukaz je namenjen izbiri vnosne maske pri vpisu novega člana ali pri
spreminjanju podatkov o članu.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: TYPE
ali
TYPE <št. vnosne maske>
VD

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Pri vpisu novega člana se vedno izpiše privzeta maska. Oznaka maske je
izpisana v zgornjem desnem delu zaslona (npr. Tip 001 - Mladina).
Kadar privzeta vnosna maska ne ustreza kategoriji člana, ki ga želimo vpisati,
lahko izberemo iz seznama definiranih vnosnih mask drugo. Seznam se izpiše
po pritisku na tipki V D ali po potrditvi ukaza (gl. sliko TYPE - 1).

TYPE - 1: Izbiranje vnosne maske
Željeno masko izberemo s tipkama Õ ali Ï. Po potrditvi s tipko L se na
zaslonu izpiše izbrana vnosna maska, ter v zgornjem desnem delu zaslona
njena oznaka.
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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 zapis shranimo z ukazom SAVE.
Opozorilo:
Posebnost je vnosna maska 126 (126 - Enote za medoddelčno izposojo), ki je
ne moremo nadomestiti z drugo vnosno masko. Za vpis oddelka kot člana
knjižnice oz. za spreminjanje podatkov o oddelku uporabimo ukaz NEW/DEP
oz. EDIT/DEP.

TYPE - 2
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UNLOCK

UNLOCK
Kratica

UNL

Del programa

osnovni nivo
Z ukazom odklepamo zapise o članih, ki so zaradi različnih razlogov (npr.
izpad električne energije, nenadna prekinitev programa, njihove podatke
popravljajo drugi uporabniki) ostali zaklenjeni, kar ugotovimo z ukazom
?LOCK.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: UNLOCK
ali
UNLOCK < vpisna številka člana>

Ukazna vrstica

Vpisno številko člana dopišemo k ukazu UNLOCK (slika UNLOCK -1) oz. jo
vpišemo za besedilom 0pisna številka člana:, ki se izpiše po
potrditvi ukaza.
Po potrditvi s tipko L se zapis o članu odklene, na kar nas opozori tudi
programsko sporočilo <vpisna številka člana>: zapis o članu
je sedaj odklenjen.

UNLOCK - 1: Odklepanje zapisa o članu
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Opozorilo:
Za uporabo ukaza UNLOCK potrebujemo pooblastilo.
Pri odklepanju zaklenjenih zapisov moramo biti pozorni na to, da ne
uporabimo ukaza pri zapisu o članu, ki ga v tistem trenutku spreminja nek
drug uporabnik. V takem primeru odklenjeni zapis ni zaščiten pred
spreminjanjem podatkov – drugi izposojevalci torej podatke lahko
spreminjajo, kar lahko pripelje do nepredvidljivih situacij (sočasno
zadolžujeta dva, nekonsistentno stanje v bazi podatkov itd.).

UNLOCK - 2
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VISIT

VISIT
V
osnovni nivo

Kratica
Del programa

Ukaz omogoča evidentiranje obiska v tistih prostorih knjižnice, kjer sicer z
računalnikom ne beležimo izposoje, npr. v čitalnici, pri informatorju itd. Tako
evidentiran obisk se upošteva tudi pri statistikah obiskov.
Ukaz: VISIT

Ukazna vrstica

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Beleženje obiska člana:.
Vnesemo vpisno številko člana, alternativno številko člana ali njegov priimek
ali ime. Po potrditvi s tipko L se v vrstici sporočil izpiše Zabeležen
obisk člana <vpisna številka> <priimek in ime>. Pri
vsakem članu se izpišejo tudi podatki o trenutno evidentiranih terjatvah,
besedilo vpisane opombe pri članu (ukaz NOTE/MEMBER) in podatek o
številu doslej prejetih opominov.

VISIT - 1: Evidentiranje obiska člana, ki ima dolg
Če je v bazi podatkov o članih več članov z vpisanim priimkom ali imenom, se
v osrednjem delu zaslona izpiše seznam vseh članov, ki ustrezajo vpisanemu
priimku ali imenu. Izpišejo se naslednji podatki: vpisna številka, priimek in
ime, datum rojstva in stalni naslov. S tipkami za pomik izberemo člana,
katerega obisk želimo evidentirati, in izbor potrdimo s tipko L.
© IZUM, september 2011
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Obisk se upošteva pri statistikah obiskov, v okolju discipline člana (gl. ukaz
MEMBINFO), ažurira pa se tudi datum v polju Datum zadnjega obiska.
Če poskušamo evidentirati obisk člana, ki ima postavljeno omejitev
onemogočen obisk ali zadržana izkaznica, nas program na to
opozori in zavrne evidentiranje obiska.

Nasvet:
S posebnim parametrom, ki ga na zahtevo knjižnice aktivira nacionalni center
COBISS, lahko pri evidentiranju obiskov vključimo kontrolo poteka članstva.
V tem primeru nas program pri poskusu evidentiranja obiska člana, ki mu je
članstvo poteklo, na to opozori in zavrne evidentiranje obiska.
Postopek evidentiranja obiskov članov lahko izvajamo, dokler se s tipko F
ne vrnemo na osnovni nivo.

VISIT - 2
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VISIT/INTERNET

VISIT/INTERNET
Kratica
Del programa

V/I, VINT
osnovni nivo
Ukaz omogoča evidentiranje obiska člana zaradi dostopa do interneta, če
drugače obisk tega člana ne bi bil zabeležen. Tako evidentiran obisk se
upošteva tudi pri statistikah obiskov.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: VISIT/INTERNET

VW
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Evidentiran dostop do
interneta za člana:. Vnesemo vpisno številko člana, alternativno
številko člana ali njegov priimek ali ime. Po potrditvi s tipko L se v vrstici
sporočil izpiše Zabeležen obisk člana <vpisna številka>
<priimek in ime>. Pri vsakem članu se izpišejo tudi podatki o trenutno
evidentiranih terjatvah, besedilo vpisane opombe pri članu (ukaz
NOTE/MEMBER) ter podatek o številu doslej prejetih opominov.

VISIT/INTERNET - 1: Evidentiranje obiska člana, ki ima dolg
Če je v bazi podatkov o članih več članov z vpisanim priimkom in imenom, se
v osrednjem delu zaslona izpiše seznam vseh članov, ki ustrezajo vpisanemu
priimku ali imenu. Izpišejo se naslednji podatki: vpisna številka, priimek in
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ime, datum rojstva in stalni naslov. S tipkami za pomik izberemo člana,
katerega obisk želimo evidentirati, in izbor potrdimo s tipko L.
Obisk se upošteva pri statistikah obiskov, v okolju discipline člana (gl. ukaz
MEMBINFO), ažurira pa se tudi datum v polju Datum zadnjega obiska.
Če poskušamo evidentirati obisk člana, ki ima postavljeno omejitev
onemogočen obisk ali zadržana izkaznica, nas program na to
opozori in zavrne evidentiranje obiska.

Nasvet:
S posebnim parametrom, ki ga na zahtevo knjižnice aktivira nacionalni center
COBISS, lahko pri evidentiranju obiskov vključimo kontrolo poteka članstva.
V tem primeru nas program pri poskusu evidentiranja obiska člana, ki mu je
članstvo poteklo, na to opozori in zavrne evidentiranje obiska.
Postopek evidentiranja obiskov članov lahko izvajamo, dokler se s tipko F
ne vrnemo na osnovni nivo.

VISIT/INTERNET - 2
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VISIT/OTHER

VISIT/OTHER
Kratica
Del programa

VO
osnovni nivo
Z ukazom evidentiramo obisk oseb, ki niso člani knjižnice in njihovih podatkov
ni v bazi podatkov o članih knjižnice v segmentu COBISS2/Izposoja.
Tako evidentiran obisk se upošteva pri statistikah obiskov (STA6XX – obiski
članov), če izberemo kot aktivnost kodo "vo" – obisk, evid. z ukazom
VISIT/OTHER, kodo "*" – vsi obiski v knjižnici ali kodo "a" – vsi obiski (knjiž.
in COBISS/OPAC).

Ukazna vrstica

Ukaz: VISIT/OTHER
Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše vprašanje Ali želite
evidentirati obisk nečlana knjižnice (D/N)?. Po vpisu
pritrdilnega odgovora (D) in potrditvi s tipko L se v vrstici sporočil izpiše
Obisk je evidentiran.

VISIT/OTHER - 1: Evidentiranje obiska nečlana knjižnice
Za vsako evidentiranje obiska nečlana knjižnice je treba ukaz vpisati na novo.
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WAITING

WAITING
Kratica
Del programa

W
osnovni nivo

Ukazna vrstica

Ukaz: WAITING
Z ukazom označimo, da je rezervirano prosto gradivo (gradivo s statusom O)
pripravljeno za prevzem ali izposojo članu, ki je prost izvod rezerviral.
Nasvet:
Pred izvedbo ukaza je treba pripraviti seznam rezerviranega prostega gradiva
(gl. ukaz CHECK/RESERVATION), na osnovi katerega gradivo poiščemo na
policah in ga pripravimo za prevzem.

Z ukazom WAITING lahko za prevzem označimo le gradivo s statusom O. V
ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz:

WAITING

WAITING - 1: Priprava gradiva za prevzem
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Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše besedilo Prevzem gradiva
za IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali številko za izposojo in jo
potrdimo s tipko L. Po potrditvi se v osrednjem delu zaslona izpišejo
osnovni podatki o članu (vpisna številka, priimek in ime ter kategorija), ki je
gradivo rezerviral, ter osnovni podatki o izvodu gradiva. Ko pritrdilno
odgovorimo na vprašanje Želite dodeliti izvod temu članu
(D/N)?, se v sporočilni vrstici izpiše sporočilo o tem, za katerega člana je
gradivo pripravljeno za prevzem (Gradivo z IN/CN=<inventarna
št./št. za izposojo> čaka na člana <vpisna št., ime
in priimek>)in telefonska številka člana.
Če knjižnica omogoča obveščanje svojih članov po elektronski pošti, lahko po
pritisku na tipko K v tem trenutku članu, ki je gradivo rezerviral, pošljemo
obvestilo o tem, da je gradivo pripravljeno za prevzem, če ima vpisan podatek
o elektronskem naslovu in aktiviran parameter za to vrsto elektronskega
obveščanja. Če pa knjižnica omogoča obveščanje članov s SMS-obvestili,
lahko članu, če ima aktiviran parameter za to vrsto elektronskega obveščanja in
vpisan podatek o številki mobilnega telefona, pošljemo SMS-obvestilo o
prispelem rezerviranem gradivu.
Opozorilo:
Način obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu ali pripravi gradiva za
prevzem je odvisen od tega, katere vrste in načine obveščanja (e-pošta ali
SMS) knjižnica ponuja svojim članom (ukaz EDIT NOTIFY) ter katere od
omogočenih načinov obveščanja ima član izbrane (ukaz NOTIFY ali spletni
COBISS/OPAC, kjer si člani v rubriki "moja knjižnica" sami določijo
parametre obveščanja).
S posebnim parametrom, ki ga na željo knjižnice aktivira nacionalni center
COBISS, lahko pri izvedbi ukaza WAITING izključimo pošiljanje e-obvestil o
prispelem rezerviranem gradivu (e-pošta, SMS-obvestila) in morebiten obračun
stroškov za obveščanje o prispetju rezerviranega gradiva.

Če knjižnica obračunava stroške obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu
in ima nastavljen avtomatski obračun te storitve (postavka REZ…, gl. ukaz
EDIT PRICE), program ponudi še možnost obračuna terjatve za te stroške.
Opozorilo:
V večini knjižnic se stroški obveščanja evidentirajo samo v primeru, ko član ni
prejel obvestila po e-pošti in/ali SMS-obvestila in ga morajo v knjižnici
obvestiti posebej.

Izvod gradiva opremimo še z listkom, ki se izpiše in vsebuje podatke o gradivu
in članu, na katerega gradivo čaka. Gradivo odložimo na polico, namenjeno
gradivu, ki je pripravljeno za prevzem.

WAITING - 2
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Opozorilo:
Če knjižnica ne želi tiskati listkov s podatki o članu in gradivu, ki je
pripravljeno za prevzem, nacionalni center COBISS na osnovi pisne zahteve
knjižnice tiskanje listkov izključi.

Rezerviranemu prostemu gradivu se po izvedbi ukaza WAITING spremeni
status iz O v W, evidentira se datum izvedbe ukaza (DAT2), na osnovi
časovnih parametrov izposoje (gl. ukaz EDIT TIMEPAR) pa se izračuna datum
poteka veljavnosti statusa W. Datum poteka veljavnosti tega statusa se izračuna
na osnovi datuma izvedbe ukaza WAITING, datum rezervacije (DAT1) pa
ostane nespremenjen.
Besedilo Prevzem gradiva za IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko

« ali do izbire drugega postopka.
Opozorilo:
Knjižnicam, ki za obdelavo rezervacij prostih izvodoh ne nameravajo
uporabljati ukaza WAITING, se lahko na njihovo zahtevo uporaba tega ukaza
onemogoči s posebnim parametrom, ki ga vključi nacionalni center COBISS.
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?BUS_IMPORT

?BUS_IMPORT
Kratica
Dela programa

?BUS
osnovni nivo
Ukaz omogoča pregled podatkov o transakcijah, ki so bile prenesene iz
aplikacije COBISS/Izposoja – offline bibliobus v COBISS2/Izposoja.

Ukazna vrstica

Ukaz: ?BUS_IMPORT
Po potrditvi ukaza je treba najprej določiti obdobje, za katero želimo pripraviti
poročilo. Izbrano obdobje potrdimo s tipko L.
Poročilo o prenesenih transakcijah vsebuje naslednje podatke:


Datum
Izpišeta se datum in čas izvedbe transakcije (npr. 31.07.2013
9:28).



Akcija
Izpiše se transakcija, ki je bila izvedena z gradivom (npr.
Izposojeno). Če se transakcija ni prenesla, se izpiše še razlog za
to.



Številka člana
Izpiše se vpisna številka člana, za katerega je bila prenesena
transakcija.



Inventarna številka
Izpiše se inventarna številka ali številka za izposojo izvoda, s
katerim je bila izvedena transakcija.



Status
Izpiše se status prenesene transakcije. Če je bil prenos uspešen, se
izpiše status OK. Če prenos ni bil uspešen, se v tem stolpcu ne izpiše
nič, razlog za neuspešen prenos se izpiše v stolpcu Akcija.
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?BUS_IMPORT - 1: Pregled prenesenih transakcij

?BUS_IMPORT - 2
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?DEPARTMENT

?DEPARTMENT
Kratica

?DE

Del programa

izposoja gradiva
Z ukazom ?DEPARTMENT lahko pogledamo, ali si je izbrani član izposodil
gradivo še v katerem drugem oddelku knjižnice. Ukaz lahko uporabimo samo v
knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?DEPARTMENT

Po potrditvi ukaza se pod vpisno številko ter priimkom in imenom člana izpiše
okno z vsemi oddelki knjižnice, ki imajo izposojo podprto s programsko
opremo COBISS2/Izposoja. Želen oddelek izberemo s tipkama Đ in Š. Po
potrditvi s tipko L se ime izbranega oddelka izpiše v vrstici sporočil,
istočasno pa se odpre novo okno, kjer lahko izberemo eno od dveh možnosti
(gl. sliko ?DEPARTMENT - 1):

?DEPARTMENT - 1: Evidenca gradiva člana v drugem oddelku
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evidenca gradiva člana
podatki o disciplini člana

Željeno možnost izberemo s tipko za pomik in potrdimo s tipko L.

Evidenca gradiva člana
Če ima član v izbranem oddelku evidentirano gradivo, se seznam tega gradiva
izpiše z vsemi podatki, vključno z datumi. Po pritisku na tipko F se podatki
zbrišejo z zaslona.

?DEPARTMENT - 2: Član nima izposojenega gradiva v drugem oddelku
Seznam gradiva lahko samo pregledujemo (s tipkami Z, ¾, O ali ¿),
ne moremo pa izvajati postopkov izposoje gradiva.

Podatki o disciplini člana
Izpišejo se podatki o disciplini člana v izbranem oddelku, npr. dolg člana,
število izgubljenih izvodov, opominov ipd. (gl. ukaz MEMBINFO). Izpis
podatkov prekinemo s pritiskom na katero koli tipko.

?DEPARTMENT - 2
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?FIELDS

?FIELDS
Kratica

?FI

Deli programa

izposoja gradiva, katalog
Z ukazom ?FIELDS izpišemo seznam dvočrkovnih oznak vseh polj, ki jih
uporabljamo pri iskanju (kot iskalne predpone) članov in gradiva.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: ?FIELDS
X

Ukazna vrstica
Ukazna tipka

Če ukaz izvedemo na osnovnem nivoju, se po potrditvi ukaza ali po pritisku na
tipko izpiše seznam vseh iskalnih predpon, po katerih lahko poiščemo člane.

?FIELDS - 1: Iskalne predpone za člane
V okolju kataloga lahko za izpis iskalnih predpon uporabimo samo tipko X
(vnos ukazov v okolju kataloga ni možen). Po pritisku na tipko se izpiše
seznam vseh predpon, po katerih lahko poiščemo gradivo.
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?FIELDS - 2: Iskalne predpone za gradivo
Po straneh se pomikamo s tipkami za pomik Z, N, O ali B). Določeno
iskalno predpono lahko poiščemo, če pritisnemo tipko B ali tipki Y C in
za besedo Poišči: vpišemo iskalno predpono. Po potrditvi s tipko L se
kazalec postavi pred željeno predpono v seznamu.
Če v okolju kataloga iskanja še nismo izvedli, se po ponovnem pritisku na
tipko L iskalna predpona prenese v okno za iskanje, seznam pa se zbriše z
zaslona.
Izpis prekinemo s tipko L.

?FIELDS - 2
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?LOCK

?LOCK
Kratica

?LO

Del programa

osnovni nivo
Z ukazom ?LOCK lahko pregledamo seznam zaklenjenih zapisov o članih.
Ukaz navadno uporabimo, kadar želimo izbrati nekega člana, pa nas program
zavrne s sporočilom <vpisna številka člana>: zapis o članu
je trenutno zaklenjen!.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?LOCK
Po potrditvi s tipko L se izpiše seznam vseh zapisov o članih, do katerih
nimamo dostopa. V seznamu se izpišejo sledeči podatki: vpisna številka člana,
postopek (gre za izposojanje ali za spreminjanje podatkov pri članu) in
izvajalec tega postopka ter čas zaklepanja.

?LOCK - 1: Pregled seznama zaklenjenih zapisov o članih
V ukazno vrstico se vrnemo s tipko F.
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?MONEY

?MONEY

Del programa

osnovni nivo
Ukaz uporabljamo za sprotni vpogled v stanje plačil, evidentiranih pri
uporabniškem imenu, s katerim smo trenutno prijavljeni.
V ukazno vrstico napišemo
Ukaz: ?MONEY

Ukazna vrstica

Po vnosu ukaza se iz arhiva transakcij prečitajo vse poravnave terjatev, ki smo
jih evidentirali pri uporabniškem imenu v tekočem dnevu. Zneski se seštejejo
in v skupni vsoti izpišejo na zaslon: znesek gotovinskih poravnav,
negotovinskih poravnav in skupni znesek. V skupnem znesku negotovinskih
poravnav se zneski poravnanih terjatev z načinom poravnave "3" – Negotovina
– zunaj knjižnice, ne upoštevajo.

?MONEY - 1: Izračunan trenutni dnevni izkupiček
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?OVERDUE

?OVERDUE
Kratica

?OV

Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen izpisu seznama zadnjih desetih izdelav opominov.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?OVERDUE
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona izpiše seznam datumov zadnjih
desetih izdelav opominov. Pod datumi sta navedena še podatka za nazadnje
izdelane ali brisane opomine, in sicer za koliko članov in za koliko izvodov
gradiva so bili opomini izdelani ali brisani.

?OVERDUE - 1: Seznam zadnjih desetih izdelav opominov

Za izpis naslednje strani podatkov pritisnemo tipko N ali Z, za vrnitev v
ukazno vrstico pa tipko F.
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?OVERDUE/ALL

?OVERDUE/ALL
Del programa

osnovni nivo
Ukaz je namenjen izpisu seznama datumov zadnjih petih izdelav opominov za
vse oddelke knjižnice.
V ukazno vrstico vpišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?OVERDUE/ALL
Po potrditvi ukaza se v osrednjem delu zaslona izpiše seznam oddelkov. Pri
vsakem oddelku se izpišejo datumi zadnjih petih izdelav opominov. Na koncu
seznama se izpiše še statistika zadnje izdelave opominov po posameznih
oddelkih: število opominov po članih in število opominov po izvodih. Statistika
se izpiše, četudi je število opominov enako nič.

?OVERDUE - 1: Seznam datumov izdelav opominov za vse oddelke

Za izpis naslednje strani podatkov pritisnemo tipko ¾ ali Z, za vrnitev v
ukazno vrstico pa tipko F.

© IZUM, april 2011

?OVERDUE/ALL - 1

COBISS2/Izposoja

?PARAMETERS

?PARAMETERS
Kratica

?PAR

Del programa

osnovni nivo
Ukaz ?PARAMETERS omogoča vpogled v privzete vrednosti časovnih
parametrov za izposojo (npr. rok izposoje, podaljšanja, rezervacije) in
parametrov za opomine (število opominov, tolerančni intervali, stroški).
Časovne parametre ažuriramo z ukazom EDIT TIMEPAR, stroške opominov pa
z ukazom EDIT PRICE.
V ukazno vrstico napišemo

Ukazna vrstica

Ukaz: ?PARAMETERS

?PARAMETERS - 1: Privzeti parametri za izposojo
Po potrditvi s tipko L se izpišejo vrednosti časovnih parametrov za
določeno vrsto gradiva (npr. za monografske publikacije). S tipko N ali Z
pregledamo vrednosti časovnih parametrov še za ostale vrste gradiva (npr. za
serijske publikacije, za neknjižno gradivo ...).
Izpis prekinemo s tipko F.

© IZUM, maj 1998

?PARAMETERS - 1

COBISS2/Izposoja

A

Dodatek A

PREGLED POSTOPKOV IN
UKAZOV

A.1 OSNOVNI NIVO
Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke

 sedemmestno vpisno številko dodelimo novemu članu
1
sami (Vpisna številka člana:)

NEW <vpisna št. člana>

YE

 Programsko se določi številka, ki je za 1 višja od doslej
izbrane najvišje vpisne številke, ne glede na to, ali je le-ta
dodeljena kateremu članu ali pa je še prosta (Vpisna
številka člana:).

NEW *

YE

 Programsko se določi najniţja prosta številka (Vpisna
številka člana:).

NEW <

YE

PREHOD V OKOLJA
Prehod v okolje evidence članov
VPIS ČLANA
Dodelitev vpisne številke:

VPIS ODDELKA
Dodelitev vpisne številke:
Vpišemo dvomestno številko oddelka. V bazo podatkov o
članih lahko vpišemo samo tiste oddelke, ki smo jih
predhodno definirali v lokalnem šifrantu CODE 301
(Številka oddelka:)

NEW/DEP <št. oddelka>

1

Besedilo, ki je pri opisu postopka zapisano v oklepaju in leţeče, se izpiše takrat, ko uporabimo za izvedbo postopka ukazne
tipke ali ko vpišemo samo ukaz (brez ukazne zahteve).
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Ukaz

Tipke

EDIT <vpisna št. člana>

YW

SPREMINJANJE PODATKOV O ČLANU
Ţe vpisanega člana izberemo z vpisom njegove vpisne
številke (Vpisna številka člana:)
SPREMINJANJE PODATKOV O ODDELKU
Ţe vpisani oddelek izberemo z vpisom dvomestne številke
oddelka (Številka oddelka:).

EDIT/DEP <št. oddelka>

Prehod v okolje izposoje gradiva
IZBIRA ČLANA ZA POSTOPKE IZPOSOJE


Člana izberemo z vpisom njegove vpisne številke. Če je
član oddelek, je vpisna številka tudi sedemmestna (št.
oddelka dopolnimo z 00000) (Član:).

MEMBER <vpisna št. člana>

VE



Člana najprej poiščemo z ukazom SELECT ali
SEARCH (Išči:), nato pa ga izberemo z vpisom
zaporedne številke iz seznama (Izbira:)

SELECT <priimek ime>
SELECT <priimek*>
SELECT <območje številk>
SELECT <iskalna predpona
=iskalni pojem>

VR



Pred iskanjem lahko pregledamo pojme, ki so v bazi
podatkov o članih (Iskalni indeks:), izberemo
pojem in nato poiščemo člana z ukazom SELECT.

EXPAND
EXPAND <iskalna predpona>
EXPAND <iskalna predpona
=iskalni pojem>

I

CATALOGUE

YQ

SIGNATURE

VQ

ACCOUNT <vpisna št. člana>

Q

DEP

R

Prehod v okolje kataloga
ISKANJE GRADIVA PO ISKALNIH PREDPONAH
Po potrditvi ukaza poiščemo gradivo v katalogu s pomočjo
iskalnih predpon (dvočrkovne oznake polj, ki nastopajo v
zapisu), za katerimi vpišemo iskalne pojme.
ISKANJE GRADIVA PO SIGNATURI
Po potrditvi ukaza poiščemo gradivo v katalogu po signaturi.
Prehod v okolje evidentiranja in poravnave terjatev
Vnesemo ukaz oz. pritisnemo tipko in vnesemo vpisno
številko člana (Vpisna številka člana:).
Prehod v drug oddelek
Ukaz omogoča hiter prehod v drug oddelek.

A-2
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Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

Vrnitev v matični oddelek
Ukaz omogoča vrnitev v matični oddelek, če smo predhodno
izbrali drug oddelek z ukazom DEP.

HOME

Prehod v okolje podatkov za obveščanje
Preidemo v okolje, kjer lahko določamo nastavitve za
obveščanje članov (e-pošta; št. mobilnega telefona, SMS;
uporabniško geslo za OPAC), vrste obvestil (obvestilo o
poteku rezervacije; prispelem rezerviranem gradivu;
skorajšnjem poteku roka izposoje itd.) in načine obveščanja
(e-pošta, SMS-obvestila).

NOTIFY <vpisna št. člana>

C

SELECT <priimek ime>
SEARCH <priimek ime>

VR

SELECT <od–do>
SEARCH <od–do>

VR

SELECT <iskalna predpona
=iskalni pojem>
SEARCH <iskalna predpona
=iskalni pojem>

VR

EXPAND
EXPAND <iskalna predpona>
EXPAND <iskalna predpona
=iskalni pojem>

I

?FIELDS

X

ISKANJE ČLANOV
ISKANJE PO PRIIMKU IN IMENU
Člana poiščemo tako, da vpišemo njegov priimek in ime
(priimek lahko krajšamo z znakoma "*" in "?")(Išči:).
ISKANJE PO OBMOČJU VPISNIH ŠTEVILK
Izpišemo osnovne podatke o članih, ki imajo vpisne številke
v podanih mejah (Išči:).
ISKANJE PO ISKALNIH PREDPONAH
Člane poiščemo s pomočjo iskalnih predpon (dvočrkovne
oznake polj, ki nastopajo v zapisu o članu), za katerimi
vpišemo iskalne pojme. Če je iskalnih pojmov več, moramo
med njih postaviti logične operatorje OR, AND ali NOT
(Išči:).
PREGLED POJMOV V BAZI PODATKOV O ČLANIH
Ukaz omogoča pregled pojmov, ki se nahajajo v bazi
podatkov o članih in izbiro posameznega pojma.
Uporabljamo ga pred izbiro članov z ukazom SELECT.
IZPIS ISKALNIH PREDPON ZA PODATKE O ČLANU
Izpišemo iskalne predpone in pomen polj za podatke o
članu.
V seznamu lahko poiščemo posamezne iskalne predpone
(Poišči:) in jih izberemo s tipko L.

YC

DOLOČITEV MEJE ISKANJA ZAPISOV
Pred iskanjem članov z ukazom SELECT lahko
omejimo iskanje zapisov v bazi podatkov o članih. Privzeta
omejitev je 2000 članov. To vrednost lahko tudi povečamo
(na največ 100000 članov).
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Postopek – aktivnost
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Ukaz

Tipke

IZPIS PODATKOV O ČLANIH
IZPIS PODATKOV O ČLANIH NA ZASLON
Na zaslon lahko izpišemo podatke o članih, ki smo jih
izbrali z zadnjim ukazom SELECT (ali SEARCH). Ukaz
DISPLAY dopolnimo z območjem zadetkov in/ali izpisnim
formatom. Območje lahko sestavljajo številke posameznih
zadetkov in/ali intervali zadetkov.

DISPLAY
DISPLAY <območje>
DISPLAY <območje>,<ime
formata>

IZPIS PODATKOV O ČLANIH NA LOKALNI
TISKALNIK
Na lokalni tiskalnik lahko izpišemo podatke o članih, ki smo
jih izbrali z zadnjim ukazom SELECT (ali SEARCH).

PRT
PRT <območje>
PRT <območje>,<ime
formata>

IZPIS PODATKOV O ČLANIH NA SISTEMSKI
TISKALNIK
Na sistemski tiskalnik lahko izpišemo podatke o članih, ki
smo jih izbrali z zadnjim ukazom SELECT (ali SEARCH).

SYSPRT
SYSPRT <območje>
SYSPRT <območje>,<ime
formata>

IZPIS POSAMEZNE NALEPKE
Na lokalni tiskalnik lahko izpišemo nalepko z osnovnimi
podatki o članu (vpisna številka ter priimek in ime). Nalepko
nalepimo na člansko izkaznico (Vpisna številka
člana:).

ETI <vpisna št. člana>

VA

SHRANJEVANJE VPISNIH ŠTEVILK ČLANOV V
DATOTEKO VPISNIH ŠTEVILK
Shranimo vpisne številke enega ali več članov v datoteko
vpisnih številk.

PUTEN

TISKANJE NALEPK IZ DATOTEKE VPISNIH ŠTEVILK
Natisnemo nalepke, ki smo jih shranili v datoteko vpisnih
številk z ukazom PUTEN.

ETI/FILE

BRISANJE DATOTEKE VPISNIH ŠTEVILK
Zbrišemo datoteko vpisnih številk, ki smo jo pripravili z
ukazom PUTEN.

A-4

RESET FILE
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COBISS2/Izposoja
Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

Oblikovanje izpisne liste
IZPISOVANJE GLAVE
Pred izpisom podatkov o članih na zaslon ali na tiskalnik
lahko definiramo besedilo, ki se izpiše kot glava seznama.

HEAD <"besedilo glave">

DEFINIRANJE IZPISNEGA FORMATA
Pred izpisom podatkov o članih lahko določimo izpisni
format. Izberemo ga med ţe definiranimi ali definiramo
svojega.

FORMAT
FORMAT <ime formata>
FORMAT <lastna definicija
formata>

POLJUBNA RAZVRSTITEV ČLANOV
Zapisi s podatki o izbranih članih so urejeni rastoče po
vpisnih številkah članov. Drugačen vrstni red definiramo
z ukazom SORT in določili.

SORT <območje zapisov/
iskalne predpone za člane>

VZDRŢEVANJE VSEBINE OBRAZCEV ZA
OPOMINE, IZDELAVA IN BRISANJE OPOMINOV
VZDRŢEVANJE VSEBINE OBRAZCEV ZA OPOMINE
Preidemo v okolje vzdrţevanja obrazcev za opomine, kjer
lahko pripravljamo nove obrazce za opomine,
vzdrţujemo vsebino ţe obstoječih obrazcev ali brišemo
obrazce opominov.

EDIT OVERDUE

IZDELAVA OPOMINOV
Opomine izdelujemo za člane, ki imajo pri svojih podatkih
indikator opominov postavljen na 1 in so prekoračili rok
izposoje (Ţelite izdelati opomine (D/N)?). Za
izdelovanje opominov moramo imeti pooblastilo.

OVERDUE
OVERDUE HH:MM

Če podamo za ukazom še čas (ure in minute) v formatu
HH:MM, se bo postopek izdelave opominov pričel izvajati
ob navedenem času.

OVERDUE HH:MM

V knjiţnicah z oddelki lahko izdelamo opomine za vse
oddelke ali več oddelkov hkrati.

OVERDUE/ALL
OVERDUE/ALL HH:MM

BRISANJE OPOMINOV
Brišemo lahko samo nazadnje izdelane opomine (Ţelite
brisati opomine (D/N)?). Za brisanje opominov
moramo imeti pooblastilo.

OVERDUE/CLEAR

V knjiţnicah z oddelki lahko brišemo opomine, izdelane na
današnji datum, za vse oddelke ali več oddelkov hkrati.

OVERDUE/CLEAR_ALL

© IZUM, april 2011
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Dodatek A
Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke

PREGLED DATUMOV IZDELANIH OPOMINOV
Izpišemo seznam datumov zadnjih desetih izdelav
opominov ter podatka o nazadnje izdelanih ali brisanih
opominih (število članov in število izvodov z opomini).

?OVERDUE

V knjiţnicah z oddelki lahko izpišemo seznam datumov
zadnjih petih izdelav opominov za vse oddelke hkrati.

?OVERDUE/ALL

NEKATERI POSEBNI POSTOPKI
PRENOS PODATKOV IZ BAZE PODATKOV O
ŠTUDENTIH
Na osnovi baze podatkov o študentih, vpisanih na
posamezne fakultete univerze, si olajšamo vpis novega
člana, če je le-ta študent (redni ali ob delu) in je vpisan na
eno od fakultet. Novega člana vpišemo z ukazom COPY ter
priimkom in imenom ali številko indeksa. Iz baze študentov
se prenesejo nekateri podatki o študentu v bazo podatkov o
članih knjiţnice. Podatke lahko še dopolnimo, v vsakem
primeru pa moramo zapis o novem članu shraniti z ukazom
SAVE, sicer prenosa ne bo (Priimek in ime oz.
identif. št.:).

COPY <priimek ime>
COPY <številka indeksa>

NASTAVITEV ŠTEVCA VPISNIH ŠTEVILK
Ukaz inicializira števec vpisnih številk članov. Uporabimo
ga po potrditvi ukaza NEW *, če novega člana nismo vpisali
(izhod s tipko F).

RECOUNT

NASTAVITEV ŠTEVCA ZA ISKANJE PROSTIH
VPISNIH ŠTEVILK
Določimo začetno vpisno številko (števec), od katere dalje
z ukazom NEW < vpisujemo nove člane na neizkoriščenih
številkah.

SET COUNTER <števec>

VPOGLED V STANJE GRADIVA
Izpišejo se nekateri bibliografski podatki, inventarna
številka in signatura ter – če je gradivo izposojeno – datumi
izposoje, podaljšanja in vrnitve, član, ki ima gradivo
izposojeno, in morebitne rezervacije (Preglej IN/CN=).

LOOK

YD

EVIDENTIRANJE OBISKA
Evidentira se obisk člana, kadar izposoje ali kakšne druge
transakcije pri članu ni treba evidentirati (Beleţenje
obiska člana s številko:).

A-6

VISIT <vpisna številka>
VISIT <priimek ali ime>
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Dodatek A

Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke

Evidentira se obisk člana, ki je prišel v knjiţnico samo
zaradi dostopa do interneta (Evidentiran dostop do
interneta za člana:).

VISIT/INTERNET <vpisna
številka>
VISIT/INTERNET <priimek ali
ime>

VW

Evidentira se obisk nečlana knjiţnice, katerega podatki niso
vpisani v bazo podatkov o članih (Ali ţelite
evidentirati obisk nečlana knjiţnice
(D/N)?)

VISIT/OTHER

EVIDENTIRANJE IZPOSOJE V ČITALNICI
Evidentira se izposoja v čitalnici, če knjiţnica v ta namen ne
uporablja ukaza READINGROOM, pa bi kljub temu ţelela,
da se izposoja v čitalnici upošteva pri statistikah izposoje.

CHECKREAD

VRAČANJE GRADIVA BREZ IZBIRE ČLANA
Kadar ţelimo vrniti večjo količino gradiva, ki je bilo
izposojeno različnim članom, lahko izvedemo postopek
vračanja brez izbire člana (Vračanje/brisanje
IN/CN=).

RETURN

Po razdolţitvi določenega izvoda lahko preidemo v okolje
izposoje gradiva pri članu, ki je imel ta izvod izposojen.

VT

TE

VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O ČLANU
Članu lahko vpišemo opombo. Vpis opombe potrdimo s
tipko K, izhod brez vpisa (ali spreminjanja) opombe pa
omogoča tipka F (Opomba za člana:).

NOTE/MEMBER <vpisna št.
člana>

YS

NOTE/MATERIAL
<IN/CN>

VS

VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O GRADIVU
Za izbrani izvod lahko vpišemo opombo. Vpis opombe
potrdimo s tipko K, izhod brez vpisa (ali spreminjanja)
opombe pa omogoča tipka F (Opomba za IN/CN=).
PREGLED ZAKLENJENIH ZAPISOV O ČLANIH
Izpiše se seznam vseh trenutno zaklenjenih zapisov o
članih, pri posameznih zapisih pa postopek ter izvajalec
postopka in čas zaklepanja.

?LOCK

ODKLEPANJE ZAKLENJENIH ZAPISOV O ČLANIH
Odklenemo zapise o članih, ki so zaradi različnih razlogov
ostali zaklenjeni (Vpisna številka člana:). Za
odklepanje zapisov moramo imeti pooblastilo.

© IZUM, junij 2006
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Dodatek A
Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke

IZPIS TRENUTNEGA ZNESKA EVIDENTIRANIH
PORAVNAV TERJATEV
Za blagajniško mesto (v odvisnosti od uporabniške šifre)
se izpiše znesek evidentiranih poravnanih terjatev v tekočem
dnevu.

?MONEY

OBDELAVA REZERVACIJ
Pripravimo in izpišemo seznam rezervacij prostega gradiva,
ki so jih izvedli člani sami preko spletnega COBISS/OPACa ali na njihovo pobudo izposojevalci v segmentu
COBISS2/Izposoja. Ukaz omogoča tudi spremljanje
preklicev rezervacij gradiva (status O in W), izvedenih preko
spletnega COBISS/OPAC-a.

CHECK/RESERVATION

PRIPRAVA GRADIVA ZA PREVZEM
Označimo, da je rezervirano prosto gradivo (status O)
pripravljeno, da ga član, ki ga je rezerviral, prevzame.
Gradivo dobi status W.

WAITING

BRISANJE REZERVACIJ
Brišemo rezervacije, ki jim je potekel rok veljavnosti oz.
aktualnosti.

ERASE/RESERVATION

EVIDENTIRANJE POSEBNEGA ČLANSTVA
Evidentiramo prispevek (donacijo) knjiţnici v nedenarni
obliki ali posebno članstvo pri izbranem članu iz kakšnega
drugega razloga. Denarni prispevek evidentiramo z ukazom
ACCOUNT.

EDIT SPM
EDIT SPM <vpisna št. člana>

PAKETNO BRISANJE PODATKOV O NEAKTIVNIH
ČLANIH
Sproţimo postopek paketnega brisanja podatkov o
neaktivnih članih. Brišejo se podatki o vseh tistih članih, ki
niso obiskali knjiţnice ţe več kot eno leto, so poravnali vse
obveznosti do knjiţnice ter hkrati nimajo veljavnega
članstva ţe več kot eno leto. Po izvedbi postopka so
neaktivni člani trajno in nepovratno izbrisani iz baze
podatkov o članih.

DELETE/INACTIVE

PAKETNO BRISANJE PODATKOV LE O IZBRANIH
NEAKTIVNIH ČLANIH
Brišemo podatke o izbranih neaktivnih članih, ki niso
obiskali knjiţnice več kot določeno izbrano število let in so
poravnali vse obveznosti do knjiţnice. Po izvedbi postopka
so neaktivni člani trajno in nepovratno izbrisani iz baze
podatkov o članih.

A-8
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COBISS2/Izposoja
Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

SPLOŠNO VELJAVNI UKAZI
NASTAVITEV DATUMA IZVAJANJA POSTOPKOV
Datum izvajanja postopkov lahko nastavimo, kadar ţelimo
računalniško zabeleţiti določene postopke za nazaj (Datum
evidentiranja izposoje:). Vpišemo novi datum in
ga potrdimo s tipko L. Če ţelimo nastaviti tekoči
(današnji) datum, pritisnemo tipko K.

DATE

NASTAVITEV DATUMA POTEKA ČLANSTVA
Nastavimo datum poteka članstva, ki se bo upošteval kot
privzeti datum pri vpisu novih članov oz. podaljšanju
članstva za tiste člane, ki imajo v vnosni maski polje Datum
poteka članstva. Za uporabo ukaza je potrebno pooblastilo
za aţuriranje parametrov.

EDIT MSHIPDATE

AŢURIRANJE LOKALNIH ŠIFRANTOV
Z urejevalnikom besedil EDT lahko aţuriramo datoteko
z lokalnimi šifranti. Številke lokalnih šifrantov za potrebe
izposoje morajo biti višje od 300.

EDIT CODES

Parametri za izposojo
NASTAVITEV ČASOVNIH PARAMETROV
Preidemo v okolje, kjer nastavimo časovne parametre za vse
vrste gradiva. Za spreminjanje potrebujemo pooblastilo za
aţuriranje parametrov.

EDIT TIMEPAR

NASTAVITEV CENIKA
Preidemo v okolje, kjer lahko vpišemo, spreminjamo,
brišemo in izpišemo podatke za vse storitve oz. terjatve, ki
jih bomo obračunavali. Za aţuriranje potrebujemo
pooblastilo za aţuriranje parametrov.

EDIT PRICE

NASTAVITEV IZPISNE OBLIKE
Preidemo v okolje, kjer določimo podatke, ki se bodo
izpisali na tiskalnik po poravnavi terjatev ali ob izvedbi
ukaza PRTALL: podatki o knjiţnici, širina izpisa, višina
izpisa, odmik, sporočila in skupine seznamov. Za ukaz
potrebujemo pooblastilo za aţuriranje parametrov.

EDIT FORM

NASTAVITEV GLAVE IZPISOV
Določimo poljubno vsebino izpisa v glavi potrdil ob
poravnavi terjatev (računov) in ob izvedbi ukaza PRTALL
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Dodatek A
Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke

(zadolţnic), ki nadomesti določene podatke, vpisane z
ukazom EDIT FORM. Za ukaz potrebujemo pooblastilo za
aţuriranje parametrov.
NASTAVITEV SEZNAMA PROSTIH DNI
Preidemo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil, kjer
določimo dela proste dneve v knjiţnici. Za uporabo ukaza
potrebujemo pooblastilo za aţuriranje parametrov.

EDIT CALENDAR

OMEJITEV IZPOSOJE
Preidemo v okolje zaslonskega urejevalnika besedil, kjer
določimo najvišje moţno število izposojenih izvodov in
število moţnih podaljšanj roka izposoje za posamezno
skupino članov. Za uporabo ukaza potrebujemo pooblastilo
za aţuriranje parametrov.

EDIT LIMITS

PODATKI ZA SPLETNI COBISS/OPAC


Določimo parametre (informacije za uporabnike ter
omejitve podaljšanj in rezervacij), ki se upoštevajo v
spletnem COBISS/OPAC. Za uporabo ukaza
potrebujemo pooblastilo za aţuriranje parametrov.

EDIT OPAC



Določimo, katere vrste obvestil (npr. o poteku
rezervacije, prispelem rezerviranem gradivu itd.) in na
kakšen način (e-pošta, SMS-obvestila) bo knjiţnica
omogočila obveščanje svojim članom.

EDIT NOTIFY

INICIALIZACIJA PARAMETRSKIH DATOTEK
Ti podatki določajo način dela v programu za izposojo. Če
se med izvajanjem programa spremeni katera od datotek,
uporabimo ukaz INIT za nastavitev podatkov na privzete
vrednosti.

INIT

SPREMINJANJE VREDNOSTI PARAMETROV
Spreminjamo vrednosti parametrov, od katerih je odvisno
delovanje programa.

SET UP

PREGLED PRIVZETIH VREDNOSTI ČASOVNIH
PARAMETROV ZA IZPOSOJO
Privzete vrednosti časovnih parametrov za izposojo
so npr. rok izposoje, podaljšanja, rezervacije, roki za
posamezne opomine ipd.

A - 10

?PARAMETERS
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Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

NASTAVITEV UPORABNIŠKEGA GESLA
Vsaka dva meseca je zaradi varovanja podatkov treba
menjati uporabniško geslo, ki mora biti dolgo najmanj šest
znakov

SET PASSWORD

Pošiljanje sporočil v sistemu COBISS
POŠILJANJE SPOROČIL PO ELEKTRONSKI POŠTI
Po prehodu v sistemsko okolje za elektronsko pošto lahko
pošiljamo sporočila vsem uporabnikom, ki so priključeni v
omreţje DECNET.

© IZUM, februar 2006
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Dodatek A

COBISS2/Izposoja

A.2 EVIDENCA ČLANOV
V okolju evidence članov vpisujemo podatke o novih članih ali spreminjamo podatke o ţe vpisanih članih. V
okolje evidence članov preidemo z ukazi NEW, NEW/DEP (za vpis člana oz. oddelka) in EDIT, EDIT/DEP (za
spreminjanje podatkov o članu oz. oddelku), ki so opisani v prvem delu dodatka (Osnovni nivo).
Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke

CODE

YQ
X

VPIS KODIRANIH PODATKOV IN IZPIS ŠIFRANTA
Če ne poznamo kode za podatek, lahko izpišemo vsebino
šifranta
- od začetka šifranta,
- od izbrane kode dalje.
V šifrantu lahko poiščemo posamezne pojme (iščemo
kode po pomenu) (Išči:) in jih izberemo s tipko L.

YC

Prekinitev izpisa šifranta omogoča tipka F. Če je podatek
obvezen in ga ţelimo pri vpisu preskočiti, se v polje prenese
privzeta vrednost iz šifranta.
IZBIRA VNOSNE MASKE
Pri vpisu novega člana ali pri spreminjanju podatkov o članu
lahko izberemo iz seznama definiranih vnosnih mask drugo.

TYPE
TYPE <št. vnosne maske>

VD

NOTE/MEMBER

YS

INFO

A

ETI

VA

PUTEN

VE

VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O ČLANU
Članu lahko vpišemo opombo. Vpis opombe potrdimo s
tipko K, izhod brez vpisa (ali spreminjanja) opombe pa
omogoča tipka F.
VPOGLED V PODATKE O ZAPISU O DOLOČENEM
ČLANU
Na zaslon lahko izpišemo datum, čas in uporabniško šifro
osebe, ki je zapis o članu kreirala oz. nazadnje spreminjala.
IZPIS POSAMEZNE NALEPKE ZA ČLANSKO
IZKAZNICO
Na lokalni tiskalnik lahko izpišemo nalepko z osnovnimi
podatki o članu (vpisna številka ter priimek in ime).
SHRANJEVANJE VPISNIH ŠTEVILK ČLANOV V
DATOTEKO VPISNIH ŠTEVILK
Vpisno številko člana shranimo v datoteko vpisnih številk.

A - 12
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Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

SAVE

YI

DELETE

YT

RENAME
RENAME <vpisna št. člana>

YE

ACCOUNT

Q

NOTIFY <vpisna št. člana>

C

SHRANITEV PODATKOV
Po vpisu novega člana ali po spremembi podatkov o ţe
vpisanem članu shranimo zapis v bazo podatkov.
BRISANJE PODATKOV
Podatke o članu lahko zbrišemo iz baze podatkov samo
takrat, kadar član nima (v nobenem oddelku knjiţnice)
izposojenega, rezerviranega ali kako drugače evidentiranega
nobenega izvoda gradiva (Ali ţelite brisati
zapis o članu (D/N)?), evidentiranih terjatev ali
vpisane opombe o članu. Za brisanje podatkov o članu
potrebujemo pooblastilo.
DODELITEV NOVE VPISNE ŠTEVILKE
Vpisanemu članu lahko dodelimo novo številko. Le-ta mora
biti še prosta, pripadati mora matični knjiţnici, v knjiţnicah,
ki imajo izposojo organizirano po oddelkih, pa matičnemu
oddelku. Nove vpisne številke ne moremo dodeliti članom –
oddelkom (kategorija 126) in članom, ki imajo izposojeno
gradivo v drugih oddelkih. Dokler podatkov o članu (po
spremembi vpisne številke) ne shranimo z ukazom SAVE, je
član v bazi podatkov še vedno vpisan pod staro številko
(Nova številka člana:).
PREHOD V OKOLJE EVIDENTIRANJA IN
PORAVNAVE TERJATEV
Preidemo v okolje, kjer lahko izvajamo naslednje:
evidentiranje terjatev, poravnava terjatev, pregled terjatev,
brisanje terjatev, storno poravnave terjatev, dnevni pregled
poravnave terjatev in pregled transakcij.
PREHOD V OKOLJE PODATKOV ZA OBVEŠČANJE
Preidemo v okolje, kjer lahko nastavljamo podatke za
obveščanje članov (e-pošta; št. mobilnega telefona, SMS;
uporabniško geslo za OPAC), vrste obvestil (obvestilo o
poteku rezervacije; prispelem rezerviranem gradivu;
skorajšnjem poteku roka izposoje itd.) in načine obveščanja
(e-pošta, SMS-obvestila).
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Dodatek A

COBISS2/Izposoja

A.3 IZPOSOJA GRADIVA
V okolju izposoje gradiva izvajamo vse postopke evidentiranja gradiva pri izbranem članu. Člana izberemo z ukazi
MEMBER, SELECT (oz. SEARCH) ali EXPAND, ki so opisani v prvem delu dodatka (Osnovni nivo).
Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke

FIND/INV

YC

Pregled evidentiranega gradiva pri članu
Poiščemo določeni izvod v seznamu gradiva člana (Išči
IN/CN=).
Izposoja gradiva
IZPOSOJA NA DOM


Gradivo izposodimo na dom z vpisom inventarne
številke ali številke za izposojo (Izposojanje
IN/CN=).

CIRCULATE

W



Izberemo postopek izposoje na dom (ukaz
CIRCULATE) in nato gradivo poiščemo v katalogu (po
iskalnih predponah ali po signaturi). Izposodimo ga z
vpisom zaporedne številke iz seznama (Izposojanje
izvod=). Postopek izposoje na dom lahko izberemo
tudi po iskanju v katalogu.

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ

IZPOSOJA V ČITALNICO


Gradivo izposodimo v čitalnico z vpisom inventarne
številke ali številke za izposojo (Čitalnica
IN/CN=).

READINGROOM

VW



Izberemo postopek izposoje v čitalnico (ukaz
READINGROOM) in nato gradivo poiščemo v katalogu
(po iskalnih predponah ali po signaturi). Izposodimo ga
z vpisom zaporedne številke iz seznama (Čitalnica
izvod=). Postopek izposoje v čitalnico lahko izberemo
tudi po iskanju v katalogu.

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ

IZPOSOJA IZ ČITALNICE NA DOM
Izberemo lahko le gradivo, ki smo ga predhodno izposodili v
čitalnico in ima status S (Ţelite izposoditi na
dom (D/N)?).
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S-TO-C

U

© IZUM, maj 1998

COBISS2/Izposoja
Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

W

MEDODDELČNA IZPOSOJA


V matičnem oddelku izberemo oddelek (z ukazom
MEMBER in vpisno številko oddelka) in mu nato
izposodimo posamezne izvode z vpisom inventarne
številke ali številke za izposojo (Izposojanje
IN/CN=). V gostiteljskem oddelku izposojamo gradivo
članom na enak način kot v matičnem oddelku.

CIRCULATE



Če matični oddelek nima avtomatizirane izposoje,
izvršimo transakcijo medoddelčne izposoje v oddelku,
ki si gradivo izposodi.

CIR/DEP

Opozorilo: Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju
(Medoddelčna izposoja iz oddelka).


Postopek vračanja gradiva v matični oddelek izvedemo
v matičnem oddelku.

RETURN/CURRENT
RETURN



V oddelek brez avtomatizirane izposoje vrnemo gradivo
iz oddelka, ki si ga je medoddelčno izposodil.

RETURN/DEP

YT
VT

Opozorilo: Ukaz vpišemo na osnovnem nivoju
(Vračanje v matični oddelek IN/CN=).
Rezervacije in naročanje gradiva
REZERVACIJE GRADIVA


Gradivo rezerviramo z vpisom inventarne številke ali
številke za izposojo (Rezervacije IN/CN=).

RESERVE

YW



Izberemo postopek rezervacij (ukaz RESERVE) in nato
gradivo poiščemo v katalogu (po iskalnih predponah ali
po signaturi). Rezerviramo ga z vpisom zaporedne
številke iz seznama (Rezervacija izvod=).
Postopek rezervacij lahko izberemo tudi po iskanju v
katalogu.

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ

REZERVACIJA PROSTEGA IZVODA


Prosti izvod gradiva rezerviramo z vpisom inventarne
številke ali številke za izposojo (Rezervacija
prostega izvoda IN/CN=). Rezerviramo lahko
samo izvode, ki niso izposojeni.

ORDER

E



Izberemo postopek rezervacije prostega izvoda (ukaz
ORDER) in nato gradivo poiščemo v katalogu (po
iskalnih predponah ali signaturi). Rezerviramo ga z
vpisom zaporedne številke iz seznama (Rezervacija
prostega izvoda IN/CN=). Postopek rezervacije
lahko izberemo tudi po iskanju v katalogu.

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ
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Dodatek A
Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke

REZERVACIJA GRADIVA ZA UPORABO V ČITALNICI


Gradivo rezerviramo za uporabo v čitalnici z
vpisom inventarne številke ali številke za izposojo.
(Rezervacija za čitalnico IN/CN=).

ORDERREAD

VZ



Izberemo postopek rezervacije gradiva za uporabo
v čitalnici (ukaz ORDERREAD) in nato gradivo
poiščemo v katalogu (po iskalnih predponah ali
signaturi). Rezerviramo ga z vpisom zaporedne
številke iz seznama (Rezervacija v
čitalnici za izvod=). Postopek
evidentiranja gradiva za uporabo v čitalnici lahko
izberemo tudi po iskanju v katalogu.

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ

C

Spreminjanje datuma vrnitve gradiva
DOLOČITEV NOVEGA DATUMA VRNITVE


Po izbiri izvoda (s tipkama Đ in Š) in potrditvi ukaza
vpišemo novi datum vrnitve čez prejšnjega in ga
potrdimo. Nov datum vrnitve lahko določimo za kateri
koli evidentiran izvod (ne glede na njegov status).

RETDATE



Vsem izposojenim izvodom naenkrat spremenimo
datum vrnitve.

RETDATE/ALL



Posameznim izvodom gradiva lahko (ne glede na njihov
status) ročno podaljšamo rok izposoje za poljubno
število dni, tednov, mesecev ali let (Podaljšano
za:).

PERIOD

VC

Podaljšanje roka izposoje posameznega izvoda
izposojenega, naročenega ali rezerviranega gradiva pri
izbranem članu (če si naslova tega gradiva še niso rezervirali
drugi člani). Gradivo izberemo s tipkama Đ ali Š.

PROLONG

YU

Pri izbranem članu podaljšamo rok izposoje hkrati za vse
izposojene izvode (razen za naslove, ki so jih ţe rezervirali
drugi člani).

PROLONG/ALL

VU

RETURN/CURRENT

YT

PODALJŠANJE ROKA IZPOSOJE

Vračanje gradiva
VRAČANJE BREZ ZADRŢKA


Gradivo (ne glede na njegov status) izberemo iz
seznama evidentiranega gradiva s tipkama Đ ali Š
(npr. Ali ţelite vrniti to gradivo
(D/N)?).
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Dodatek A

Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke



RETURN

VT

BACK

VE

RETURN

VT

LOST

YE

NOTE/MEMBER

YS

NOTE/TEMPORARY

S

Vpišemo inventarno številko gradiva ali številko za
izposojo (Vračanje/brisanje IN/CN=).

VRAČANJE Z ZADRŢKOM
Bralec gradivo sicer vrne, vendar ga obdrţimo v njegovi
evidenci gradiva zaradi kontrole in morebitnih reklamacij
(Zadrţano IN/CN=).
VRAČANJE V KATEREM KOLI ODDELKU Z
AVTOMATIZIRANO IZPOSOJO
Bralec vrne gradivo v drugem oddelku, kot si ga je
izposodil. Vpišemo inventarno številko ali številko za
izposojo (Vračanje/brisanje IN/CN=). Program
opozori, da bo gradivo vrnjeno v drugem oddelku, kot je
bilo izposojeno, ter da ga bo treba čim prej vrniti v matični
oddelek.
Evidentiranje izgubljenih izvodov gradiva
Gradivo izberemo iz seznama evidentiranega gradiva s
tipkama Đ ali Š (Ţelite gradivo evidentirati
kot izgubljeno (D/N)?).
Vpis ali spreminjanje opomb
VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O ČLANU
Izbranemu članu vpišemo opombo, jo spremenimo ali
zbrišemo. Vpis potrdimo s pritiskom na tipko K, izhod
brez vpisa (ali spreminjanja) opombe pa omogoča tipka
F.
Vpis ali spreminjanje opombe o gradivu
VPIS ALI SPREMINJANJE OPOMBE O GRADIVU,
VEZANE NA ČLANA
Po izbiri izvoda (Đ ali Š) in potrditvi ukaza vpišemo
besedilo opombe (Začasna opomba o gradivu:).
Vpis potrdimo s tipko K, izhod brez vpisa ali
spreminjanja opombe pa omogoča tipka F. Po vrnitvi
izvoda se opomba zbriše.
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Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke

NOTE/MATERIAL

TS

PRTMEMB

VA

PRTALL

YK

PRTDEBT

VK

VPIS ALI SPREMINJANJE SPLOŠNE OPOMBE O
GRADIVU
Po izbiri izvoda (Đ ali Š) in potrditvi ukaza vpišemo
besedilo opombe (Opomba o gradivu:). Vpis potrdimo
s tipko K, izhod brez vpisa (ali spreminjanja) opombe pa
omogoča tipka F. Te opombe so vezane na fizični izvod
gradiva, zato ostanejo shranjene (tudi ko član gradivo vrne),
dokler jih sami ne zbrišemo.
Izpisovanje podatkov na tiskalnik
IZPIS SEZNAMA GRADIVA
Seznam evidentiranega gradiva člana izpišemo na lokalni
tiskalnik.
IZPIS EVIDENTIRANEGA GRADIVA IN TERJATEV
Na lokalni tiskalnik se izpiše seznam gradiva in
evidentiranih terjatev oz. podatki, ki smo jih določili z
ukazom EDIT FORM.
IZPISOVANJE ZADOLŢNIC
Za posamezne izvode gradiva, ki jih izposodimo članom na
dom ali v čitalnico, sproti izpišemo zadolţnice v enem
izvodu na lokalni tiskalnik. Zadolţnice za izposojene izvode
lahko izpišemo tudi naknadno.
Vpogled v podatke o gradivu
VPOGLED V STANJE GRADIVA
Posamezen izvod gradiva izberemo:


iz seznama evidentiranega gradiva člana (Đ ali Š).

LOOK/CURRENT

D



iz celotne baze podatkov (poznati moramo inventarno
številko) (Preglej IN/CN=).

LOOK

YD

BOOKINFO

I

FULL

VD

VPOGLED V DODATNE BIBLIOGRAFSKE PODATKE
O GRADIVU
V gradivu, evidentiranem pri članu, poiščemo izvod, ki nas
zanima, in pregledamo dodatne bibliografske podatke o
njem.
IZPIS V FORMATU COMARC
Iz seznama evidentiranega gradiva člana izberemo izvod in
zanj izpišemo bibliografske podatke in podatke o stanju
zaloge v formatu COMARC.
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Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

LOOK/ALL

YR

MEMBINFO

A

VPOGLED V PODATKE O IZPOSOJI
Izpišemo podatke o številu vseh trenutno evidentiranih
izvodov in opominov za izbranega člana. Pri knjiţnicah, ki
imajo izposojo organizirano po oddelkih, se podatki izpišejo
ločeno za vsak oddelek.
Vpogled v podatke o disciplini člana
Podatki o disciplini člana so podatki o dolgu, številu
izgubljenih izvodov, številu opominov in toţb, številu
evidentiranih izvodov pri članu, številu obiskov na leto,
datumu zadnjega obiska in zadnjega opomina ter indikator
opombe.
EVIDENCA GRADIVA IN DISCIPLINA ČLANA V
DRUGEM ODDELKU
V knjiţnicah, ki imajo izposojo organizirano po oddelkih,
lahko pogledamo, ali ima izbrani član gradivo izposojeno
tudi v katerem od drugih oddelkov. Pregledamo lahko tudi
podatke o disciplini člana v drugem oddelku.

?DEPARTMENT

Prehod v okolja
PREHOD V OKOLJE EVIDENCE ČLANOV
Preidemo v okolje evidence članov, kjer lahko spremenimo
ali samo pregledamo podatke o izbranem članu.

EDIT

YA

CATALOGUE
SIGNATURE

YQ
VQ

ACCOUNT

Q

DEP

R

PREHOD V OKOLJE KATALOGA
Iz okolja izposoje gradiva lahko preidemo v okolje kataloga,
kjer lahko iščemo, pregledujemo in izvajamo postopke
izposoje gradiva pri izbranem članu.
PREHOD V OKOLJE EVIDENTIRANJA IN
PORAVNAVE TERJATEV
Preidemo v okolje, kjer lahko izvajamo naslednje:
evidentiranje terjatev, poravnava terjatev, pregled terjatev,
brisanje terjatev, prenos terjatev iz drugega oddelka, storno
poravnave terjatev, dnevni pregled poravnave terjatev in
pregled transakcij.
PREHOD V DRUG ODDELEK
Ukaz omogoča hiter prehod v drug oddelek.
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Dodatek A

COBISS2/Izposoja

A.4 KATALOG
Za prehod v okolje kataloga izvedemo ukaza CATALOGUE ali SIGNATURE, ki sta opisana v prvem delu dodatka
(gl. str. A - 2).
Postopek – aktivnost

Ukaz

Tipke

Iskanje gradiva v katalogu
IZBIRA ODDELKA
Pri knjiţnicah, organiziranih po oddelkih, uporabimo:


za iskanje po vseh oddelkih

T



za vrnitev na iskanje po oddelku, na katerega smo se
prijavili

YT



za iskanje po določenem drugem oddelku po izbiri iz
seznama aktivnih oddelkov

U

IZPIS ISKALNIH PREDPON
Za laţje iskanje v katalogu izpišemo seznam iskalnih
predpon.

X

V seznamu lahko poiščemo posamezne iskalne predpone
(Poišči:) in jih izberemo s tipko L.

YC

VRNITEV PRIVZETIH ISKALNIH PREDPON
Izpisane predpone lahko zbrišemo in vpišemo druge. Če
iskalnih predpon, ki smo jih izbrali sami, ne shranimo,
lahko prikličemo privzete, ko svojih ne potrebujemo več.
Če zapustimo okolje kataloga in ga nato ponovno izberemo,
se izpišejo privzete predpone, če nismo shranili tistih, ki smo
jih nastavili sami.

YK

SHRANJEVANJE UPORABNIŠKO DEFINIRANIH
ISKALNIH PREDPON
Če sami nastavimo iskalne predpone, jih lahko shranimo.
Izbrane iskalne predpone ostanejo veljavne, dokler jih
ponovno ne spremenimo in shranimo (tudi po odjavi in
ponovni prijavi na segment COBISS/Izposoja).

YI

BRISANJE ISKALNE ZAHTEVE
Hkrati lahko zbrišemo celotno iskalno zahtevo (vse vpisane
iskalne pojme).
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Postopek – aktivnost

Dodatek A
Ukaz

Tipke

VRNITEV ZBRISANE ISKALNE ZAHTEVE
Zbrisano iskalno zahtevo lahko prikličemo.

VC

ISKANJE V UKAZNEM NAČINU
Iščemo lahko po več iskalnih pojmih, med katerimi
uporabimo logične operatorje AND, OR, NOT, (W) in (N).

N
Q

PREGLED POJMOV V ISKALNIH INDEKSIH
Pregledujemo pojme v iskalnih indeksih. Posamezni pojem
izberemo s pomočjo tipk za pomik navzgor Š in navzdol
Đ in ga s tipko L prenesemo v iskalno polje.

I

DOLOČITEV KRITERIJEV IZBORA POLJ S PODATKI
O STANJU ZALOGE
Določitev kriterijev izbora polj 996/997 v najdenih zapisih
pri iskanju v katalogu in omejitev izpisa podatkov o stanju
zaloge. Za besedo FIND navedemo ime podpolja, znak "="
in vsebino podpolja. Vsebino lahko krajšamo na začetku, v
sredini ali na koncu z znakoma "*" ali "%". Če ima podpolje
elemente, v iskalnem pojmu navedemo še ime elementa in
njegovo vsebino.

B
YC

Vpogled v podatke o gradivu
VPOGLED V STANJE GRADIVA
Izpišejo se nekateri bibliografski podatki, inventarna
številka in signatura ter – če je gradivo izposojeno – datumi
izposoje, podaljšanja in vrnitve, član, ki ima gradivo
izposojeno, in morebitne rezervacije (Preglej izvod=).

YD
D

IZPIS V FORMATU COMARC
Z vpisom zaporedne številke iz seznama najdenega
gradiva izberemo in izpišemo zapis v formatu COMARC
(Format COMARC za zapis=).

VD

IZBIRA GRADIVA IZ KATALOGA
Po prehodu v okolje kataloga iz okolja izposoje gradiva
lahko članu evidentiramo gradivo glede na izbrani postopek.
Po iskanju izberemo posamezni izvod tako, da za besedilom
v ukazni vrstici vpišemo njegovo zaporedno številko iz
seznama:


izposoja gradiva na dom (Izposojanje izvod=)
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Postopek – aktivnost

COBISS2/Izposoja
Ukaz

Tipke



izposoja gradiva v čitalnico (Čitalnica izvod=)

VW



rezervacije gradiva (Rezervacija izvod=)

YW



rezervacija prostega izvoda (Rezervacija
prostega izvoda IN/CN=).

E

Določanje stalnih rezervacij
KROŢENJE REVIJ
Za potrebe stalnega kroţenja revij po natančno določenem
zaporedju definiramo povezave med člani, s katerimi
določimo vrstni red izposojanja vseh izvodov neke revije.

A - 22
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VR
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B

Dodatek B

POMEN UKAZNIH TIPK

B.1 OSNOVNI NIVO

EXPAND
pojmi v
isk. indeks.
za člana

?FIELDS
iskalni
indeksi
(za člane)

NOTIFY
podatki za
obveščanje

predhodna
stran

KEYPAD
HELP
tipkovnica z
ukaz. tipk.

Funkcije posameznih ukaznih tipk.

naslednja
stran

DEP
prehod v
drug odd.
ACCOUNT
evidentiranje in poravnava
terjatev

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

PF1
prva
stran

HELP
navodila
(priročnik)

LOOK
stanje
gradiva
NOTE/
MEMBER
opombe o
članu

zadnja
stran
EDIT
NEW
spremembe vpis novega
podatkov
člana
o članu
CATALOGUE
iskanje gradiva
v katalogu

PF4

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

KEYBRD
HELP
tabela z
diakr. znaki
NOTE/
MATERIAL
opombe o
gradivu

RETURN
vračanje
gradiva
VISIT/
MEMBER
INTERNET izbira člana
obisk člana za aktivnosti
-internet
v izposoji

SELECT
iskanje
člana

SIGNATURE
iskanje gradiva
po signaturi

ETI
izpis nalepk
za članske
izkaznice
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B.2 EVIDENCA ČLANOV
CODE
izpis
šifranta

Funkcije posameznih ukaznih tipk.

NOTIFY
podatki za
obveščanje

predhodna
stran
naslednja
stran

ACCOUNT
evidentiranje in poravnava
terjatev

INFO
podatki
o zapisu

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

PF1

prva
stran
DELETE
brisanje
podatkov
o članu

HELP
navodila
(priročnik)
NOTE/
MEMBER
opombe o
članu

zadnja
stran

RENAME
dodelitev
nove vp.
številke
CODE
izpis šifrantov
za določeno
polje

PF4
KEYBRD
HELP
tabela z
diakr. znaki

ukazna
vrstica
(=DO)

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

TYPE
definiranje
vnosne
maske

PUTEN
vpis v
datoteko
vpisnih št.
ETI
izpis nalepk
za članske
izkaznice

B-2
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Dodatek B

B.3 IZPOSOJA GRADIVA
Funkcije posameznih ukaznih tipk.

RETDATE
nov datum
pričakovane
vrnitve
BOOKINFO
podrobnejši predhodna
podatki o
stran
gradivu
naslednja
stran

LOOK/
KEYPAD
CURRENT
HELP
stanje
gradiva
tipkovnica z
pri članu
ukaz. tipk.
S-TO-C
izposoja iz
čitalnice
na dom

ORDER
CIRCULATE rezervacija
izposoja
prostega
na dom
gradiva

DEP
prehod v
drug odd.

ACCOUNT
evidentiranje in poravnava
terjatev

MEMBINFO
disciplina
člana

FIND/INV
HELP
tipkovnica z
ukaz. tipk.

PF1

RETURN/
CURRENT
vračanje
gradiva
RESERVE
rezervacija

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

prva
stran

HELP
navodila
(priročnik)

LOOK
stanje
gradiva

zadnja
stran

PROLONG
podaljšanje
roka izpos.
za en izvod

NOTE/
MEMBER
opombe o
članu

LOST
LOOK/ALL
evidentiranje vpogled v
izgubljenega podatke o
izposoji
izvoda

CATALOGUE
iskanje gradiva
v katalogu

EDIT
prehod v
evidenco
članov
PERIOD
podaljšanje
(za obdobje)

ukazna
vrstica

RETURN ORDERREAD
rezerv.
vračanje
gradiva
gradiva pri
članu
za čitalnico
READING
ROOM
izposoja v
čitalnico

NOTE/
TEMPORARY
opombe o
gradivu čl.

BACK
vračanje z
zadržkom

SIGNATURE
iskanje gradiva
po signaturi
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PRTALL
izpis
seznama
gradiva in
terjatev

PF4

KEYBRD
HELP
tabela z
diakr. znaki

FULL
izpis v
formatu
COMARC

PROLONG/
ALL
podaljš. roka
izposoje za
vse izvode

NOTE/
MATERIAL
opombe o
gradivu

EDIT/
RESERV.
kroženje
revij

PRTDEBT
izpisovanje
zadolžnic

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

PRTMEMB
izpis
gradiva
člana

B-3
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B.4 KATALOG
?FIELDS
iskalni
indeksi
(za gradivo)
pojmi v
iskalnih
indeksih

predhodna
stran

vsi
oddelki

naslednja
stran

Funkcije posameznih ukaznih tipk.

brisanje
iskalne
zahteve

izbira
oddelka
potrditev
iskanja

ORDER
naročanje

ukazni
način (select)

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko Y.

FIND
PF1

prva
stran

matični
oddelek

HELP
navodila
(priročnik)

zadnja
stran

RESERVE
rezervacija

vrnitev
privzetih
iskalnih
predpon

vrnitev
zbrisane
iskalne
zahteve

PF4

Funkcije ukaznih tipk v kombinaciji s
tipko V.

KEYBRD
FULL
HELP
izpis v
tabela z
formatu
diakr. znaki COMARC
ORDERREAD
rezerv.
gradiva
za uporabo
v čitalnici

READING
ROOM
izposoja v
čitalnico

B-4

EDIT/
RESERV.
kroženje
revij

© IZUM, december 2003

C

SEZNAM KATEGORIJ ČLANOV,
PODATKOV O ČLANIH IN
ŠIFRANTOV

C.1 SEZNAM KATEGORIJ ČLANOV
Skupina

Kategorija

Naziv kategorije

OSEBE

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
099

predšolski otroci
osnovnošolci
srednješolci
študenti (redni)
študenti (izredni, ob delu)
zaposleni
svobodni poklici
samostojni obrtniki/podjetniki
kmetje
gospodinje
upokojenci
nezaposleni
tuji državljani1
zaposleni v matični ustanovi
zaposleni na univerzi
vojaki
častni člani
brezposelni
družinska izkaznica
podiplomski študenti
ostali

124
125
126

organizacijske enote ustanove
pravne osebe – zun. ustanove
enote za medoddelčno izposojo

USTANOVE ALI ORG.
ENOTE

1

V to kategorijo uvrščamo tuje študente in tuje državljane, ki so zaposleni v RS ali v tujini oz. niso zaposleni.

© IZUM, julij 2004

C-1

Dodatek C

COBISS2/Izposoja

C.2 SEZNAM VSEH PODATKOV O ČLANU, MED
KATERIMI LAHKO IZBIRAMO OB VPISU
OSEBE (kategorije 001–020 in 099)
Pod.

Naziv

Dol

Tip

Obv

Šif

1

SPLOŠNI PODATKI O
ČLANU

10

Identifikacija člana

101

Vpisna številka člana

7

N

DA

102
106
108

Priimek in ime
Št. indeksa
Šolska številka

40
20
13

AN
N
N

DA
NE
NE

109

Št. drugega osebnega
dokumenta

20

AN

NE

110

Št. dijaške izkaznice

13

N

NE

11

Osebni podatki

111

Datum rojstva

8

N

DA

112
113
114

Spol
Občina rojstva
Kraj rojstva

1
3
40

N
N
AN

NE
NE
NE

505
502

115
116
118
119

Država rojstva
Državljanstvo
Starostna kategorija
Leto rojstva

3
3
1
4

AN
AN
N
N

NE
NE
NE
DA

004
004
526

121

Kategorija

3

N

DA

590

122
123

Številka uporabnika
Številka izkaznice

8
17

N
N

NE
NE

C-2

Opombe

Struktura številke:
xx xxxxx
|
|_ tek. št. člana
|______ št. oddelka (v splošnih
knjižnicah), knjižnice (v okviru
vzajemne baze članov) ali 00 (v
knjižnicah, kjer ni ločene evidence
izposoje).
Lahko se določi avtomatsko (ukaz
NEW *).
Dodatna identifikacija študentov ali
dijakov.
Polje se lahko uporabi za vnos
alternativne številke (npr. številke stare
izkaznice).
Številko odčitamo z dijaške izkaznice.

Datum rojstva je obvezen podatek
zaradi kontrole duplikatov.

Velja za kategorijo "013" – tuji
državljani, kjer ne poznamo kode za
občino rojstva.

Polje je obvezno, če v vnosni maski
ni polja 111 (Datum rojstva).
Polje je obvezno, če kategorija ni
izenačena z oznako vnosne maske.

© IZUM, april 2014

COBISS2/Izposoja
Pod.

Naziv

13

Podatki o izobrazbi

131

136

Stopnja šol. izobrazbe –
osnovna
Stopnja šol. izobrazbe –
podrob.
Akademski naziv
Usposobljen za poklic –
osnovni
Usposobljen za poklic –
podrob.
Akad. naziv (okrajšan)

14

Znanje tujih jezikov

141
142
143
144

Znanje 1. tujega jezika
Znanje 2. tujega jezika
Znanje 3. tujega jezika
Znanje 4. tujega jezika

15

Podatki o družinskih
članih

151
152
153
154

1. družinski član
2. družinski član
3. družinski član
4. družinski član

132
133
134
135

© IZUM, junij 2003

Dodatek C
Šif

Opombe

NE

506

osnovni šifrant

N

NE

507

podrobnejši šifrant

5
2

N
N

NE
NE

521
516

osnovni šifrant

2

N

NE

517

podrobnejši šifrant

2

N

NE

529

3
3
3
3

AN
AN
AN
AN

NE
NE
NE
NE

002
002
002
002

40
40
40
40

AN
AN
AN
AN

Dol

Tip

Obv

1

N

3

C-3

Dodatek C
Pod.

2

201
202
203
204
205
206
250
251
252
253
254

C-4

Naziv

COBISS2/Izposoja
Dol

Šif

Tip

Obv

Opombe

40

AN

DA

4

N

NE

518

2

N

NE

516

osnovni šifrant

2

N

NE

517

podrobnejši šifrant

47
40

AN
AN

NE
NE

40
40
4

AN
AN
N

NE
NE
NE

4
40

N
AN

NE
NE

PODATKI O
STARŠIH
(SKRBNIKIH) IN
POROKIH
Priimek in ime
starša/skrbnika
Podjetje, kjer je
zaposlen(a)
Poklic starša/skrbnika –
osnovni
Poklic starša/skrbnika –
podrobnejši
Telefon starša v podjetju
Naziv podjetja zaposl.
starša
Priimek in ime poroka
Ul. in hiš. št. biv. poroka
Poštna št. in kraj biv.
poroka
Podjetje zaposl. poroka
Naziv podjetja zaposl.
poroka

501
518

© IZUM, april 2005

COBISS2/Izposoja
Pod.

Naziv

Dodatek C
Dol

Tip

Obv

Šif

501
502
503

3

PODATKI O
BIVALIŠČU

30

Podatki o stalnem
bivališču

301
302
303
304

Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Občina
Krajevna skupnost

40
4
3
6

AN
N
N
N

DA
DA
NE
NE

305
306
307

Država stalnega bivališča
Telefon doma
Naziv pošte in kraja biv.
v tujini
Kraj
Št. mobilnega telefona
(SMS)

3
47
40

AN
AN
AN

NE
NE
NE

004

3
47

N
AN

NE
NE

312

308
310

Podatki o začasnem
bivališču

351

Ulica in hišna št. začas.
bivališča
Poštna št. in kraj začas.
bivališča
Občina začas. bivališča
Krajevna skupnost začas.
bivališča

40

AN

NE

4

N

NE

501

3
6

N
N

NE
NE

502
503

Država začas. bivališča
Telefon začas. bivališča
Vojna pošta
Poštna št. in kraj vojne
pošte
Naziv pošte začas. biv. v
tujini

3
47
40
4

AN
AN
AN
N

NE
NE
NE
NE

004

40

AN

NE

353
354

355
356
357
358
359

© IZUM, junij 2006

Pri vpisu podatka se privzame vrednost
iz polja 303 (Občina), ki jo nato
dopolnimo še s 3-mestno številko
krajevne skupnosti.

Vsebino polja lahko spreminjajo tudi
uporabniki sami v spletnem
COBISS/OPAC-u.

35

352

Opombe

Pri vpisu podatka se privzame vrednost
iz polja 353 (Občina začas. biv.), ki jo
nato dopolnimo še s 3-mestno številko
krajevne skupnosti.

501

C-5

Dodatek C
Pod.

Naziv

COBISS2/Izposoja
Dol

Tip

Obv

Šif

4

PODATKI O
ŠOLANJU

40

Osnovnošolci

401
402
403

Osnovna šola
Razred OŠ
Oddelek OŠ

6
1
2

N
N
AN

DA
NE
NE

508

404

Občina OŠ

3

N

NE

502

41

Srednješolci

411
412
413
414

Srednja šola
Letnik srednje šole
Smer srednje šole
Oddelek srednje šole

6
1
3
2

N
N
N
AN

DA
NE
NE
NE

509

415
416

Občina srednje šole
Program izobraževanja

3
2

N
AN

NE
NE

502
313

42

Študenti

421
422

Fakulteta
Smer/program študija

2
6

N
N

DA
NE

511
512

423
424
425
426
427

Stopnja študija
Letnik študija
Občina fakultete
Status študenta
Smer/program študija –
druga
Univerza
Visokošolski zavod v
eVŠ
Študijski program v eVŠ
Način študija
Študijski program v eVŠB

2
2
3
1
6

N
N
N
N
N

NE
NE
NE
NE
NE

514
515
502
305
512

3
7

N
N

DA
NE

510
544

7
2
7

N
N
N

NE
NE
NE

545
546
542

6

N

NE

531

428
441
442
443
447

43

Predšolski otroci

431

Vzgojno-varstvena
ustanova

C-6

530

507
310

Opombe

Pri vpisu podatka se na prvem mestu
privzame vrednost iz polja 402 (Razred
OŠ), drugo mesto moramo dopolniti
sami.

Pri vpisu podatka se na prvem mestu
privzame vrednost iz polja 412 (Letnik
srednje šole), drugo mesto pa moramo
dopolniti sami.

Pri vpisu podatka se privzame vrednost
iz polja 421 (Fakulteta), ki jo nato
dopolnimo še s 4-mestno številko
smeri študija.

© IZUM, april 2014
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Pod.

Naziv

5

PODATKI O
ZAPOSLITVI

50

Zaposleni

501

Poklic, ki ga opravlja –
osnovni
Poklic, ki ga opravlja –
podrob.
Podjetje zaposlitve
Dejavnost podjetja –
osnovna
Dejavnost podjetja –
podrob.
Telefon v podjetju
Oddelek zaposlitve
Občina zaposlitve
(glej tudi pomožna polja
v skupini 6)

502
503
504
505
506
507
508
…

55

Zaposleni na univerzi

551
552
553
554

Zaposlen na univerzi
Fakulteta
Katedra
Kategorija univ.
delavcev

© IZUM, april 2005

Dodatek C
Dol

Tip

Obv

Šif

Opombe

2

N

DA

516

osnovni šifrant

2

N

NE

517

podrobnejši šifrant

4
1

N
N

DA
NE

518
519

osnovni šifrant

2

N

NE

520

podrobnejši šifrant

47
2
3

AN
N
N

NE
NE
NE

306
502

3
2
4
1

N
N
AN
N

DA
DA
NE
NE

510
511
513
527

C-7

Dodatek C
Pod.

6
601
602
603
604
605
606
607
608

Naziv

COBISS2/Izposoja
Dol

Tip

Obv

Šif

2
2
2
2
3
1
8

N
N
N
N
N
N
N

NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE

302
302
302
302
534
538

8

N

NE

Opombe

POSEBNI PODATKI
1. interesno področje
2. interesno področje
3. interesno področje
4. interesno področje
Krščanski red
Posebno članstvo
Datum prvega evid.
posebnega članstva
Datum poteka posebnega
članstva
Pomožna polja
(potrebna zaradi
nepopolnih šifrantov ali
zaradi vpisovanja
nekodiranih podatkov
pred konverzijami)

650
689
690

Opomba o članu
Stara številka člana
Ustanova

40
10
40

AN
AN
AN

NE
NE
NE

691

Oddelek

40

AN

NE

693

Zaposlen na univerzi –
opisno
Naziv srednje šole
Oddelek – smer na
fakulteti
Poštna št. in kraj podjetja
Ulica in hišna št. podjetja
Naziv podjetja zaposlitve
Poklic, ki ga opravlja –
opisno

40

AN

NE

40
40

AN
AN

NE
NE

40
40
40
40

AN
AN
AN
AN

NE
NE
NE
NE

694
695
696
697
698
699

C-8

Če vnosna maska omogoča vpis članov
različnih kategorij, lahko vpišemo v
polje naziv VVO, OŠ, SŠ, fakultete ali
podjetja zaposlitve (glede na kategorijo
člana).
Če vnosna maska omogoča vpis članov
različnih kategorij, lahko vpišemo v
polje razred OŠ ali SŠ, letnik fakultete
ali oddelek zaposlitve (glede na
kategorijo člana).

© IZUM, maj 2007
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Dodatek C

USTANOVE ALI ORG. ENOTE (kategorije 124–126)
Pod.

7

701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
750
751
752
753
754
755
756
760
761
762
763
764
765
766

Naziv

Dol

Tip

Obv

Šif

Opombe

7
40
1

N
AN
N

DA
DA
NE

519

osnovni šifrant

2

N

NE

520

podrobnejši šifrant

40
3
4
3
47
20
20
40

AN
N
N
AN
AN
AN
AN
AN

DA
NE
DA
NE
NE
NE
NE
DA

40

AN

NE

40

AN

NE

40

AN

NE

40

AN

NE

6
8
1
40
40
4

AN
N
N
AN
AN
N

NE
NE
NE
NE
NE
NE

40

AN

NE

47
40
40

AN
AN
AN

NE
NE
NE

PRAVNE OSEBE –
ZUNANJE
USTANOVE –
KOLEKTIVNO
ČLANSTVO
(kategorija 125)
Številka ustanove
Naziv ustanove
Dejavnost ustanove –
osnovna
Dejavnost ustanove –
podrob.
Ulica in hišna št. sedeža
Občina sedeža
Poštna št. in kraj sedeža
Država sedeža
Telefon
Teleks
Telefaks
Kontaktna oseba –
priimek in ime
Razširitev imena
ustanove
Ulica in hišna št. vzpor.
nasl.
Poštna št. in kraj vzpor.
nasl.
Poštna št. in kraj sedeža
v tuj.
Akronim
Številka partnerja
Profitna organizacija
Naziv oddelka
Ulica in hiš. št. – oddelek
Poštna št. in kraj –
oddelek
Poštna št. in kraj sedeža
v tuj. – oddelek
Telefon v oddelku
Telefaks v oddelku
E-pošta v oddelku

© IZUM, april 2005

502
501
004

314
537

501

C-9

Dodatek C
Pod.

8

Dol

Tip

Obv

Šif

Opombe

301

Podatki za kategorijo 126. V lokalnem
šifrantu CODE 301 morajo biti
definirane številke oddelkov. Vsi
izvodi gradiva, namenjeno izposoji,
morajo biti opremljeni z oznako
lokacije v signaturi (podatki o stanju
zaloge – podpolje 996/997d – element
l).2 Pri medoddelčni izposoji (v SIK)
gradivo najprej izposodimo drugemu
oddelku, kjer ga nato izposojajo
posameznim članom.
Podatki za kategorijo 124: vpisujemo
org. enote, ki jim izposodimo gradivo.
V teh enotah nadaljnje izposoje ne
beležimo s programsko opremo
COBISS2/Izposoja.
Pri kategoriji 126 podatka ni treba
vpisati, ker se naziv privzame iz
šifranta 301.

ENOTE ZA
MEDODDELČNO
IZPOSOJO IN
ORGANIZACIJSKE
ENOTE KNJIŽNICE
(kategoriji 124 in 126)

801

Številka oddelka

2

N

DA

802

Številka org. enote

7

N

DA

803

Naziv

40

AN

DA

804
805
806
807
808
809
810
811

Ulica in hišna št. sedeža
Občina sedeža
Poštna št. in kraj sedeža
Telefon
Teleks
Telefaks
Vodja org. enote
Kontaktna oseba –
priimek in ime
Razširitev imena org.
enote

40
3
4
47
20
20
40
40

AN
N
N
AN
AN
AN
AN
AN

DA
NE
DA
NE
NE
NE
DA
NE

40

AN

NE

850

2

Naziv

COBISS2/Izposoja

9

DRUGI PODATKI

901

E-pošta

40

AN

NE

902
903
904
905
906

Telefaks
Št. plačilne kartice
Št. depozita
Znesek depozita
Identifikacijska št. za
DDV

20
40
40
15
10

N
AN
AN
N
AN

NE
NE
NE
NE
NE

502
501

Vsebino polja lahko spreminjajo
tudi uporabniki sami v
COBISS/OPAC-u.

Način vpisa podpolja 996d - l je opisan v priročniku COMARC/H Format.

C - 10
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Dodatek C

Pod.

Naziv

Dol

Tip

Obv

907
910

Transakcijski račun
Obvestilo o prispelem
rezerviranem gradivu

16
1

N
N

NE
NE

911

Obvestilo o skorajšnjem
poteku roka izposoje
Obvestilo o skorajšnjem
opominu
Obvestilo o poteku
rezervacije
Obvestilo o poteku
članstva
Splošna obvestila
knjižnice

1

N

NE

1

N

NE

1

N

NE

1

N

NE

1

N

NE

912
913
917
918

Šif

Opombe

Vsebino polj od 910 do 918 lahko
spreminjajo tudi uporabniki sami v
spletnem COBISS/OPAC-u.

SISTEMSKI PODATKI – skupni za vse kategorije članov (zbrani so podatki o članu in o njegovi
izposoji)
Dol

Tip

Obv

Šif

Indikator opominov
Način obveščanja o rez.
gradivu
Datum prvega vpisa

1
1

N
N

DA
NE

523
525

8

N

DA

006

Datum podaljšanja
članstva

8

N

DA

007
008

Podpis izjave ob vpisu
Uporabnikovo geslo za
OPAC

1

N
AN

DA
NE

528

009
010

Jezik obveščanja
Privilegiji

1
4

N
N

NE
NE

533
592

011

Omejitve

4

N

NE

593

Pod.

Naziv

001
003
004

© IZUM, junij 2006

Opombe

Privzame se tekoči datum. Podatek
lahko spremenimo.
To polje izpolnimo, če člana ne
vpišemo na novo, vendar moramo
spremeniti tudi datum prvega vpisa (to
je datum včlanitve v knjižnico).
Nekatere knjižnice uporabljajo
namesto polja 006 polje 005, ki pa ima
zdaj popolnoma enako funkcijo.
Geslo uporabljajo bralci za
identifikacijo pri uporabi servisov v
OPAC-u (pregled izposojenega
gradiva, podaljšanje roka izposoje,
rezervacije gradiva). Vsebino polja
lahko spreminjajo tudi uporabniki sami
v spletnem COBISS/OPAC-u.
Spreminjamo s tipko X. Izpiše se
seznam vseh privilegijev. Aktivni
privilegiji so izpisani inverzno. S
tipkama za pomik in tipko »
označimo privilegij in potrdimo s tipko
L.
Omejitve vnašamo s tipko X na enak
način kot privilegije.

C - 11

Dodatek C

COBISS2/Izposoja
Dol

Tip

Obv

Šif

Datum poteka članstva
Postajališče bibliobusa
Veljavnost članstva

8
2
5

N
N
AN

NE
DA
NE

311

015

Indikator naslavljanja
opominov

1

N

DA

524

016
017

Indikator izposoje
Maksim. štev. izpos.
izvodov
Zavezanec za DDV
Indikator naslavljanja
računov
Dodatna številka
Maks. št. izpos. izv. v čit.

1
3

N
N

NE
NE

532

1
1

N
N

NE
NE

535
536

4
3

N
N

DA
NE

Pod.

Naziv

012
013
014

018
019
020
021

Opombe

Vnesemo eno- do trimestno številčno
oznako za obdobje, za katero bo
članstvo veljajo, nato pa še črkovno
oznako za obdobje (d – dnevi, m –
meseci). Če pred številko vnesemo
znak *, se pri izračunu veljavnosti
članstva upoštevajo le delovni dnevi.
Primer vnosa: 3m (članstvo velja 3
mesece)
Označuje, na kateri naslov naj bi
članu pošiljali opomine (začasni ali
stalni naslov, naslov poroka ipd.).
Indikator lahko velja za posameznika
določene kategorije (v tem primeru
moramo polje vključiti v masko) ali pa
za vse člane določene kategorije (v tem
primeru določimo vrednost indikatorja
s parametri (programsko), polja pa ni
treba vključiti v masko.

Številka za kontrolo (PIN)

LEGENDA
Pod.
Naziv
Dol
Tip

– številka podatka
– naziv podatka
– dolžina podatka
– tip podatka: N
AN

Obv

– obvezen vpis: DA

Šif

– šifrant:

– numerični
– alfanumerični

NE

– če smo podatek vključili v masko podatkov, ga je treba
obvezno vpisati
– podatka ni treba vpisati

3xx
5xx

– lokalni šifrant
– globalni šifrant

Opomba:
Če katerega od podatkov v seznamu ne želimo beležiti, ga ne bomo vključili v masko (vedno pa je
obvezno vključiti polji 101 – Vpisna št. člana ter 102 – Priimek in ime).
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Dodatek C

C.3 SEZNAM ŠIFRANTOV, KI JIH UPORABLJAMO ZA
VPIS KODIRANIH PODATKOV
Št.

Naziv

I.

GLOBALNI ŠIFRANTI

002
004
501
502
503
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
523
524
525
526
527

Znanje tujih jezikov
Država rojstva (državljanstvo)3
Poštna št. in kraj
Občina
Krajevna skupnost
Spol
Stopnja šolske izobrazbe (osnovni
šifrant)
Stopnja šolske izobrazbe
(podrobnejši šifrant)
Osnovna šola
Srednja šola
Univerza
Fakulteta
Smer/program študija
Katedra
Stopnja študija
Letnik študija
Poklic (osnovni šifrant)
Poklic (podrobnejši šifrant)
Ustanova, podjetje
Dejavnost podjetja (osnovni šifrant)
Dejavnost podjetja (podrobnejši
šifrant)
Akademski naziv
Indikator opominov
Indikator naslavljanja opominov
Način obveščanja o rezerviranem
gradivu
Statistična kategorija starostnih
skupin
Univerzitetni delavci

Dol

Tip

Privzeta vrednost

3
3
4
3
6
1
1

AN
AN
N
N
N
N
N

3

N

ZS

6
6
3
2
6
4
2
1
2
2
4
1
2

N
N
N
N
N
AN
N
N
N
N
N
N
N

COBISS
COBISS
COBISS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS
UM
ZS
ZS

5
1
1
1

N
N
N
N

1

N

COBISS

1

N

COBISS

"svn" – Slovenija

"1" – dobiva opomine
"0" – stalni naslov

Vir

COBISS
ISO
ZS
ZS
ZS
ZS
ZS

UM
COBISS
COBISS
COBISS

3

Za potrebe prenosa in ažuriranja podatkov o študentih, vpisanih na univerzo, uporabimo tudi šifrant državljanstva iz knjižice
"Navodila za obdelavo vpisnih listov ŠOL-ŠTUD-20 s šifranti za študijsko leto ...".

© IZUM, oktober 2002
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Dodatek C
Št.

Naziv

528

COBISS2/Izposoja

Dol

Tip

Podpis izjave ob vpisu v knjižnico

1

N

529
530
531
532
533
534
535
536

Akademski naziv (okrajšan)
Razred – oddelek
Vzgojno-varstvena ustanova
Indikator izposoje
Jezik komunikacije
Krščanski red
Zavezanec za DDV
Naslavljanje računa

2
2
6
1
1
3
1
1

N
AN
N
N
N
N
N
N

537
578
590
591
592
593
594
595

Profitna organizacija
Negotovinska plačilna sredstva
Kategorija člana
Storitve oz. terjatve
Privilegiji
Omejitve
Vrste gradiva
Način obračuna

1
2
3
2
4
4
2
2

N
N
N
N
N
N
N
N

II.

LOKALNI ŠIFRANTI

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
3164

Vnosne maske
Oddelki oz. organizacijske enote
Interesna področja (članov/ustanov)
Ustanove, podjetja
Šifrant poklicev
Status študenta
Oddelek zaposlitve
Šifrant davčnih skupin
Šifrant fakultet
Kategorija univerzitetnih delavcev
Razred, razrednik
Postajališče bibliobusa
Kraj
Program izobraževanja
Akronim
Šifrant evidence rezervacij – naročil
Skrajšano ime knjižnice ali
oddelkov knjižnice
Razlogi za brisanje/odpis terjatev
Klavzula oprostitve plačila DDV

3
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
3
2
6
2

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
AN
N
N
AN
AN
N
AN

3
1

AN
AN

317
323

Privzeta vrednost

Vir

"1" – pristopna izjava je
podpisana

COBISS

"0" – na dom
"0" – slovenski

COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
TEOFLJ
COBISS
COBISS

"0" – račun poslati na
stalni naslov
"00" – ni podatka

COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
COBISS
COBISS

4

V lokalni šifrant CODE 316 vnesemo skrajšano ime knjižnice in njenih oddelkov. Ime se bo izpisovalo v
SMS-obvestilih, ki jih bo knjižnica pošiljala svojim članom. Če knjižnica nima oddelkov, je treba v CODE 316
vnesti kot kodo samo akronim knjižnice (npr. FFLJ), kot pomen kode pa skrajšano ime knjižnice. Pri knjižnicah z
oddelki akronimu dodamo še dvoštevilčno oznako oddelka (npr. SIKMB01). Skrajšano ime knjižnice ne sme
presegati 30 znakov.
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Dodatek C

LEGENDA
Dol
Tip

–
–

dolžina
tip podatka
N
AN

Vir

–

– numerični
– alfanumerični

vir šifranta
ZS
COBISS
ISO

UM
TEOFLJ

– Zavod RS za statistiko
– Kooperativni online bibliografski sistem in servisi
– Šifrant po standardu ISO (International Organization for
Standardization) 3166-1981 "Codes for the Representation of Names
of Countries"
– Univerza v Mariboru
– Teološka fakulteta, Ljubljana

Odkar je prenehala izhajati knjižica "Navodila za obdelavo vpisnih listov ŠOL-ŠTUD-20 s šifranti za
študijsko leto ...", ki so jo izdajali Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru in Zavod RS za potrebe
statistike vpisa študentov na univerzo, mora knjižnica sama obvestiti knjižnični informacijski servis o
spremembah.
Postopek usklajevanja šifrantov še teče. Ko bodo pripravljeni novi republiški šifranti, bomo nekatere
med naštetimi v globalnih šifrantih morali zamenjati.

© IZUM, februar 2006
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D DIAKRITIČNI ZNAKI
D.1 TABELA DIAKRITIČNIH ZNAKOV
1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

İ

!

£

#

©

@

º

oo

Â

^A

Ă

vA

À

`A

Á

´A

Ã

~A

Ä

:A

Å

oA

Æ

eA

Ą

cA

Č

:

Ć

"

Ç

,C

Đ

}

Ď

vD

D́

´D

Ê

^E

Ě

vE

È

`E

É

´E

Ë

:E

Ę

cE

Ğ

vG

Ǵ

´G

Î

 ^I

İ

.I

Ì

`I

Í

´I

Ï

:I

Ḱ

´K

Ĺ

´L

Ł

/L

Ň

vN

Ń

´N

Ñ

~N

Ô

 ^O

Ò

 `O

Ó

´O

Õ

~O

Ö

:O

Ő

˝O

Œ

 eO

Ø

/O

Ř

vR

Š

{

Ś

´S

Ş

,S

Ť

 vT

,T

Û

^U

Ù

`U

Ú

´U

Ü

:U

Ů

 oU

Ű

˝U

Ý

´Y

Ÿ

 :Y

Ž

?

Ź

´Z

Ż

 .Z

â

^a

ă

va

à

`a

á

´a

ã

~a

å

 oa

ä

 :a

æ

ea

ą

ca

č

;

ć

’

ç

 , c

d́

 ´d

đ

]

Í

vd

ê

^e

ě

ve

è

 `e

é

´e

ë

:e

ę

ce

ğ

vg

g΄

´g

î

^i

ì

`i

í

´i

ï

:i

ḱ

´k

ĺ

´l

ł

/l

ň

vn

ń

´n

ñ

~n

ô

^o

ò

`o

ó

 ´o

õ

~o

ö

:o

ő

˝o

œ

eo

ø

/o

ř

vr

Š

[

ŝ

^s

ś

´s

ş

,s

ß

s

î

vt

t́

´t

,t

û

 ^u

ù

`u

ú

´u

ü

:u

ű

˝u

ů

ou

ý

´y

ÿ

:y

ž

/

ź

´z

ż

.z

”

 ˝˝

’

´´

Opombe: če želimo vpisati znak iz stolpca 1, moramo vtipkati zaporedje znakov, podanih v stolpcu 2.
Znak  predstavlja tipko G
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D.2 KODE IN OPISI DIAKRITIČNIH ZNAKOV V LATINICI
Nekatere cirilične črke so v tabelo vpisane v ležeči pisavi. Zanje se transliteracija v sistemu COBISS
razlikuje od transliteracije, ki je predpisana v pravilih Eve Verone Pravilnik i priručnik za izradbu
abecednih kataloga.
Znak Koda v bazi
Vnos
Opis znaka
A
a
A a 065 097
Â â 132 191 G^A G^a a s cirkumfleksom
Ă ă
À à

133
134

192
193

Á á
Ã ã
Ä ä

135
136
137

194
195
197

Å å
Æ æ

138
139

196
198

Ą
B
C
Ç

ą
b
c
ç

140
066
067
143

199
098
099
202

Č č

141

200

Ć ć

142

201

D d
Ď Í
D́ d́

068
145
146

100
205
203

Đ đ

144

204

E e
Ê ê
Ě ě

069
147
148

101
206
207

È è

149

208

D-2

GvA Gva a s strešico (brevisom)
G`A G`a a s krativcem
(gravisom)
G´A G´a a z ostrivcem (akutom)
G~A G~a a s tildo
G:A G:a a z dierezo/preglasom

Jezik

Cirilica
А а

romunski, francoski;
ukrajinski (po prečrkovanju)
romunski
francoski

češki, slovaški, madžarski
portugalski
slovaški, finski, nemški,
švedski
GoA Goa a s krožcem (široki o)
danski, norveški, švedski
GeA Gea diftong ae
danski, norveški, švedski,
nizozemski
GcA Gca a s kljukico (nosniški a) poljski, litovski
B
b
C
c
G,C G,c c s sedijem
albanski, francoski,
portugalski, turški
GvC Gvc c s strešico
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
G´C G´c c z ostrivcem (mehki č) slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
D
d
GvD Gvd d s strešico (mehčani d) češki, slovaški
G´D G´d d z ostrivcem (mehčani češki, slovaški
d)
G-D G-d d s črtico (mehki dž)
hrvaški, laponski; srbski (po
prečrkovanju)
E
e
G^E G^e e s cirkumfleksom
francoski
GvE Gve e s strešico (mehčani e) češki, gornji in dolnji
lužiškosrbski
G`E G`e e s krativcem
francoski; ruski in beloruski
(po prečrkovanju)

Б
Ц

б
ц

Ч

ч

Ћ

ћ

Д

д

Ђ

ђ

Е

е

Э

э

© IZUM, junij 2008
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Dodatek D

Znak Koda v bazi
Vnos
Opis znaka
É é 150 209 G´E G´e e z ostrivcem (dolgi e)
Ë ë

151

210

Ę
F
G
Ğ
Ǵ

ę
f
g
ğ

152
070
071
153
154

211
102
103
212
213

H
I
Î
İ
Ì
Í
Ï
J
K
Ḱ

h
i
î

104
105
214

ì
í
ï
j
k
ḱ

072
073
155
156
157
158
159
074
075
160

215
216
217
106
107
218

L
Ĺ

l
ĺ

076
161

108
219

Ł
M
N
Ň
Ń

ł
m
n
ň
ń

162
077
078
163
164

220
109
110
221
222

Ñ
O
Ô
Ò
Ó

ñ
o
ô
ò
ó

165
079
166
167
168

223
111
224
225
226

1

g΄

Jezik
češki, slovaški, madžarski,
francoski, islandski
G:E G:e e z dierezo/preglasom
albanski, francoski, nemški;
ruski in beloruski (po
prečrkovanju)
GcE Gce e s kljukico (nosniški e) poljski, litovski
F
f
G
g
GvG Gvg g z brevisom
turški
G´G G´g g z ostrivcem (mehčani makedonski (po prečrkovanju)
g)
H
h
I
i
G^I G^i i s cirkumfleksom
romunski, francoski
G.I
veliki i s piko
turški
G`I G`i i s krativcem
italijanski
G´I G´i i z ostrivcem (dolgi i)
češki, slovaški
G:I G:i i z dierezo
francoski, furlanski
J
j
K
k
G´K G´k k z ostrivcem (mehčani makedonski (po prečrkovanju)
k)
L
l
G´L G´l l z ostrivcem (mehčani slovaški, gornji in dolnji
l)
lužiškosrbski
G/L G/l l s črtico (trdi l)
poljski
M
m
N
n
GvN Gvn n s strešico (mehčani n) češki, slovaški
G´N G´n n z ostrivcem
poljski, gornji in dolnji
lužiškosrbski
G~N G~n n s tildo
španski
O
o
G^O G^o o s cirkumfleksom
slovaški, francoski
G`O G`o o s krativcem
francoski
G´O G´o o z ostrivcem (dolgi o) češki, slovaški, poljski, gornji
lužiškosrbski, madžarski,
islandski

Cirilica

Ё

ё

Ф
Г
Ґ
Ѓ

ф
г
ґ
ѓ

Х
И1
Й

х
и
й

І

i

Ї
Ј
К
Ќ

ї
ј
к
ќ

Л

л

М
Н

м
н

О

о

Transliteracija se razlikuje le pri ukrajinskem znaku И.
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Znak Koda v bazi
Vnos
Opis znaka
Õ õ 169 227 G~O G~o o s tildo
Ö ö 170 228 G:O G:o o z dierezo/preglasom
ő
œ
ø
p
q
r
ř
s
ŝ
Ś ś
Ş ş
ß
Š š

171
172
173
080
081
082
174
083

229
230
231
112
113
114
232
115
234
235
236
237
233

G"O
GeO
G/O
P
Q
R
GvR
S

T t
Ť î
t́

084
178

u
û
ù
ú
ü
ů
ű
v
w
x
y
ý

179
085
180
181
182
183
184
185
086
087
088
089
186

116
238
239
240
117
241
242
243
244
246
245
118
119
120
121
247

T
t
GvT Gvt
G´t
G,T G,t
U
u
G^U G^u
G`U G`u
G´U G´u
G:U G:u
GoU Gou
G"U G"u
V
v
W
w
X
x
Y
y
G´Y G´y

Ÿ ÿ
Z z
Ź ź

187
090
189

248
122
250

G:Y
Z
G´Z

Ż ż
Ž ž

190
188

251
249

G.Z
GvZ

Ő
Œ
Ø
P
Q
R
Ř
S

U
Û
Ù
Ú
Ü
Ů
Ű
V
W
X
Y
Ý

D-4

176
177
175

G"o
Geo
G/o
p
q
r
Gvr
s
G^s
G´S G´s
G,S G,s

o z dvojnim ostrivcem
diftong oe
prečrtani o

r s strešico (mehčani r)

mali s s cirkumfleksom
s z ostrivcem (mehki š)
s s sedijem
ostri s
GvS Gvs s s strešico

t s strešico (mehčani t)
t z akutom (mehčani t)
t s sedijem
u s cirkumfleksom
u s krativcem
u z ostrivcem (dolgi u)
u z dierezo/preglasom
u s krožcem (dolgi u)
u z dvojnim ostrivcem

Jezik
portugalski, estonski
finski, nemški, švedski,
islandski, madžarski, turški
Madžarski
francoski, nizozemski
danski, norveški

Cirilica

П

п

Р

р

С

с

Ш

ш

Т

т

У

у

Ў

ў

В

в

Ы

ы

З

з

Ж

ж

češki, gornji lužiškosrbski
esperanto
poljski, dolnji lužiškosrbski
romunski, turški
nemški
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)
češki, slovaški
češki, slovaški
romunski
ukrajinski (po prečrkovanju)
francoski, italijanski
češki, slovaški
nemški, madžarski, turški
češki
madžarski

y z ostrivcem (dolgi trdi češki, slovaški
i)
G:y y z dierezo
francoski
z
G´z z z ostrivcem
poljski, gornji in dolnji
lužiškosrbski
G.z z s piko
poljski
Gvz z s strešico
slovanski jeziki (tudi po
prečrkovanju)

© IZUM, junij 2008
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Znak Koda v bazi

Dodatek D
Vnos

¡
"

128
252

G!
G" "

'

253

G' '

’

254

G'.

£
©
º

129
130
131

G#
G@
Goo

© IZUM, junij 2008

Opis znaka
obrnjeni klicaj
cirilični trdi znak

Jezik

Španski
bolgarski, ruski (po
prečrkovanju)
cirilični mehki znak
bolgarski, ruski, beloruski (po
prečrkovanju)
znak za depalatalizacijo beloruski, ukrajinski,
makedonski
funt
copyright
stopinja

Cirilica

Ъ
Ь
’

D-5
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D.3 KODE IN OPISI DIAKRITIČNIH ZNAKOV V CIRILICI
Za nekatere znake so njihovi ustrezniki v latinici vpisani v tabelo v ležeči pisavi. Zanje se transliteracija
v sistemu COBISS razlikuje od transliteracije, ki je predpisana v pravilih Eve Verone Pravilnik i
priručnik za izradbu abecednih kataloga.
Znak
Koda v bazi
065
097
А а
066
098
Б б
086
118
В в
071
103
Г г
153
212
Ґ ґ
068
100
Д д
154
213
Ѓ ѓ
144
204
Ђ ђ
069
101
Е е
151
210
Ё ё
007 106 101
Є є 007 074 101
188
249
Ж ж
090
122
З з
068 122
100 122
Ѕ ѕ
073
105
И и
157
215
І
i
159
217
Ї
ї
074
106
Ј ј
155
214
Й й
075
107
К к
076
108
Л л
076 074
108 074
Љ љ
077
109
М м
078
110
Н н
078 074
110 074
Њ њ
079
111
О о
080
112
П п
082
114
Р р

2

Vnos
A
B
V
G
GvG
D
G´G
G-D
E
G:E
JaJe
GvZ
Z
Dz
I
G`I
G:I
J
G^I
K
L
Lj
M
N
Nj
O
P
R

a
b
v
g
Gvg
d
G´g
G-d
e
G:e
Jaje
Gvz
z
dz
i
G`i
G:i
j
G^i
k
l
lj
m
n
nj
o
p
r

Izpis v latinici
A
a
B
b
V
v
G
g
Ğ
ğ
D
d
Ǵ
ǵ
Đ
đ
E
e
Ë
ë
Je
je
Ž
ž
Z
z
Dz
dz
I2
i
Ì
ì
Ï
ï
J
j
Î
î
K
k
L
l
Lj
lj
M
m
N
n
Nj
nj
O
o
P
p
R
r

Transliteracija se razlikuje le pri ukrajinskem znaku И.
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Znak
С
с
Т
т
Ќ
ќ
Ћ
ћ
У
у
Ў
ў
Ф
ф
Х
х
Ц
ц
Ч
ч
Џ
џ
Ш ш
Щ щ
Ъ
ъ
Ы
ы
Ь
ь
Э
э
Ю ю
Я
я
’

Koda v bazi
083
115
084
116
160
218
142
201
085
117
184
246
070
102
072
104
067
099
141
200
068 249
100 249
175
233
007 175 201
007 233 201
252
007 252
089
121
253
007 253
149
208
007 074 117
007 106 117
007 074 097
007 106 097
254
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Vnos
S
s
T
t
G´K
G´k
G´C
G´c
U
u
GoU
Gou
F
f
H
h
C
c
GvC
Gvc
D Gvz
d Gvz
GvS
Gvs
JaGvSG´c JaGvsG´c
G" "
JaG" "
Y
y
G' '
JaG' '
G`E
G`e
JaJu
Jaju
JaJa
Jaja
G'.

Izpis v latinici
S
S
T
t
Ḱ
ḱ
Ć
ć
U
u
Ů
ů
F
f
H
h
C
c
Č
č
Dž
dž
Š
š
Šć
šć
"
"
Y
y
'
'
È
è
Ju
ju
Ja
ja
’
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D.4 SLOVENSKA TIPKOVNICA

D-8
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D.5 AMERIŠKA TIPKOVNICA
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E

ISKALNI INDEKSI

E.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATKOV
E.1.1 OSNOVNI INDEKS
V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se praviloma indeksirajo
razrešitve iz šifrantov (in ne kode).
Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=. Za
podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ
uporabljajo, so ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena podpolja.

Osnovni indeks – bibliografski podatki

1

pripona
/AB
/AU

pomen
Povzetek ali izvleček
Avtor – oseba

iskanje
besedno
besedno

/CB

Avtor – korporacija

besedno

/CL
/CP

besedno
besedno

/GM
/NM
/NT

Zbirka
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Splošna oznaka gradiva
Izdelovalec
Opombe

/PM
/PP
/PU
/TI1

Kraj izdelave
Kraj izida
Založnik
Naslov

besedno
besedno
besedno
besedno

besedno
besedno
besedno

podpolja
330af
700abcdf–702abcdf, 900abcdf–
902abcdf
710abgh–712abgh, 910abgh–
912abgh
225adefhiv
710ce–712 ce, 910 ce –912 ce
200b, 539b
210g
300a, 301a, 317a, 321ax, 323a–
325a, 328adefg
210ef
210ab, 620abcd
210c
200acdehi, 327a, 501ae, 503a,

Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN_", se vsebina podpolja ne indeksira v indeksa /TI in TI=, temveč se
ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira v indeks BN=.
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/TO
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Naslov originala

besedno

510aehi, 512ae, 513aehi, 514a–
517a, 518ae, 520aehi, 530ab,
531abc, 532a, 540a, 541a, 996h,
997h
500ahi, 503a

Osnovni indeks – vsebinska obdelava
pripona
/PN
/CS
/FN
/TS
/TN
/GN
/CH
/FS
/DX
/DY
/DW
/DZ
/DU
/SU
/GE

E-2

pomen
Predmetna oznaka – osebno ime
Predmetna oznaka – ime korporacije
Predmetna oznaka – rodbinsko ime
Predmetna oznaka – naslov
Tematska predmetna oznaka
Zemljepisna predmetna oznaka
Časovna predmetna oznaka
Oblikovna predmetna oznaka
Tematsko določilo
Zemljepisno določilo
Oblikovno določilo
Časovno določilo
Prosto oblikovane predmetne oznake
Predmetne oznake – vse
Gesla – NUK

Iskanje
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno
besedno

podpolja
600abcdf, 960abcdf
601abc, 961abc
602af, 962af
605ahiklnq, 965ahiklnq
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610a
600–610, 960–969 (vsa podpolja)
627a
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E.1.2 DODATNI INDEKSI
Dodatni indeksi – podatki o zapisu
predpona
CR=
CY=
DM=2
DR=
ID=3
LN=
RE=

pomen
Kreator zapisa/Zapis prevzel iz
COBISS.Net
Zapis prevzel iz COBIB-a
Datum kreiranja/prevzema iz COBIBa ali iz COBISS.Net
Datum zadnjega ažuriranja
Identifikacijska številka zapisa
Lokalna številka
Zadnji redaktor zapisa

iskanje
frazno

podpolja
---

frazno
frazno

-----

frazno
frazno
frazno
frazno

---------

Dodatni indeksi – bibliografski podatki
predpona
AU=4

pomen
Avtor – oseba

iskanje
frazno

CB=
CL=
CP=

frazno
frazno
frazno

GM=
HE=4
IS=
NM=
PM=
PP=5
PU=
PY=6
P2=7
TI=8

Avtor – korporacija
Zbirka
Kraj sestanka/dodatek k imenu
korporacije
Splošna oznaka gradiva
Avtor – enotna osebna značnica
Številka zvezka
Izdelovalec
Kraj izdelave
Kraj izida
Založnik
Leto izida
Zaključno leto izida
Naslov

TO=

Naslov originala

frazno

frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
700abcdf–702abcdf, 900abcdf–
902abcdf, 903abcdf
710ab–712ab, 910ab–912ab
225adefhiv
710ce–712ce, 910ce–912ce
200b, 539b
700abcdf–702abcdf
215h
210g
210e
210a, 620abcd
210c
100cd
100d
200acdehi, 501a, 503a, 510ai,
512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae,
520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a,
541a, 996h, 997h
500ahi, 503a

2

Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz vzajemne baze podatkov ali iz mreže
COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa.
3
Iskalne predpone ID= ni možno kombinirati z omejevanjem.
4
Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki a, b d, c, f. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s
predpono AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".
5
Podpolja polja 620 se indeksirajo kot fraza tako, da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/".
6
V indeks PY= se indeksira podpolje 100d, če je koda v podpolju 100b različna od b ali j. Če je koda v 100b enaka f ali g, se
indeksirajo tudi vsa leta med letom v 100c in letom v 100d.
7
V indeks P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda b.
8
Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki a b. V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. opombo 1.
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Naslov vira

frazno

200ai

Dodatni indeksi – identifikacijski podatki
predpona
AR=
BI=10

pomen
Številka normativnega zapisa
Oznake zapisa

BN=11
CD=
CX=
HI=
NB=12
NP=13

ISBN
CODEN
ISSN zbirke
Hierarhija
Številka v nacionalni bibliografiji
Druge identifikacijske oznake

OI=
OR=
SC=
SF=
SN=
SP=15

Številka obveznega izvoda
Številka originalnega zapisa
Preklicani/napačni ISSN
Neverificirani ISSN
ISSN pri članku
ISSN

iskanje
frazno
besedno
in frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
besedno
in frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
7003–7023
830a, 992bx, 993 (vsa podpolja)
010az, 996h, 997h
040a
225x
4611–4641
020ab
001e, 012a, 013az14, 017az, 022a,
071a, 856g
021b
001x
011yz
011f
011as
011ec

9

Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki a. i. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s
SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".
10
Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja polja 993 pa frazno.
11
Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna
ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN", se
številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira v indeks BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira v indeksa /TI in
TI=.
12
Vsebina podpolj 020a in 020b, ločenih s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi
samostojno.
13
Podpolja 001e, 013az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno.
14
Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest
brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks.
15
Z iskalno predpono SP= lahko iščemo tudi po kodi EAN. Koda EAN, ki smo jo odčitali s čitalcem, se programsko preračuna v
ISSN številko.

E-4
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Dodatni indeksi – vsebinska obdelava
predpona
PN=16
CS=
FN=
TS=
TN=
GN=
CH=
FS=
DX=
DY=
DW=
DZ=
DU=
SU=
GE=
DC=
OC=17

16
17

pomen
Predmetna oznaka – osebno ime
Predmetna oznaka – ime korporacije
Predmetna oznaka – rodbinsko ime
Predmetna oznaka – naslov
Tematska predmetna oznaka
Zemljepisna predmetna oznaka
Časovna predmetna oznaka
Oblikovna predmetna oznaka
Tematsko določilo
Zemljepisno določilo
Oblikovno določilo
Časovno določilo
Prosto oblikovane predmetne oznake
Predmetne oznake – vse
Gesla – NUK
UDK
Druge klasifikacije

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
600abcdf, 960abcdf
601ab, 961ab
602a, 962a
605ai, 965ai
606a, 966a
607a, 967a
608a, 968a
609a, 969a
600x–609x, 960x–969x
600y–609y, 960y–969y
600w–609w, 960w–969w
600z–609z, 960z–969z
610az
600–610, 960–969 (vsa podpolja)
627a
675au
686a2

Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. opombo 4.
Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, vmes pa je dodan presledek. Če podpolje
6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "--- ".
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Dodatni indeksi – kodirani podatki
predpona
AC=18
AS=
CC=
CO=
DT=19
FC=
FQ=
FR=20

pomen
Koda za vrsto avtorstva
Šifra raziskovalca
Koda za vrsto vsebine
Država/regija izida
Bibliografski nivo
Šifra ustanove/organizacije
Pogostost izhajanja
Fizična oblika

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
7007–7027
105bc, 110d, 140d
102ab
001c
7008–7028, 7108–7128
110b
001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b,
126a, 128a, 135b

18

Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povezujemo tudi z (W). Pri tem moramo
predpone pisati v zgoraj navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= izpustimo, uporabimo operator (2W).
Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 7XX.
Primeri: SELECT AU=Kos, Vinko* (W) AC=730 – iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec
SELECT AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2* – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot
mentor na eni od fakultet Univerze v Mariboru
SELECT AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2* – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od
fakultet Univerze v Mariboru
SELECT AC=991 (2W) AS=08067 – iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman (šifra raziskovalca 08067) naveden kot
mentor
Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen.
Primer: SELECT AU=Cankar, Ivan* AND AC=730 – našli bi tudi knjige, katerih avtor je Ivan Cankar, a so bile prevedene

19

Indeksirajo se vse kode iz podpolja 001c razen kod m in a.

20

Indeks FR= (form) je sestavljen iz kode za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določa posamezno vrsto neknjižnega gradiva:
Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi g (koda za projicirno,
filmsko in video gradivo v 001b) in a (koda za film v 115a) ali b (koda za projicirno gradivo v 115a).
Primera: SELECT FR=gac – iskanje filmov v kaseti
SELECT FR=ga* – iskanje filmov
Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi g (koda za projicirno, filmsko in
video gradivo v 001b) in c (koda za videoposnetek v 115a).
Primera: SELECT FR=gcc – iskanje videoposnetkov na videokaseti
SELECT FR=gc* – iskanje videoposnetkov
Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda k (koda za slikovno
gradivo v 001b).
Primer: SELECT FR=ke – iskanje fotonegativov – koda e
Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda k (koda za slikovno gradivo v
001b).
Primer: SELECT FR=kae – iskanje razglednic – koda ae
Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda r
(koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b).
Primer: SELECT FR=raq – iskanje igrač – koda aq
Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda e (koda za
tiskano kartografsko gradivo v 001b).
Primer: SELECT FR=ed – iskanje zemljevidov – koda d
Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda i (koda za neglasbene zvočne posnetke
v 001b) ali j (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).
Primer: SELECT FR=ja – iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah – koda a
Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer c (tiskane muzikalije), d
(rokopisne muzikalije) ali j (glasbeni zvočni posnetki).
Primera: SELECT FR=cmr – iskanje koračnice – tiskane muzikalije
SELECT FR=jmr – iskanje koračnice – zvočni zapisi
Podpolje 135b (elektronski viri): pred vsebino podpolja je dodana koda l (elektronski viri) iz podpolja 001b.
Primer: SELECT FR=li – iskanje online elektronskih virov
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predpona
GP=
IC=
LA=
LC=
LO=
MC=21
RS=22
RT=23
SS=
TA=
TD=
TY=
UC=
UG=
US=
EA=24

pomen
Koda za uradno publikacijo
Koda za ilustracije
Jezik
Koda za literarno vrsto
Jezik izvirnika
Mikrooblike – kode
Status zapisa
Vrsta zapisa
Status kontinuiranega vira
Koda za predvidene uporabnike
Tipologija dokumentov/del
Vrsta kontinuiranega vira
UDK za iskanje
Skupina UDK
Statistika UDK
E-dostop

Dodatek E
iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
100f
105a, 140a
101a
105fg, 140ef
101c
130a
001a, 998e
001b
100b
100e
001t
110a
675c
675b
675s
0172, 856u

21

Podpolje 130a (mikrooblike – posebna oznaka gradiva) se indeksira v dodatni indeks MC=.
Primer: SELECT MC=e – iskanje mikrofišev

22

V indeks RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda i, p, r ali d.
Primer: SELECT RS=p – iskanje CIP-zapisov
Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira v dodatni indeks RS =. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z
operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v zgoraj navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo
operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še posebej
pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove.
Primeri: SELECT RS=o
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah
podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove.
SELECT SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni medicinski
knjižnici (CMK) (sigla 50003). Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK.
SELECT SI=50202 (W) RS=93
Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov
ustanove, ki poroča za to ustanovo.
SELECT SI=50001 (2W) AM=a
Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001).

23

V indeks RT= se indeksira podpolje 001b, če ni vpisana koda a.
Primer: SELECT RT=c – iskanje tiskanih muzikalij
S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda a in podpolje 130a ni vneseno.
Obstaja tudi negacija /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo.
Primer: SELECT AU=Cankar, Ivan*/BMA

24

Z iskalno zahtevo EA=1 omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z vrednostjo "doi" ali
pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja 0 – Elektronski vir ali 1 – Elektronska verzija).
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Dodatni indeksi – podatki o stanju zaloge
predpona
AM=25
CN=
DA=
DS=26
FI=
IN=
IR=
LI=
ND=27
SD=
SG=28
SI=29
SR=
ST=
TM=30

pomen
Način nabave
Številka za izposojo
Datum inventarizacije
Naslovnik za dar ali zameno
Financer
Inventarna številka
Inventarne opombe
Stopnja dostopnosti
Številka in datum (računa ...)
Datum statusa
Signatura
Sigla
Dobavitelj
Status
Preusmeritev gradiva

iskanje
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

podpolja
998v
9969, 9979
996o, 997o
9968, 9978
9964, 9974
996f, 997f
996r, 997r
996p, 997p
996xyz017, 997xyz017
996t, 997t
996d, 997d, 998d
998b
9962, 9972
996q, 997q
996e, 997e

25

Za povezovanje predpone AM= s predponama SI= in RS= gl. opombo 22.

26

Iščemo lahko po elementu 3 – naziv institucije ali po elementu 4 – datum pošiljanja. Za predpono DS= vpišemo oznako
elementa in nato iskalni pojem.
Primera: SELECT DS=3British Library*
SELECT DS=4199306*

27

Iščemo lahko po elementih podpolja 996/997x (b – številka naročila, X – opomba naročila), 996/997y (g – številka
dobavnice/seznama, h – datum dobavnice/seznama), 996/997z (j – številka reklamacije, k – datum reklamacije, Z – opomba
reklamacije), 996/9970 (S – številka predračuna, G – datum predračuna, C – cena predračuna), 996/9971 (m – številka
računa, q – datum računa) in 996/9977 (1 – številka računa, 2 – datum računa). Za predpono ND= vpišemo oznako elementa
in nato iskalni pojem.
Primeri: SELECT ND=jREKLAMAC*
SELECT ND=k199309*
SELECT ND=mRp 101*

28

Iskanje po signaturi:
Iskanje po celi signaturi (kot je vpisana v podpolje 996/997d).
Primer: SELECT SG=f2\n113780\s2002*
Iskanje po elementih za postavitev po področjih (i – interna oznaka, u – UDK prosti pristop, a – ABC in druge oznake –
1. del). Za predpono SG= vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primeri: SELECT SG=iST
SELECT SG=u681.3*
SELECT SG=aCANKAR, I.
Iskanje po elementih za postavitev po tekoči številki. Elementi n – tekoča številka, f – format in l – oznaka podlokacije v
signaturi so združeni v iskalno frazo tako, da elementu n sledi presledek, nato element f, vejica in element l. Pri iskanju
mora tekoča številka imeti sedem mest, po potrebi jo dopolnimo z vodečimi ničlami. Oznake elementa ne pišemo.
Primeri: SELECT SG=0123210*
SELECT SG=0034025 2*
SELECT SG=003425 3,A
Iskanje signature iz podpolja 998d. Vnaša se v nestrukturirani obliki, zato je možno samo iskanje po celi signaturi. Za
predpono SG= vpišemo črko "c" in nato iskalni pojem.
Primer: SELECT SG=cTP Byte*

29

Za povezovanje predpone SI= s predponama RS= in AM= gl. opombo 22.

30

Iščemo lahko po elementu E – oznaka podlokacije ali po elementu D – datum preusmeritve gradiva. Za predpono TM=

E-8
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predpona
DP=31
NH=

pomen
Oddelki
Zapisi brez podatkov o zalogi

Dodatek E
iskanje
frazno
besedno

podpolja
996de, 997de
---

vpišemo oznako elementa in nato iskalni pojem.
Primera: SELECT TM=EPo
SELECT TM=D199306*
31

Z DP= se indeksira zaporedna številka podlokacije, ki je določena v lokalnem šifrantu.
Primer iskalne zahteve:
DP=08
Iskanje gradiva, kjer ima vsaj 1 izvod oznako podlokacije, ki pripada oddelku 08.
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E.1.3 OMEJEVANJE
pripona
/MON
/SER
/ART
/BMA
/NOMON
/NOSER
/NOART
/NBM
/leto
/LAT
/CIR

pomen
Monografske publikacije
Serijske publikacije
Sestavni deli (članki ...)
Knjižno gradivo
Vse gradivo razen mon. publikacij
Vse gradivo razen ser. publikacij
Vse gradivo razen sestavnih delov
Neknjižno gradivo
Leto izida
Latinica
Cirilica

podpolja
001c=m
001c=s
001c=a
001b=a in 130a ne obstaja

100l=ba
100l=c* ali 100l=oc

E.1.4 DRUGE IZPISNE KODE
izpisna koda
AT
CE
CT
ES
F6
F8
II
IF
MD
N8
NU
PA
PR
S8
UR

pomen
Skrajšani ključni naslov
Datum kreiranja
Opomba o vsebini
Izdaja
Podrobnejši podatki o stanju zaloge
Zbirni podatki o stanju zaloge
Besedilo opombe
Faktor vpliva
Posebna oznaka gradiva in obseg
Opomba o zalogi
Kontinuirani viri – številčenje
Naslov založnika
Cena
Skupna signatura
Naslov URL

podpolja
531abc
--327a
205abdfg
996, 997
998
320a
959ab, 110t
215acdeghik
998n
207a
210b
9963, 9973
998d
856u

OPOMBA
Polja, vgrajena v polja bloka 4XX, se indeksirajo enako kot samostojna polja.

E - 10

© IZUM, april 2011

F

ISKALNI INDEKSI ZA ČLANA

predpona

pomen

iskanje

polja

AD=
AN=
BC=
BD=
BL=
BP=
CG=
CI=
CM=
CO=
CP=
CR=
CS=
DA=
DE=
DI=
DO=
DP=
DS=
DV=
DX=
ED=
EL=
EN=
ET=
FC=
FD=
FL=
FY=
IA=
IN=
KR=
LC=
LA=
LG=

Akademski naziv
Št. drugega osebnega dok.
Država rojstva
Datum oz. leto rojstva
Lokacija postajališča bibliobusa
Rojstni kraj
Kategorija člana
Številka izkaznice
Občina
Država
Kontaktna oseba
Kreator zapisa o članu
Državljanstvo
Datum zadnjega obiska
Datum vpisa
Dijaška izkaznica
Datum zadnjega obiska zunaj knjižnice
Datum podaljšanja/zadnjega plačila članarine
Podpis izjave ob vpisu
Datum zadnjega obiska v knjižnici
Datum poteka članstva
Oddelek zaposlitve
Stopnja izobrazbe
Vpisna številka
Vnosna maska
Fakulteta
Smer/program študija
Stopnja študija
Letnik študija
Interesno področje
Številka indeksa
Krščanski red
Krajevna skupnost
Jezik obveščanja
Znanje tujih jezikov

frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

133, 136
109
115
111, 119
013
114
121
123
303, 353, 706, 805
305, 355, 708
712
000A
116
000T
004
110
000V
005, 006
007
000U
012
507
131, 132
101, 701, 802
000E
421
422, 427
423
424
601-604
106
605
304, 354
009
141, 142, 143, 144
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predpona

pomen

iskanje

polja

LO=

Kraj

frazno

308

MC=
MV=
NA=

Maksimalno število izposojenih izvodov
Veljavnost članstva
Priimek in ime

017
014
102, 151-154

NA=

Naziv ustanove

NI=

Naziv podjetja zaposlitve (opisno)

NM=
OA=
OI=
PC=
PD=
PF=
PN=

Priimek in ime starša/skrbnika
Indikator naslavljanja opominov
Indikator opominov
Razred OŠ
Oddelek OŠ
Poklic
Poštna številka

frazno
frazno
frazno in
besedno
frazno in
besedno
frazno in
besedno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

PS=
PT=
PV=
RE=
RS=
SB=

Osnovna šola
Poštna številka (tujina)
Privilegiji
Omejitve
Način obveščanja o rezerv. gradivu
Datum prvega evidentiranja posebnega
članstva
Letnik srednje šole
Oddelek srednje šole
Datum poteka posebnega članstva
Status študenta
Posebno članstvo
Študentska številka
Program izobraževanja
Srednja šola
Ulica in hišna številka
Spol
Kategorija univ. delavcev
Fakulteta
Številka uporabnika
Univerza
Katedra
Način študija
Študijski program v eVŠ
Visokošolski zavod v eVŠ

SC=
SD=
SE=
SL=
SM=
SN=
SP=
SS=
ST=
SX=
UC=
UF=
UI=
UN=
UR=
VN=
VP=
VZ=

F-2

702, 750, 754, 760, 803
698

frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

201
015
001
402
403
501, 502
252, 302, 352, 358, 707,
762, 806
401
307, 359, 753, 763
010
011
003
607

frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno
frazno

412
414
608
426
606
108
416
411
301, 351, 705, 804
112
554
552
122
428, 551
553
443
442,447
441
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IZPOSOJA V POTUJOČI
KNJIŽNICI
Programski segment COBISS2/Izposoja podpira izvajanje avtomatiziranih
postopkov izposoje tudi v oddelku potujoče knjižnice. Večina postopkov je
enakih kot v stacioniranih knjižnicah, v tem dodatku pa so opisani vsi postopki,
ki se izvajajo samo v bibliobusu.
Bibliobus, v katerem se izvajajo avtomatizirane aktivnosti izposoje, mora biti
opremljen z ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo. Računalniška
oprema mora omogočati uporabo programske opreme COBISS,
komunikacijska oprema pa povezavo bibliobusa z matično knjižnico in drugimi
knjižnicami v sistemu COBISS. Na računalniku v bibliobusu je poleg lokalne
baze podatkov potujoče knjižnice tudi kopija lokalne baze podatkov matične
knjižnice. S tem je omogočen pregled nad celotnim fondom knjižnice, enotna
evidenca članov in pregled nad transakcijami. Med postankom bibliobusa na
posameznem postajališču se online ažurirajo samo podatki lokalne baze
potujoče knjižnice, podatki o izposoji in stanju fonda v matični knjižnici pa
ostanejo nepovezani (offline). Ob koncu delovnega dne, ko se računalnik v
bibliobusu poveže z računalnikom matične knjižnice, se uskladijo podatki v
obeh bazah.
Od novembra 2012 je na voljo tudi t. i. bibliobus on-line. To možnost lahko
uporabljajo knjižnice na geografskem področju, kjer vozi bibliobus in kjer
kakovost in jakost signala omogočata učinkovito delo v programski opremi
COBISS. Delo v bibliobusu se ne razlikuje od dela v programski opremi
COBISS2/Izposoja v matični knjižnici. Upoštevati je treba le posebnosti dela,
kot npr. izbor postajališč, postavitev gradiva v bibliobusu, posebne časovne
parametre izposoje ipd. Posebnosti dela so podrobneje opisane v pogl. G.4
Bibliobus online.
Pred začetkom obratovanja bibliobusa na posameznem postajališču je treba
računalniško evidentirati lokacijo postajališča. Vse transakcije, ki se bodo
izvajale na tem postajališču, bodo zabeležene za označeno lokacijo.
V bibliobusu je zaradi omejenega prostora samo del gradiva potujoče knjižnice,
preostalo gradivo pa je v skladišču potujoče knjižnice ali v drugih enotah
knjižnice. V bazi podatkov o gradivu potujoče knjižnice je nujna delitev na
gradivo, ki je dostopno v bibliobusu, in na preostalo gradivo, zato je treba
sproti evidentirati ves pretok gradiva v bibliobus in iz njega.
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G.1 PRIPRAVA NA IZPOSOJO PO POSTANKU
BIBLIOBUSA
Postanek
Med prevozom je računalnik v bibliobusu izklopljen. Po prihodu na
postajališče je zato treba pripraviti računalnik na delovanje. Najprej je treba
zagotoviti nemoteno napajanje računalniškega sistema in vseh njegovih
komponent. Če postajališče ni opremljeno s kablom za nemoteno napajanje,
moramo uporabiti alternativne vire: agregat ali akumulator. Po vklopu
računalnika je treba počakati, da se operacijski sistem naloži (boot).
Ko je sistem pripravljen, se izpiše ime knjižnice, ime vozlišča (node name) in
beseda Username:, za katero vpišemo uporabniško šifro COBISSBUS, s
katero se prijavimo v sistem COBISS. Postopek vnosa uporabniškega imena in
gesla je enak kot v matični knjižnici (gl. poglavje 1.1 Priključitev v sistem). Po
uspešni prijavi se odpre slika osnovnega menija sistema COBISS v bibliobusu,
kjer lahko izbiramo med aktivnostmi v bibliobusu: prehod v segment
COBISS/Izposoja ali COBISS/Izpisi, vpogled v katalog (OPAC), varovanje
podatkov (backup), test komunikacije, usklajevanje podatkov z matično
knjižnico in ustavitev sistema (shutdown).

Slika G.1 - 1: Osnovni meni za izvajanje aktivnosti v bibliobusu

G-2
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Prehod v okolje COBISS2/Izposoja
V osnovnem meniju sistema COBISS.SI v bibliobusu izberemo segment
COBISS2/Izposoja tako, da za besedo Izbira: vpišemo številko 1.
Program nas najprej napoti na kontrolo sistemskega časa. V sporočilni vrstici
se izpiše sistemski čas (npr. 1-MAR-2005 16:30:36.10), v ukazni vrstici
pa vprašanje Ali je sistemski čas pravilno nastavljen
(D/N)?. Če je sistemski čas pravilen, za nadaljevanje dela pritisnemo tipko
d, če pa je nepravilen, pritisnemo tipko n za izhod iz sistema COBISS.SI in
obvestimo sistemskega operaterja, ki mora (s šifre SYSBUS) nastaviti pravilni
čas.
Po potrditvi ustreznosti sistemskega časa se na zaslonu pojavi okno s
seznamom vseh postajališč. S tipkami za pomik označimo ustrezno postajališče
(izbrana vrstica se izpiše inverzno), izbiro pa potrdimo s tipko L.

Slika G.1 - 2: Označitev lokacije postajališča
Iskanje lokacije s tipko za pomik je lahko pri velikem številu postajališč
zamudno, zato lahko posamezno lokacijo poiščemo tudi po imenu. Namesto s
tipkami za pomik poiščemo lokacijo s pritiskom na tipki Y C in vnosom
teksta. Po potrditvi s tipko L se inverzno izpiše vrstica z lokacijo, ki
vsebuje izbrani tekst. Izbor potrdimo s tipko L ali pa s pritiskom na tipko
C poiščemo morebitno novo lokacijo, ki vsebuje izbrani tekst.
Po izboru se izpiše osnovni meni. Ves čas je na levem robu druge vrstice
razvidna informacija o izbrani lokaciji postajališča. Vse aktivnosti, ki bodo
evidentirane med delovanjem sistema, bodo označene z izbrano lokacijo, kar
bo razvidno zlasti pri statistikah.
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Slika G.1 - 3: Osnovni nivo po izbiri lokacije postajališča

Varovanje podatkov (backup)
Strojna oprema je v bibliobusu mnogo bolj izpostavljena škodljivim vplivom
okolice kot enaka oprema v mirujočih pogojih. Najbolj izpostavljeni so
pomnilniški mediji (trdi diski), na katerih je programska oprema in lokalne
podatkovne baze. Da bi preprečili okvaro diskov med delom na terenu in s tem
izgubo podatkov, naj bi se varovanje podatkov izvajalo vsaj ob koncu
delovnega dne po uskladitvi podatkov.
Najprej preverimo, ali je kaseta vstavljena v tračno enoto. V osnovnem meniju
za besedo Izbira: vpišemo številko 4. Na zaslonu se izpiše tekst
VAROVANJE PODATKOV in v novi vrstici Vstavite kaseto!. Po
pritisku na katerokoli tipko se najprej inicializira tračna enota, nato pa se
podatki z diska prenesejo na tračno enoto. Čas izvajanja varovanja podatkov je
odvisen od velikosti diska, v povprečju pa traja 20–30 minut. Po končanem
prenosu se izpiše sporočilo Varovanje je končano. Po pritisku na
katerokoli tipko se vrnemo v osnovni meni. Kaseto shranimo na varno mesto,
stran od naprav, ki sevajo (magneti, zvočniki, čitalniki itd.).

Test komunikacije
Pred prenosom podatkov in uskladitvijo le-teh s podatki v matični knjižnici je
priporočljivo, da preizkusimo, ali je vzpostavljena komunikacija z
računalnikom matične knjižnice. V glavnem meniju izberemo možnost 5. Če je
komunikacija vzpostavljena, se izpiše seznam vseh uporabnikov na računalniku
matične knjižnice, v nasprotnem primeru pa se izpiše opozorilo o napaki.

G-4
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Primer:
1.1. NODE: SIKMB

COMMAND: SH U

1.2. ERROR OPENING ON ADDRESS SIKMB"SNTISYS
PASSWORD"::"TASK=DOSRV"
1.3. ERROR OPENING ON ADDRESS SIKMB"SNTISYS
PASSWORD"::"TASK=DOSRV"
1.4. ACP FILE CREATE FAILED
VmsSTs= 114698

Uskladitev podatkov
Podatke lahko uskladimo na dva načina:



iz aplikacije COBISSBUS z izbiro 6. možnosti v glavnem meniju
s posebno šifro SYSBUS (za sistemske operaterje)

Uskladitev podatkov je podrobneje opisana v poglavju G.3 Prenos in
uskladitev podatkov z lokalno bazo podatkov matične knjižnice.

Izhod in ustavitev sistema
Ko smo zaključili z delom na svoji šifri, se s sistema lahko odjavimo na dva
načina:



izhod z ustavitvijo računalnika (shutdown)
izhod brez ustavitve računalnika

V glavnemu meniju vnesemo številko 9. Na zaslonu se pojavi vprašanje
Ustavitev sistema - SHUTDOWN (D/N)?. Če pritisnemo tipki d in
L, se bo ustavil celoten sistem. To naredimo takrat, kadar smo z delom
zaključili in nameravamo ugasniti računalnik. Postopek spuščanja sistema traja
2–3 minute, na koncu se izpišejo trije znaki >>>. Šele takrat lahko ugasnemo
računalnik.
Če pa pritisnemo tipki n in L, se sicer odjavimo s sistema, računalnik pa
ostane še naprej v stanju pripravljenosti. Ta način izberemo takrat, kadar po
odjavi s sistema računalnika ne nameravamo izklopiti, npr. ko se želimo
prijaviti na drugo uporabniško šifro ali omogočiti prijavo na sistem komu
drugemu.

Opozorilo:
Oseba, ki se pred ustavitvijo sistema odjavi zadnja, mora uporabiti možnost za
ustavitev sistema. V proceduri za ustavitev sistema namreč operacijski sistem
računalnika preveri in shrani vse trenutne nastavitve, ki so pomembne za
delovanje računalnika. Zato računalnika nikoli ne smemo ugasniti takoj, ko
prenehamo z delom, temveč moramo sistem "spustiti" in računalnik šele nato
ugasniti.
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G.2 EVIDENTIRANJE PRETOKA GRADIVA IZ KNJIŽNICE V
BIBLIOBUS IN NAZAJ
Zaradi omejitve prostora je v bibliobusu na voljo samo del gradiva matične
knjižnice, preostalo gradivo pa ni dostopno takoj, ker je v skladišču ali v drugih
enotah knjižnice. Da bi bila ves čas razvidna dejanska dostopnost gradiva, je
treba evidentirati vsak izvod, ki je iz matične knjižnice dostavljen v bibliobus.
Ko se gradivo vrne v matično knjižnico, ga je treba zbrisati iz evidence. V
okolju segmenta COBISS/Izposoja se na osnovnem nivoju uporabljata ukaza:
CHECKIN -

evidentiranje gradiva, dostavljenega iz matične knjižnice
v bibliobus

CHECKOUT -

brisanje iz evidence gradiva za bibliobus

Opozorilo:
Dostavljeno gradivo moramo evidentirati na računalniku v bibliobusu, najbolje
na stalnem postajališču pred odhodom na teren. Vse izvode, ki jih dostavimo v
bibliobus, moramo evidentirati z ukazom CHECKIN. Po vrnitvi s terena pa z
ukazom CHECKOUT označimo vse gradivo, ki ga bomo vrnili v skladišče oz. v
druge oddelke. Šele nato uskladimo podatke.

Evidentiranje gradiva, dostavljenega iz knjižnice v bibliobus
Ukaz CHECKIN uporabimo, kadar v bibliobus prispe gradivo iz skladišča ali iz
drugih oddelkov matične knjižnice. Evidentiranje izvodov je predpogoj za
izposojo v bibliobusu. Zelo pomembno je, da izvode, prispele v bibliobus,
evidentiramo pred začetkom izposoje. To je najbolje storiti na začetku dneva na
stalnem postajališču (v garaži) bibliobusa, ko prevzamemo gradivo iz matične
knjižnice. Prijavimo se v okolje izposoje (gl. poglavje G.1, Prehod v okolje
COBISS/Izposoja) in kot lokacijo izberemo stalno postajališče. Izvode, ki niso
bili evidentirani z ukazom CHECKIN, je možno samo rezervirati (naročilo).
Evidentiramo lahko samo tisto gradivo, ki ima v podpolju za signaturo 996/997d
oz. v podpolju za preusmeritev 996/997e oznako podlokacije potujoče knjižnice
ali pa je bilo gradivo medoddelčno izposojeno potujoči knjižnici.
Postopek evidentiranja dostavljenega gradiva v bibliobus:
1. V ukazno vrstico vnesemo ukaz CHECKIN (ali okrajšano CIN). Izpiše se
Checkin IN/CN=.
2. S čitalnikom oz. ročno vnesemo številko za izposojo (inventarno številko oz.
številko za izposojo). Po vnosu se izvrši naslednja kontrola:


G-6

Preveri se lokacija izvoda. Izvod mora biti označen z lokacijo oddelka
potujoče knjižnice ali pa mora biti medoddelčno izposojen v oddelek
potujoče knjižnice. V nasprotnem primeru se izpiše sporočilo:
Gradivo z IN/CN=xxxxxx je del fonda iz oddelka
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<št. oddelka>. Ukaz CHECKIN se ni izvršil pritisnite tipko ENTER.
Preveri se status izvoda. Izvod mora biti prost ali naročen v bibliobusu
(status O). Če je izvod že izposojen, se izpiše sporočilo: Gradivo z
IN=xxxxxxxx je že evidentirano pri članu <št.
člana> <priimek in ime>. Ukaz CHECKIN se ni
izvršil - pritisnite tipko ENTER.

3. Če je bil izvod naročen, se izpiše sporočilo: Gradivo z IN=xxxxxx
je naročeno za člana <št. člana> <priimek in ime>.
Za nadaljevanje pritisnite tipko ENTER. V tem primeru s
pritiskom na tipko K zbrišemo sporočilo in gradivo shranimo na mestu za
rezervirano gradivo.
Na zaslonu se izpišejo podatki o izvodu, ki smo ga evidentirali.
Na enak način evidentiramo vse izvode, ki so prispeli v bibliobus. Po
končanem vnosu pritisnemo tipko F.

Slika G.2 - 1: Evidentiranje gradiva, dostavljenega v bibliobus

Brisanje iz evidence gradiva za bibliobus (CHECKOUT)
Ukaz CHECKOUT uporabimo, kadar nameravamo iz bibliobusa vrniti gradivo
v skladišče ali druge oddelke matične knjižnice. Gradiva, ki smo ga na ta način
brisali iz evidence, v bibliobusu ni možno več izposojati. Postopek ponavadi
izvedemo ob koncu dneva na stalnem postajališču bibliobusa (v garaži), ko
zberemo in oddamo gradivo za matično knjižnico. Prijavimo se v okolje
segmenta COBISS/Izposoja (gl. poglavje G.1, Prehod v okolje
COBISS/Izposoja) in kot lokacijo izberemo stalno postajališče.
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Opozorilo:
Zelo pomembno je, da vrnjeno gradivo brišemo iz evidence, preden podatke
uskladimo z računalnikom matične knjižnice, kar počnemo ponavadi ob koncu
delovnega dne (gl. poglavje G.3 Prenos in uskladitev podatkov z lokalno bazo
matične knjižnice). V nasprotnem primeru sprememba ne bo razvidna v bazi
podatkov o gradivu!

Postopek brisanja evidence gradiva za bibliobus:
1. V ukazni vrstici osnovnega nivoja vnesemo ukaz CHECKOUT. Pojavi se
Checkout IN/CN=.
2. S čitalnikom oz. ročno vnesemo številko za izposojo (inventarno številko
oz. številko za izposojo). Po vnosu se izvrši naslednja kontrola:




Preveri se, ali je bil izvod že evidentiran z ukazom CHECKIN. V
nasprotnem primeru se izpiše sporočilo IN=xxxxxx: izvod ni
bil predhodno označen (CHECKIN). Ukaz CHECKOUT
se ni izvršil - pritisnite tipko ENTER.
Preveri se, ali je izvod izposojen. V tem primeru program ne dovoli
brisanja lokacije tako dolgo, dokler izvod ni evidentiran kot prost.
Izjema je le, če je izvod evidentiran kot medoddelčno izposojen (status
D).

Na zaslonu se izpišejo podatki o izvodu, ki smo ga brisali iz evidence.
Na enak način evidentiramo vse izvode, ki jih želimo zbrisati iz evidence.
Po končanem vnosu pritisnemo tipko F.

Slika G.2 - 2: Brisanje iz evidence gradiva za bibliobus
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G.3 PRENOS IN USKLADITEV PODATKOV Z LOKALNO
BAZO PODATKOV MATIČNE KNJIŽNICE
Uskladitev

Posebnost avtomatizacije izposoje v potujoči knjižnici predstavlja dejstvo, da je
v bibliobusu računalnik z vso potrebno programsko opremo in podatkovno
bazo za izvajanje aktivnosti izposoje. Na drugi strani ima informacijski sistem
matične knjižnice lastni računalnik, ki je v prostorih knjižnice. Da bi bila
informacija za uporabnike knjižnice dostopna v celoti, je pomembno, da imamo
na obeh mestih dostop do vseh podatkov: za eno bazo so podatki dostopni
neposredno (online), za drugo bazo pa predstavljajo stanje z določenim
časovnim zamikom. V določenem časovnem zaporedju (ponavadi ob koncu
dneva) se podatki uskladijo.
Med obratovanjem bibliobusa je na njegovem računalniku celotna baza
podatkov knjižnice (o gradivu, članih in izposoji). Ponavadi v tem času niso
vzpostavljene komunikacijske povezave z računalnikom matične knjižnice,
tako da se med izvajanjem aktivnosti izposoje v bibliobusu ažurirajo samo
podatki v lokalni bazi podatkov potujoče knjižnice. Podatki iz lokalne baze
matične knjižnice so v bibliobusu sicer dostopni, vendar pa predstavljajo
posnetek stanja gradiva in izposoje od trenutka zadnje uskladitve podatkov med
lokalnima bazama (ponavadi prejšnjega dne). Obratno velja tudi za matično
knjižnico: online so dostopni samo podatki za matično knjižnico, podatki za
bibliobus pa so posnetek stanja pred odhodom bibliobusa na teren.

Opozorilo:
Podatki se usklajujejo iz bibliobusa v določenih časovnih periodah, ponavadi
ob koncu delovnega dne. Po končani uskladitvi podatkov za določen dan ne
smemo izvajati nobenih aktivnosti izposoje več. V nasprotnem primeru se
transakcije, izvršene po uskladitvi, ne shranijo. Če ob koncu dneva nismo imeli
možnosti uskladiti podatkov, lahko to storimo naslednji dan pred odhodom
bibliobusa na teren, vendar pa moramo biti pozorni na to, da pri pripravi na
ta postopek navedemo datum prejšnjega dne, ne pa tekočega datuma.
V poglavju so opisani vsi postopki za uskladitev podatkov med lokalnima
bazama podatkov potujoče in matične knjižnice. Podatki se usklajujejo v treh
korakih:
1. prijava na šifro COBISSBUS oz. SYSBUS in vzpostavitev komunikacije
2. sprožitev procedure za uskladitev in vnos ustreznih podatkov
3. kontrola izvršene procedure in ukrepanje pri napakah
Kontrolo izvršitve in ukrepanje pri napakah lahko izvaja administrator baze
podatkov v bibliobusu, ki ima v ta namen dodeljeno ustrezno šifro s potrebnimi
pooblastili, tj. šifro SYSBUS.
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Prijava na šifro in vzpostavitev komunikacije
Stalno postajališče bibliobusa (garaža) je opremljeno s kabli za neprekinjeno
napajanje in komunikacijsko opremo (modem z najeto linijo), ki omogoča
online povezavo z računalnikom matične knjižnice. Po prihodu bibliobusa na
stalno postajališče je najprej treba priključiti napajalni in komunikacijski kabel.
Prižgemo modem in računalnik ter počakamo, da se naloži operacijski sistem
(boot). Nato se prijavimo na šifro COBISSBUS (gl. poglavje G.1 Priprava na
izposojo po postanku bibliobusa).
Pravilnost vzpostavljene komunikacije preverimo tako, da za besedo Izbira:
vpišemo številko 5. Če je komunikacija pravilno vzpostavljena, se o tem izpiše
sporočilo.

Primer:
Node: SIKMB

Command: SH U

OpenVMS User Processes at
Total number of users = 7,
53
Username

Interactive

BARBARA

1

COBISS

16

11-SEP-2001 12:40:09.80
number of processes

Subprocess

=

Batch

...

(Seznam vseh uporabnikov, ki so trenutno prijavljeni na računalnik matične
knjižnice.)
Če komunikacija ni vzpostavljena, se prav tako izpiše sporočilo.

Primer:
Node: SIKMB

Command: SH U

Error opening on address SIKMB"SNTISYS
password"::"task=DOsrv"
Error opening on address SIKMB"SNTISYS
password"::"task=DOsrv"
ACP file create failed
VmsSTs= 114698
V tem primeru je treba še enkrat preveriti modemsko povezavo in kable za
komunikacijo.

G - 10
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Uskladitev podatkov
Po uspešni povezavi sprožimo proceduro, ki uskladi podatke med bazama obeh
računalnikov. Najprej se iz bibliobusa v matično knjižnico prenesejo
transakcije za vse aktivnosti v bibliobusu za določeno obdobje. Na računalniku
matične knjižnice se prenesene aktivnosti uskladijo s stanjem lokalne baze
podatkov matične knjižnice. Po končani uskladitvi pa se iz računalnika matične
knjižnice na računalnik v bibliobusu prenese celotna usklajena baza podatkov.

Opozorilo:
Preden zaženemo proceduro za uskladitev, moramo biti prepričani, da tega dne
tako v bibliobusu kot v matični knjižnici ne bodo več izvajali aktivnosti, ki bi
vplivale na stanje podatkov (katalogizacija, izposoja). Samo tako lahko
zagotovimo, da bosta usklajeni bazi podatkov na obeh straneh prikazovali
stanje podatkov v zaključenem obdobju (od datuma zadnje uskladitve podatkov
do tekočega datuma), kar bo izhodišče za naslednji dan.
Proceduro za uskladitev zaženemo iz ukazne vrstice na dva načina:



če smo prijavljeni na COBISSBUS v osnovnem meniju, vnesemo k Izbira
številko 6
če smo prijavljeni na sistemsko šifro SYSBUS, vnesemo ukaz $uskladitev
V proceduro so vključene različne aktivnosti, ki so razdeljene na posamezne
faze (skupaj 25). Zaradi kontrole se informacije o izvajanju posameznih faz
sproti izpisujejo na zaslon. Nekatere faze zahtevajo vnos podatkov, kar je
podrobneje opisano v nadaljevanju.
Aktivnosti lahko razdelimo na naslednje skupine:









vnos datuma in kontrola predhodne uskladitve (fazi 1 in 2)
priprava datoteke s transakcijami v bibliobusu za določeno obdobje in
prenos na računalnik matične knjižnice (fazi 3 in 4)
priprava okolja na računalniku matične knjižnice in uskladitev
podatkov v bazi podatkov matične knjižnice (faze 5 do 8)
izbira, ali se bodo usklajene baze podatkov prenesle na računalnik v
bibliobusu (faza 9)
priprava in prenos baze podatkov o gradivu na računalnik v bibliobusu
(faze 10 do 16)
priprava in prenos baze podatkov o članih in izposoji na računalnik v
bibliobusu (faze 17 do 23)
prenos transakcijskih datotek za opomine (faza 24)
zaključna faza (faza 25)

V nadaljevanju je prikazano izvajanje procedure za uskladitev po posameznih
fazah.
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*** Faza 1: kontrola pravilnosti sistemskega datuma
Uskladitev se naj izvede do vključno: 11.09.2001
vedno se izpiše tekoči datum

<---

Ali je datum pravilen (D/N)?

Opozorilo:
Če se podatki usklajujejo pred odhodom bibliobusa na teren, je treba navesti
datum prejšnjega dne!
V 1. fazi program preveri sistemski datum računalnika in izpiše tekoči datum.
Pomembno je, da preverimo točnost tega datuma. Če pripravljamo uskladitev
baz podatkov ob koncu dneva, mora biti vpisan tekoči datum! Pravilnost
datuma potrdimo s pritiskom na tipki d in L. Če program kaže napačen
datum, je treba preveriti, ali je bila sistemska ura nastavljena na napačen datum
in ali so bile tudi transakcije v izposoji evidentirane na napačni datum. V tem
primeru je treba poklicati Knjižnični informacijski servis.
V izjemnih primerih lahko baze podatkov uskladimo tudi naslednji dan pred
odhodom bibliobusa na teren, vendar pa moramo v tem primeru označiti kot
datum uskladitve datum prejšnjega dne. To naredimo tako, da na vprašanje
Ali je datum pravilen (D/N)? pritisnemo tipki n in L. Izpiše
se navodilo Vnesite pravilen datum v formatu LLLLMMDD:.
Nov datum vnesemo v točno določenem formatu z oznako leta, meseca in
dneva (dan in mesec vnesemo kot dvomestno številko z vodečimi ničlami, npr.
20010911 za 11. september 2001). Popravljeni datum se izpiše na zaslonu,
pravilnost datuma pa ponovno potrdimo s tipkama d in L.

Opozorilo:
Če na začetku dneva usklajujemo podatke za nazaj, ne vnesemo tekočega

datuma, saj bi s tem onemogočili prenos in uskladitev transakcij, ki jih bomo
izvajali v tekočem dnevu. Vse v bibliobusu izvršene transakcije bi bile
izgubljene!
Po potrditvi točnosti datuma za uskladitev se začne 2. faza. Izpišejo se datumi
zadnje sprožitve procedure, uspešne uskladitve baz podatkov v matični
knjižnici in datum zadnjega prenosa usklajenih baz podatkov o gradivu in
članih v bibliobusu.
*** Faza 2: kontrola dosedanjih aktivnosti
Zadnjič je bila procedura sprožena 10.09.2001 in
uspešno zaključena.
Zadnjič je bila baza na SIKMB uspešno usklajena
10.09.2001
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Zadnjič je bila na bibliobus prenešena baza gradiva
10.09.2001
Zadnjič je bila na bibliobus prenešena baza članov in
izposoje 10.09.2001
----------------------------------------------------Uskladitev za obdobje 11.09.2001 - 11.09.2001
Izvršim uskladitev za to obdobje (D/N)?
Preverimo pravilnost (v tem primeru bi izvršili uskladitev 11. septembra 2001
zvečer) in potrdimo uskladitev za ta dan s pritiskom na tipki d in L.
Tej fazi sledijo faze od 3 do 8, v katerih se transakcijske datoteke prenesejo na
računalnik matične knjižnice, tam se nato pripravijo varnostne kopije in
sprožijo izvajanje usklajevanja podatkov na podatkovni bazi matične knjižnice.
*** Faza 3: priprava transakcijskih datotek za
obdobje: 11.09.2001- 11.09.2001
OK
Prenešeno 923 transakcij aktivnosti izposoje
Prenešeno 262 transakcij evid. in poravnanih terjatev
*** Faza 4: kopiranje transakcijskih datotek
%COPY-S-COPIED,
$OPAC:[OPACDIR.CONVR]TRAN20010911.LOG;1 copied to
SIKMB"sntisys password"::$OPAC:[OPACDIR.CONVR]
TRAN20010911.LOG;1 (1850 blocks)
***Faza 5: stopiranje procesov na računalniku SIKMB
Node: SIKMB
Command: @DBC:STOP_LOAN_SIKMB
AcpStop V1.0

(c) 1994, IZUM

*** Faza 6: kopiranje baz v varnostne kopije
Node: SIKMB
Command: COPY/LOG L_SIKMB:LOAN.DAT
L_SIKMB:LOAN.20010911_TMP
%COPY-S-COPIED, $OPAC:[LSIKMB]LOAN.DAT;1 copied to
$OPAC:[LSIKMB]LOAN.20010911_TMP;1 (4122 blocks)
Node: SIKMB
Command: COPY/LOG L_SIKMB:LIDX.DAT
L_SIKMB:LIDX.20010911_TMP
%COPY-S-COPIED, $OPAC:[LSIKMB]LIDX.DAT;1 copied to
$OPAC:[LSIKMB]LIDX.20010911_TMP;1 (7254 blocks)
Node: SIKMB
Command: COPY/LOG L_SIKMB:CIDX.DAT
L_SIKMB:CIDX.20010911_TMP
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******** Faza 7: zagon programa za uskladitev datotek
Node: IZUMA

Command: @DBC:BUSUPD SIKMB 17 20010911?

*** Faza 8: kontrola izvedbe uskladitve baz na SIKMB
Če sta bila prenos in uskladitev baz podatkov na računalniku matične knjižnice
uspešna, se o tem izpiše sporočilo. Hkrati se zbrišejo vse delovne datoteke, ki
jih je med svojim delovanjem ustvarila procedura za uskladitev.
*****************************************************
Vse baze na računalniku SIKMB so usklajene !
*****************************************************
Brišem delovne datoteke ...
V tem trenutku so baze podatkov na računalniku matične knjižnice usklajene,
kar pomeni, da vsebujejo tudi vse informacije za aktivnosti, ki so bile izvedene
v bibliobusu. Uskladiti pa je treba tudi podatke v bibliobusu s podatki v matični
knjižnici. To zagotovimo s prenosom datotek za celotno bazo podatkov iz
matične knjižnice v bibliobus. Prenos zajema naslednje datoteke:








BIBL.DAT baza podatkov o gradivu
BIDX.DAT osnovni indeksi za bazo podatkov o gradivu
AIDX.DAT dodatni indeksi za bazo podatkov o gradivu
LOAN.DAT baza podatkov o članih
LIDX.DAT indeksi za bazo podatkov o članih
CIDX.DAT baza podatkov o izposojenem gradivu
MACC.DAT baza podatkov o evidentiranih terjatvah do članov

Ker so datoteke z bazami podatkov sorazmerno velike, je ta prenos v celotni
proceduri časovno najzahtevnejši in traja približno 10- do 20-krat dlje kot
dosedanje aktivnosti v fazah od 1 do 8. Zato je v 9. fazi na voljo izbira:
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izvršimo popolni prenos: na računalnik v bibliobusu se bodo prenesle
vse zgoraj navedene datoteke; ta možnost zahteva največ časa;
izvršimo delni prenos: na računalnik v bibliobusu se bodo prenesle
samo baze podatkov v zvezi z izposojo (baza podatkov o članih,
izposojenem gradivu in terjatvah), baza podatkov o gradivu se ne
prenese; ta možnost zahteva približno 3-krat manj časa kot popolni
prenos, vendar pa baza podatkov o gradivu v bibliobusu ne zajema na
novo katalogiziranih izvodov v matični knjižnici;
v bibliobus ne prenesemo nobene baze: procedura za uskladitev se
zaključi takoj, v bibliobusu ostane glede na aktivnosti v matični
knjižnici stanje nespremenjeno.
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*** Faza 9: izbira, ali se bodo baze prenesle v
bibliobus
V drugem delu procedure za uskladitev je treba
prenesti usklajene baze podatkov na računalnik
bibliobusa. Ta del postopka je časovno
najdolgotrajnejši. Prenos baz ni obvezen, vendar
podatki v bibliobusu niso ažurirani s podatki iz
matične knjižnice, če ta del postopka ni sprožen.
Izvršim prenos baz iz računalnika matične knjižnice v
bibliobus (D/N)?
Če prenosa ne nameravamo izvršiti, pritisnemo tipki n in L. Procedura se
bo zaključila, baze podatkov na računalniku v bibliobusu pa ostanejo
nespremenjene.
Če smo izbrali prenos d in L, se izpiše dodatni tekst:
Izberete lahko popolni prenos (vse baze) ali delni
prenos (samo baze s podatki o izposoji). Popolni
prenos baz traja pribl. 3x dalj časa.
Izvršim popolni prenos (D/N)?
Če smo izbrali popolni prenos (tipki d in L), se najprej prenesejo baze
podatkov BIBL.DAT, AIDX.DAT in BIDX.DAT (faze od 10 do 16). Če
izberemo delni prenos (tipki n in L), se izvajanje nadaljuje v fazi 17.
*** Faza 10: stopiranje procesa, ki zaklepa bazo BIBL
AcpStop V1.0

(c) 1994, IZUM

*** Faza 11: kopiranje baze BIBL
Node: SIKMB
Command:
BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/NEW/LOG L_SIKMB:BIBL.DAT
L_SIKMB:BIBL.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created $OPAC:[LSIKMB]
BIBL.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:BIBL.20010911_CPY
L_BUS:BIBL.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB " SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] BIBL.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC :[LBUS]BIBL.20010911_CPY;1 (190890 blocks)
Node: SIKMB
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*** Faza 12: kopiranje baze AIDX
Node: SIKMB
Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG
L_SIKMB:AIDX.DAT L_SIKMB:AIDX.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created
$OPAC:[LSIKMB]AIDX.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:AIDX.20010911_CPY
L_BUS:AIDX.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] AIDX.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:[LBUS]AIDX.20010911 _CPY;1 (260001 blocks)
Node: SIKMB

Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;

*** Faza 13: kopiranje baze BIDX
Node: SIKMB
Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG
L_SIKMB:BIDX.DAT L_SIKMB:BIDX.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created
$OPAC:[LSIKMB]BIDX.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:BIDX.20010911_CPY
L_BUS:BIDX.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] BIDX.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:[LBUS]BIDX.20010911 _CPY;1 (53379 blocks)
Node: SIKMB

Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;

*** Faza 14: preimenovanje obstoječih baz v
bibliobusu
rename L_BUS:BIBL.DAT L_BUS:BIBL.20010911_OLD
rename L_BUS:AIDX.DAT L_BUS:AIDX.20010911_OLD
rename L_BUS:BIDX.DAT L_BUS:BIDX.20010911_OLD
*** Faza 15: preimenovanje kopiranih datotek v prave
rename L_BUS:BIBL.20010911_CPY L_BUS:BIBL.DAT
rename L_BUS:AIDX.20010911_CPY L_BUS:AIDX.DAT
rename L_BUS:BIDX.20010911_CPY L_BUS:BIDX.DAT
*** Faza 16: startanje procesa, ki zaklepa bazo BIBL
%RUN-S-PROC_ID, identification of created process is
00001886
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*** Faza 17: stopiranje procesa, ki zaklepa bazo LOAN
AcpStop V1

(c) 1994, IZUM

*** Faza 18: kopiranje baze LOAN
Node: SIKMB
Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG
L_SIKMB:LOAN.DAT L_SIKMB:LOAN.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created $OPAC:[LSIKMB]LOAN.
20010911_CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:LOAN.20010911_CPY
L_BUS:LOAN.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] LOAN.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:[LBUS]LOAN. 20010911_CPY;1 (42831 blocks)
Node: SIKMB

Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;

*** Faza 19: kopiranje baze LIDX
Node: SIKMB
Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG
L_SIKMB:LIDX.DAT L_SIKMB:LIDX.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created
$OPAC:[LSIKMB]LIDX.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:LIDX.20010911_CPY
L_BUS:LIDX.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] LIDX.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:[LBUS]LIDX.20010911_CPY;1 (52092 blocks)
Node: SIKMB

Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;

*** Faza 20: kopiranje baze CIDX
Node: SIKMB
Command:
BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/NEW/LOG L_SIKMB:CIDX.DAT
L_SIKMB:CIDX.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created
$OPAC:[LSIKMB]CIDX.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:CIDX.20010911_CPY
L_BUS:CIDX.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB]CIDX. 20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:[LBUS]CIDX.20010911_CPY;1 (87039 blocks)
Node: SIKMB
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Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;
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*** Faza 21: kopiranje baze MACC
Node: SIKMB
Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG
L_SIKMB:MACC.DAT L_SIKMB:MACC.20010911_CPY
%BACKUP-S-CREATED, created
$OPAC:[LSIKMB]MACC.20010911 _CPY;1
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::L_SIKMB:MACC.20010911_CPY
L_BUS:MACC.20010911_CPY
%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS
password"::$OPAC:[LSIKMB] MACC.20010911_CPY;1 copied
to $OPAC:$[LBUS]MACC.20010911 _CPY;1 (1773 blocks)
Node: SIKMB

Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;

*** Faza 22: preimenovanje obstoječih baz v
bibliobusu
rename L_BUS:LOAN.DAT L_BUS:LOAN.20010911_OLD
rename L_BUS:LIDX.DAT L_BUS:LIDX.20010911_OLD
rename L_BUS:CIDX.DAT L_BUS:CIDX.20010911_OLD
rename L_BUS:MACC.DAT L_BUS:MACC.20010911_OLD
*** Faza 23: preimenovanje kopiranih datotek v prave
rename L_BUS:LOAN.20010911_CPY L_BUS:LOAN.DAT
rename L_BUS:LIDX.20010911_CPY L_BUS:LIDX.DAT
rename L_BUS:CIDX.20010911_CPY L_BUS:CIDX.DAT
rename L_BUS:MACC.20010911_CPY L_BUS:MACC.DAT
*** Faza 24: prenos transakcijskih datotek za opomine
copy/log SIKMB"SNTISYS
password"::Bus$arh:OVRD200109*D17.DAT cir$arh
%COPY-S-COPIED,SIKMB"SNTISYS password"::$OPAC:
[OPACSIKMB.CIRARH]OVRD20010911D17.DAT;1
copied to $OPAC:[OPACBUS.CIRARH]OVRD20010911D17.DAT;1
Če je bil prenos uspešno zaključen, se izvrši še zaključna faza, v kateri se
zbrišejo delovne datoteke, ki jih je procedura med svojim izvajanjem sama
ustvarila. Zaženejo se tudi procesi, ki zaklenejo posamezne baze podatkov pred
zunanjim dostopom.
*** Zaključna faza: brisanje delovnih datotek in
štartanje procesov
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*****************************************************
USKLADITEV BAZ MED BIBLIOBUSOM IN MATIČNO KNJIŽNICO
JE USPEŠNO ZAKLJUČENA!
*****************************************************

Kontrola uskladitve in ukrepanje pri napakah
Procedura za uskladitev se izvaja interaktivno, informacije o izvedbi
posameznih faz se sproti izpisujejo na zaslon. Poleg tega se zapisujejo tudi v
posebno kontrolno datoteko USKLADITEV.LOG na imeniku
$opac:[opacdir.convr]. Dostop do te datoteke je možen samo s sistemsko šifro
SYSBUS.
Če je med izvajanjem v posamezni fazi prišlo do napake, se procedura za
uskladitev prekine, izpiše se opozorilo o napaki, nato pa se začne izvajati
varnostni del procedure, ki vzpostavi začetno stanje pred izvajanjem procedure
oz. konsistentnost podatkov. To je odvisno od tega, v katerem delu procedure
za uskladitev je prišlo do napake:




vnos datuma in kontrola (fazi 1 in 2):
Če prekinemo izvajanje pred potrditvijo datuma, se procedura prekine,
ne da bi prišlo do kakršnekoli aktivnosti. Proceduro za uskladitev lahko
ponovno zaženemo.
pri pripravi oz. kopiranju transakcij (faze 3 do 6):
V primeru napake pri izvajanju v eni od teh faz se procedura prekine in
izpiše se opozorilo.
************************************************
IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI <št. faze>!!!!
Poteka postopek za povrnitev v prvotno stanje ...

Glede na to, kje se je procedura prekinila, se v varnostnem načinu izvrši prehod
v prvotno stanje:




3. faza: zbriše se datoteka s transakcijami za podano obdobje;
4., 5. faza: zbriše se kopirana transakcijska datoteka na računalniku
matične knjižnice;
6. faza: ponovno se zaženejo procesi, ki zaklenejo bazo podatkov o
članih na računalniku matične knjižnice in omogočijo indeksiranje pri
vpisu in ažuriranju podatkov o članih; brišejo se tudi že pripravljene
varnostne kopije.

Po končanem izvajanju varnostnega dela procedure se vzpostavi prvotno stanje
pred zagonom procedure za uskladitev, torej ni nobene spremembe. Cel
postopek uskladitve lahko ponovimo, še prej pa ugotovimo vzrok napake (npr.
ni povezave z matično knjižnico) in ga odpravimo.
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pri usklajevanju podatkov v matični knjižnici (fazi 7 in 8):
Pred začetkom usklajevanja se v 6. fazi vse baze podatkov, ki jih bomo
uskladili, kopirajo v posebne varnostne datoteke. Če se pri usklajevanju
pojavi napaka, se izvajanje prekine in izpiše se opozorilo.
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************************************************
IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI 7 !!!!
Poteka postopek za povrnitev v prvotno stanje

...

Začasne baze podatkov, ki so bile shranjene v varnostnih datotekah, se
kopirajo nazaj v prvotne datoteke. Tako ostane stanje v bazah podatkov
matične knjižnice nespremenjeno. Brišejo se tudi vse druge delovne
datoteke in prenesene transakcije, podatki v bibliobusu in v matični knjižnici
pa ostanejo nespremenjeni. Proceduro za uskladitev lahko zaženemo
ponovno.




pri izbiri načina prenosa usklajenih baz iz matične knjižnice v
bibliobus (faza 9):
Če izberemo možnost, da baz podatkov ne bomo prenašali, se
procedura zaključi, podatki v bibliobusu ostanejo nespremenjeni.
Enako se zgodi, če s tipkama Jz ali tipko F prekinemo
možnost izbire. Če ponovno zaženemo proceduro za uskladitev, se
bo izvajala od 9. faze dalje.
pri prenosu baz podatkov o gradivu (faze 10 do 23):
Pred začetkom prenosa posamezne baze podatkov se obstoječa
datoteka prenese v delovno datoteko za kopiranje
(<ime_datoteke>.<datum>_CPY). Po uspešnem kopiranju
vseh delovnih datotek se na računalniku v bibliobusu te datoteke
preimenujejo v datoteke <ime_datoteke.DAT>, stare datoteke
pa se zbrišejo; v primeru napake se kopiranje prekine in izpiše se
opozorilo.
*********************************************
IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI <št. faze> !!!!
<opis napake>
Vse baze na bibliobusu so ostale
nespremenjene !
Na obeh straneh se zbrišejo vse delovne datoteke, tako da ostane
stanje nespremenjeno. Če je bil med prenosom program nasilno
prekinjen (izklop itd.), ostane stanje prav tako nespremenjeno, ročno
pa je treba zbrisati vse do trenutka prekinitve obstoječe delovne
datoteke.

Seznam napak pri usklajevanju v 7. fazi
V 7. fazi se na računalniku matične knjižnice usklajujejo podatki v podatkovnih
bazah matične knjižnice s podatki, ki so bili preneseni iz bibliobusa. Če pride
do napake, ki bi povzročila nekonsistentnost baze podatkov (npr. prekinitev
zveze), se usklajevanje prekine in se izvrši prehod v prvotno stanje. Med
izvajanjem pa lahko pride do napak, ki so posledica napačnega postopka
uskladitve (procedura za uskladitev je bila za isto obdobje že izvedena). Tako
lahko npr. pride do poskusa evidentiranja izposoje izvoda nekemu članu, ki pa
ima ta izvod že evidentiran kot izposojen.
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V nadaljevanju so opisana vsa možna obvestila med izvajanjem 7. faze:


Član <št. člana> je bil že ažuriran v
knjižnici. Podatki iz bibliobusa niso
prenešeni!
Sporočilo se izpiše v redkih primerih, ko so bili v istem obdobju
spremenjeni podatki o članu v eni od enot matične knjižnice in v
bibliobusu. Prišlo je do konflikta med dvema zapisoma, upošteva pa se
tisti iz matične knjižnice. V tem primeru je treba podatke o članu, ki
smo jih vnesli v bibliobusu, vnesti še enkrat.



IN=xxxxxx Član=<št. člana> Akcija=<koda
akcije>: ni evidentiran izvod: <opis napake>
Sporočilo se izpiše, kadar je pri transakciji zadolževanja izvoda ta
izvod že evidentiran kot zadolžen, zato program ne dovoli ponovnega
evidentiranja. Sporočilo velja za naslednje akcije:
-



11 - izposoja na dom
12 - izposoja v čitalnico
14 - naročilo izvoda
15 - odložitev rezerviranega izvoda na polico (status W)
18 - vrnitev z zadržkom (status B)
19 - evidentiranje izgubljenega izvoda
30 - medoddelčna izposoja

IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=13:
rezervacija ni postavljena: <opis napake>
Sporočilo se izpiše, kadar je bil pri transakciji rezervacija izvoda ta
izvod že rezerviran.



IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=16:
podaljšanje ni evidentirano: <opis napake>
Sporočilo se izpiše, kadar podaljšanje roka izposoje ni realizirano.



IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=17: vračilo ni
evidentirano: <opis napake>
Sporočilo se izpiše, kadar ni izvršena transakcija vračila gradiva, ker je
bilo gradivo že vrnjeno.



Član=<št. člana> Cde=<koda postavke> ni
evidentirana poravnava v znesku <znesek>
Sporočilo se izpiše, kadar bi se morala izvesti transakcija poravnave
terjatev, vendar pa pri članu terjatev trenutno ni evidentirana. Do tega
lahko pride, če je bila terjatev že poravnana.
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Član=<št. člana> Cde=<koda postavke> brisanje
terjatve oz. odpis <znesek> ni evidentirano
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Sporočilo se izpiše, kadar bi se morala izvesti transakcija brisanja
terjatve oz. odpis, vendar pri članu terjatev trenutno ni evidentirana. Do
tega lahko pride, če je bila ta terjatev že brisana.

Ukrepanje pri okvari baze podatkov
Pri prenosu baz podatkov iz matične knjižnice v bibliobus se lahko zgodi, da se
prenesena baza podatkov pokvari. Napako opazimo pri shranjevanju podatkov
o novovpisanem članu ali pri shranjevanju spremenjenih podatkov o članu.
Tedaj se namreč izpiše opozorilo Zapis je shranjen, vendar ni
dostopen – pokličite IZUM!
Pri prenosu nove baze podatkov iz matične knjižnice v bibliobus se vedno
ohrani zadnja verzija baze podatkov iz bibliobusa. Opisan je postopek, kako
vrniti podatke, če je baza podatkov o članih pokvarjena.
1. Zapustimo okolje izposoje, tako da se odjavimo s šifre COBISSBUS. Na
vprašanje Ustavitev sistema - SHUTDOWN (D/N)? odgovorimo
s pritiskom na tipko n in potrdimo s tipko L.
2. Prijavimo se na sistemsko šifro SYSBUS:
Username: SYSBUS
Pasword:
 vnesemo geslo
…
Po uspešni prijavi se v ukazni vrstici pojavi znak SIKxxx>, kamor
vnašamo ukaze.
3. Najprej se preselimo na okolje, kjer se nahajajo baze podatkov:
SIKxxx> set def l_bus
4. Aktualne baze podatkov imajo vedno pripono .DAT, zato bazo podatkov o
članih LOAN in o njihovih indeksih LIDX preimenujemo, tako da bo
razvidno, da je ta datoteka pokvarjena:
SIKxxx> rename LOAN.DAT LOAN.POKVARJEN
SIKxxx> rename LIDX.DAT LIDX.POKVARJEN
5. Zadnja veljavna baza podatkov pred prenosom je shranjena v datotekah
LOAN.datum_OLD in LIDX.datum_OLD, kjer je naveden datum
prenosa zadnje baze. Če nismo prepričani, lahko datoteki poiščemo z
ukazom:
SIKxxx> ds L*.*_OLD
kjer se izpiše npr.
SIKxxx>
Directory $OPAC:[LBUS]
LIDX.20011206_OLD;1
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19:51:09.00
LOAN.20011206_OLD;1
19:47:28.00

25882/25882

05-DEC-2001

Total of 2 files, 47706/47706 blocks.
6. To sta torej stari datoteki, ki ju moramo preimenovati v delovni datoteki s
pripono .DAT:
SIKxxx> rename LOAN.datum_OLD LOAN.DAT
SIKxxx> rename LIDX.datum_OLD LIDX.DAT
7. Prepričamo se, da sta preimenovani datoteki pravi:
SIKxxx> ds l*.*
SIKxxx>
Directory $OPAC:[LBUS]
LIDX.DAT;1
21824/21824 05-DEC-2001 19:51:09.00
LIDX.POKVARJEN;1
21512/21512 06-DEC-2001 09:15:32.00
LOAN.DAT;1
25882/25882 05-DEC-2001 19:47:28.00
LOAN.POKVARJEN;1
25331/25331 06-DEC-2001 09:13:43.00
Total of 4 files, 97549/97549 blocks.
8. Na koncu zaženemo procese za indeksiranje članov:
SIKxxx> set def dbc
SIKxxx> @start_loan_bus
Sedaj lahko nadaljujemo z delom v izposoji. Baza podatkov o članih vsebuje
stare podatke o članih, ki so bili v okolju izposoje pred uskladitvijo podatkov.

G.4

BIBLIOBUS ON-LINE
Delo v bibliobusu, ki deluje »on-line«, se ne razlikuje od dela v programski
opremi COBISS2/Izposoja. Upoštevati je treba le posebnosti, kot so izbor
postajališč, postavitev gradiva v bibliobusu, posebni časovni parametri izposoje
itd.
Postopek vnosa uporabniškega imena in gesla je enak kot v matični knjižnici
(gl. poglavje 1.1 Priključitev v sistem). V oddelek potujoče knjižnice se
prijavimo tako, da po prijavi v segment COBISS2/Izposoja pri oddelkih
izberemo oddelek potujoče knjižnice. Na zaslonu se pojavi okno s seznamom
vseh postajališč. S tipkami za pomik označimo ustrezno postajališče (izbrana
vrstica se izpiše inverzno) in izbiro potrdimo s tipko L.
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Evidentiranje pretoka gradiva iz knjižnice v bibliobus in nazaj
Zaradi omejitve prostora je v bibliobusu na voljo samo del gradiva matične
knjižnice, preostali del gradiva je v skladišču ali v drugih enotah knjižnice in
zato ni takoj dostopen. Da bi bila ves čas vidna dejanska dostopnost gradiva, je
treba evidentirati vsak izvod, ki je iz skladišča potujoče knjižnice dostavljen v
bibliobus. Ko gradivo vrnemo v skladišče, ga moramo zbrisati iz evidence. V
okolju segmenta COBISS2/Izposoja se na osnovnem nivoju uporabljata ukaza:
CHECKIN -

evidentiranje gradiva, ki je dostavljeno iz skladišča
knjižnice v bibliobus

CHECKOUT -

brisanje iz evidence po vrnitvi gradiva v skladišče
oddelka potujoče knjižnice

Nastavitev parametrov izposoje
Ker se bibliobus vrača na posamezno postajališče periodično (npr. 1 krat na 14
dni), so roki izposoje, podaljšanja, tolerančni intervali za opomine in
zamudnine praviloma daljši od rokov izposoje, podaljšanj, tolerančnih
intervalov za opomine in zamudnin za matično knjižnico. Zaradi teh posebnosti
je možno časovne parametre izposoje za oddelek potujoče knjižnice določiti
posebej (ukaz EDIT TIMEPAR).
V koledarju (ukaz EDIT CALENDAR) vpišemo dneve, ko bibliobus ne bo na
terenu, da rok vrnitve ne pade na tak dan.
Glede na posebnosti dela se lahko knjižnica odloči tudi za drugačen cenik
storitev in pošlje zahtevo o tem knjižničnemu informacijskemu servisu, ki
poskrbi za nove nastavitve. Prav tako se lahko knjižnica odloči za npr. fiksen
obračun zamudnine (pavšalno zamudnino, neodvisno od števila dni zamude).

EVIDENITRANJE POSTOPKOV V IZPOSOJI, KO JE ONEMOGOČENO
ONLINE DELO V SEGMENTU COBISS2/IZPOSOJA
Če kakovost in jakost signala ne omogočata učinkovitega dela v programski
opremi COBISS, postopke izposoje, vračanja in podaljšanja roka izposoje
evidentiramo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. Aplikacijo
je treba na računalnik, ki ga uporabljamo v bibliobusu, obvezno namestiti ob
prehodu na delo v načinu online.
Ko na postajališču ugotovimo, da učinkovito online delo v segmentu
COBISS2/Izposoja ni mogoče, aktiviramo bližnjico na namizju in se prijavimo
v aplikacijo Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. V okencu Prijava v
COBISS/Izposoja vpišemo svoje uporabniško ime in geslo ter kliknemo na
gumb V redu.
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Uporabniške nastavitve
V meniju izberemo možnost Sistem / Nastavitve. Odpre se okno Uporabniške
nastavitve. Določimo lahko naslednje nastavitve:
 Uporabnik (nastavimo ime in priimek pri uporabniškem imenu, s
katerim smo prijavljeni v aplikacijo)
 Uporabniški vmesnik (izberemo lahko barvo ozadja, pisavo in velikost
pisave)
 Zadolžnica (odločimo se, ali bomo zadolžnico tiskali, vpišemo lahko
tudi naziv osebe, ki bo na zadolžnici podpisana – npr. Knjižničar, in
pozdrav (npr. Hvala za obisk in nasvidenje!)
Nastavitve shranimo s klikom na gumb V redu ali pa jih prekličemo (gumb
Prekliči).

Slika G.4 - 1: Nastavitve uporabniškega vmesnika
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Evidentiranje postopkov izposoje
V aplikaciji lahko izvedemo naslednje postopke v izposoji:





izposoja gradiva,
vračilo gradiva,
podaljšanje roka izposoja,
izpis zadolžnice.

Opozorilo:
V aplikaciji ni mogoče izvesti vpisa novega člana, spremembe podatkov o
članih itd. Aplikacija namreč deluje nepovezano s segmentom
COBISS2/Izposoja in je namenjena zgolj evidentiranju najpogostejših
postopkov v izposoji, ki jih nato s posebnim postopkom prenesemo v segment
COBISS2/Izposoja.
Aplikacijo uporabljamo izključno le, kadar online delo v segmentu
COBISS2/Izposoja ni mogoče.

Slika G.4 - 2: Osnovno okno uporabniškega vmesnika
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Pred začetkom evidentiranja postopkov izposoje je treba pri možnosti
Postajališče bibliobusa s spustnega seznama izbrati postajališče bibliobusa.
Nato v rubriki Član vpišemo (ročno ali s čitalnikom črtne kode) vpisno
številko člana, pri katerem želimo evidentirati katero izmed možnih transakcij z
gradivom. V rubriko IN/CN= vpišemo inventarno številko izvoda, ki ga želimo
evidentirati pri članu. Glede na to, kateri postopek želimo z gradivom izvesti,
kliknemo na enega izmed gumbov: Izposodi, Vrni, Podaljšaj, Zadolžnica.
Opozorila:
V primeru ročnega vnosa identifikacijske številke člana in inventarne številke
izvoda moramo biti natančni, saj program ne kontrolira pravilnosti vnosa.
Morebitne napake pri vnosu bodo ugotovljene šele v postopku prenosa
podatkov v COBISS2/Izposoja. V primeru napak bo naknadno ugotavljanje, pri
katerem članu ali katerem gradivu je bil podatek napačno vpisan, težavno.
Kadar inventarne številke vpisujemo s čitalnikom črtnih kod, pred prebiranjem
črtne kode obvezno izberemo, kateri postopek bomo pri članu izvedli.
Nasvet:
Če želimo evidentirano transakcijo preklicati, jo zbrišemo, tako da z desnim
klikom miške označimo transakcijo in nato kliknemo gumb Zbriši, ki se pojavi
v zaslonskem namigu.
Nasvet:
Če želimo pobrisati vsebino pri "Član", "Postajališče bibliobusa" in "IN/CN",
kliknemo gumb Počisti vse.
Ko zaključimo postopek evidentiranja izposoje pri enem članu in jih začnemo
evidentirani pri naslednjem, najprej v rubriki Član: vpišemo identifikacijsko
številko naslednjega člana in nato začnemo evidentirati postopke v izposoji.

Slika G.4 - 3: Evidentirani postopki v izposoji pri članu
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Po izposoji, vračilu gradiva in podaljšanju roka izposoje lahko za izbranega
člana izpišemo tudi zadolžnico. To storimo s klikom na gumb Zadolžnica. Na
zadolžnici se izpišejo naslednji podatki:








naziv in oddelek knjižnice,
datum in čas izdaje zadolžnice,
številka izkaznice, pri kateri so bili evidentirani postopki z
gradivom,
postopek, ki je bil izveden z izvodom gradiva (Neprosto
gradivo v primeru izposoje gradiva, Vrnjeno gradivo v
primeru vračila gradiva in Podaljšanje roka izposoje v
primeru podaljšanja roka izposoje), in inventarna številka ali
številka za izposojo, s katero je bil posamezni postopek izveden,
podatki o izposojevalcu,
pozdrav.

COBISS 16.07.2013 12:45:15
Knjižnica Domžale
04 Potujoča knjižnica
Številka izkaznice člana 0400530
SEZNAM GRADIVA
Neprosto gradivo
-----------------------------------------------------0320070662
0320020418
0320010628
2320020044
0320111128
Vrnjeno gradivo
-----------------------------------------------------0319990415
Izposojevalka: Zdenka Kamenšek
Hvala za obisk in nasvidenje
Slika G.4 - 4: Zadolžnica
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Opozorilo:
Konkretni podatki o članu (npr. ime in priimek) ter o gradivu (npr. avtor,
naslov …) se na zadolžnici ne izpišejo, saj povezava med aplikacijo Offline
COBISS/Izposoja v bibliobusu in segmentom COBISS2/Izposoja ne obstaja.
Ko zaključimo evidentiranje postopkov na postajališču, zapremo aplikacijo s
klikom na gumb Zapri. Na naslednjem postajališču, kjer bomo postopke v
izposoji morali evidentirati preko aplikacije Offline COBISS/Izposoja v
bibliobusu, aplikacijo ponovno odpremo, v rubriki Postajališče bibliobusa:
izberemo ustrezno postajališče in nato začnemo evidentirati postopke v
izposoji.

Prenos evidentiranih transakcij v segment COBISS2/Izposoja
Ko z bibliobusom prispemo na postajališče, kjer je omogočeno online
evidentiranje postopkov v izposoji, vse transakcije, ki smo jih evidentirali v
aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu, prenesemo v programsko
opremo COBISS2/Izposoja.

Opozorilo:
Prenos transakcij, ki so bile izvedene v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v
bibliobusu, v segment COBISS2/Izposoja, morate izvesti na prvem naslednjem
postajališču, kjer je ponovno mogoč online način dela. Upoštevati je treba, da
si lahko člani na vsakem naslednjem postajališču izposodijo gradivo, ki so ga
člani vrnili na postajališčih, ko online delo ni bilo mogoče. Če vrnitev izvodov,
ki so bili vrnjeni na postajališčih, kjer online delo ni bilo mogoče, ni bila
prenesena v segment COBISS2/Izposoja, si člani teh izvodov ne bodo mogli
izposoditi.

V menijski vrstici pri možnosti Sistem izberemo Prenesi transakcije. V oknu,
ki se odpre, izberemo, katere evidentirane transakcije želimo prenesti.
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Slika G.4 - 5: Prenos podatkov – izbor transakcij
V oknu Prenos transakcij se o evidentiranih transakcijah izpišejo:



podatki o uporabniškem imenu, pod katerim so bile transakcije
evidentirane,
čas (datum in ura) evidentiranja prve transakcije s posameznim
uporabniškim imenom na ta dan.

S klikom na kvadratek v stolpcu Prenesi izberemo, katere transakcije želimo
prenesti. S ponovnim klikom izbrano možnost prekličemo. Če želimo prenesti
vse transakcije, ki se prikažejo v oknu, kliknemo na potrditveni kvadratek pri
možnosti Izberi vse. Nato kliknemo na gumb Prenesi.
Nato v segmentu COBISS2/Izposoja v ukazno vrstico vpišemo ukaz
BUS_IMPORT (kratica BUS), ki omogoča evidentiranje vseh prenesenih
transakcij v segmentu COBISS2/Izposoja.
Če transakcija ni bila uspešno prenesena (npr. vpisna številka člana, pri
katerem smo evidentirali transakcijo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v
bibliobusu, ne obstaja, rok vrnitve za določen izvod se ni podaljšal itd.), se o
tem v sporočilni vrstici izpiše ustrezno sporočilo. Sporočilo preberemo in
vsebino sporočila potrdimo s pritiskom na tipko K, da lahko nadaljujemo
delo.

G - 30
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Slika G.4 - 6: BUS_IMPORT – sporočila ob prenosu podatkov
Po prenosu in evidentiranju vseh transakcij se izpiše še sporočilo o tem, koliko
transakcij je bilo prenesenih. Če želimo delo nadaljevati, moramo pritisniti
tipko K.

© IZUM, april 2014
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Slika G.4 - 7: Ukaz BUS_IMPORT – uspešen prenos transakcij
Če želimo pogledati podrobnejše podatke o prenesenih transakcijah, to storimo z
ukazom ?BUS_IMPORT (kratica ?BUS). Po vpisu obdobja, za katero želimo
prenesene transakcije pregledati, se na zaslon izpišejo naslednji podatki:


datum in čas transakcije,



akcija, ki se je na osnovi prenesene transakcije izvedla,



številka člana,



inventarna številka,



status prenesene transakcije.

Kadar se pri statusu izpisuje OK, se je prenesena transakcija uspešno
evidentirala. Če pri posamezni transakciji pri statusu ni zapisano nič, pomeni, da
se transakcija ni uspešno evidentirala. Razlog za neuspešen prenos te transakcije
je zapisan v stolpcu Akcija.
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Slika G.4 - 8: Ukaz ?BUS_IMPORT – pregled prenesenih transakcij
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UČBENIŠKI SKLAD
Segment COBISS2/Izposoja podpira tudi izposojo gradiva učbeniškega sklada.
V tem dodatku so opisane posebnosti, ki jih je za gradivo učbeniškega sklada
treba upoštevati pri:



vnosu podatkov o stanju zaloge in
izposoji gradiva

Knjižnica, ki že dela v sistemu COBISS.SI in evidentira postopke izposoje v
segmentu COBISS2/Izposoja, mora pred začetkom obdelave in izposoje gradiva
iz učbeniškega sklada obvezno stopiti v stik s kontaktno osebo v nacionalnem
centru COBISS.
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H.1 ORGANIZACIJA UČBENIŠKEGA SKLADA
Gradivo učbeniškega sklada se vodi v enem oddelku ali v več samostojnih
oddelkih. Knjižnica mora zato v segmentu COBISS3/Zaloga določiti eno ali več
oznak podlokacij v lokalnem šifrantu podlokacij. Pri oznaki podlokacije mora
določiti oddelek, ki bo predstavljal učbeniški sklad (npr. US – Učbeniški
sklad#02 pomeni, da je učbeniški sklad oddelek 02, v signaturi pa je oznaka
US).

Dodatek H - 2
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H.2 VNOS PODATKOV O STANJU ZALOGE
O načinu postavitve in vnosu podatkov o stanju zaloge za gradivo učbeniškega
sklada se knjižnica dogovori s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS.

Inventarizacija
Knjižnica se v dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS
odloči, ali bo za gradivo iz učbeniškega sklada vodila posebno inventarno
knjigo. Inventarne številke lahko dodeljuje ročno, lahko pa se odloči za
avtomatski števec.

Omejitev dostopnosti
Običajno je rok izposoje gradiva učbeniškega sklada drugačen od roka izposoje
za ostalo gradivo. Eden od možnih načinov določanja roka izposoje ali roka
podaljšanja za gradivo iz učbeniškega sklada je vnos podatka o omejitvi
dostopnosti v podpolju 996/997u (gl. priročnik COMARC/H, str. 996/997u - 1).
Pomanjkljivost takšnega vnosa je, da je v primeru spremenjenega roka izposoje
ali podaljšanja roka treba popraviti podatek v podpolju 996/997u pri vseh enotah
ali pa popravljati izračunan rok vrnitve gradiva v segmentu COBISS2/Izposoja
(gl. ukaz RETDATE/ALL ali RETDATE).

Opozorilo:
Podatki o zalogi gradiva iz učbeniškega sklada se v COBISS/OPAC-u ne
prikazujejo.
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H.3 IZPOSOJA GRADIVA
Pred začetkom izposoje gradiva učbeniškega sklada je treba preveriti, ali je član,
ki si želi gradivo izposoditi, že vpisan v bazo članov, in ali so definirani vsi
potrebni parametri, ki omogočajo izvedbo izposoje gradiva.
Osnovni postopki pri evidentiranju izposoje gradiva učbeniškega sklada so enaki
postopkom pri izposoji drugega knjižničnega gradiva, obstaja pa tudi nekaj
posebnosti. Ker je knjižnica organizirana po oddelkih, se evidenca izposoje
gradiva vodi ločeno po posameznih oddelkih.

Baza podatkov o članih knjižnice
Baza članov knjižnice, ki so vpisani segmentu COBISS2/Izposoja, je skupna
vsem oddelkom. To pomeni, da je ne glede na število oddelkov vsak član
knjižnice v bazo vpisan le enkrat, podatke iz te baze pa uporabljamo pri delu v
vseh oddelkih, tudi v učbeniškem skladu.

Katalog gradiva
V knjižnici z oddelki poteka iskanje gradiva iz učbeniškega sklada (gl. ukaz
CATALOGUE ali SIGNATURE) po lokalnem katalogu. Iščemo lahko:




v oddelku učbeniškega sklada, ki vsebuje izključno gradivo učbeniškega
sklada
v oddelku, katerega del je tudi učbeniški sklad
po vseh oddelkih

Določitev predvidenega roka vrnitve gradiva
Rok predvidene vrnitve v knjižnico se določi na naslednje načine:




na osnovi časovnih parametrov izposoje (število dni in mesecev), ki smo
jih določili z ukazom EDIT TIMEPAR
na osnovi omejitve dostopnosti (število dni ali mesecev), ki smo jo
vpisali v podpolje 996/997u – omejitev dostopnosti
na osnovi stopnje dostopnosti, ki smo jo vpisali v podpolje 996/997p –
stopnja dostopnosti

Ker je ponavadi gradivo iz učbeniškega sklada članu izposojeno do konca
šolskega leta, moramo običajni rok vrnitve gradiva (npr. 14 dni, 1 mesec ipd.)
popraviti. Ko izbranemu članu izposodimo na dom enote gradiva iz učbeniškega
sklada, spremenimo rok vrnitve vsem izvodom izposojenega gradiva z ukazom
RETDATE/ALL (gl. ukaz RETDATE/ALL).
Če v času, ko izposojamo gradivo iz učbeniškega sklada, preostalega
knjižničnega gradiva ne izposojamo, je možno z ukazom EDIT TIMEPAR
nastaviti časovne parametre, ki veljajo za izposojo gradiva iz učbeniškega
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sklada. Po zaključeni izposoji pa jih moramo ponovno nastaviti tako, kot veljajo
za običajno knjižnično gradivo.

Cenik, evidentiranje in poravnava terjatev
Praviloma veljajo pri izposoji gradiva iz učbeniškega sklada drugačne cene kot
pri izposoji preostalega knjižničnega gradiva, zato knjižnica določi poseben
cenik storitev, ki velja samo za oddelek učbeniškega sklada.
Pri članih lahko evidentiramo terjatve, ki so nastale pri izposoji gradiva
učbeniškega sklada, prav tako pa tudi poravnavo teh terjatev (gl. ukaz
ACCOUNT).

© IZUM, december 2010
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H.4 NAKNADNA VKLJUČITEV UČBENIŠKEGA SKLADA
Knjižnica se lahko naknadno odloči, da bo začela v sistemu COBISS.SI
obdelovati tudi gradivo iz učbeniškega sklada in evidentirati postopke izposoje v
segmentu COBISS2/Izposoja.
Postopek naknadne vključitve učbeniškega sklada je odvisen od tega, ali je bila
organizacija izposoje po oddelkih sploh predvidena ali ne.
V vsakem primeru se mora knjižnica s kontaktno osebo iz nacionalnega centra
COBISS dogovoriti o vnosu podatkov o stanju zaloge in organizaciji izposoje.

H.4.1 Vključevanje učbeniškega sklada v knjižnici z
oddelki
Knjižnica se mora odločiti, ali bo učbeniški sklad:



samostojni oddelek z avtomatizirano izposojo
del enega izmed obstoječih oddelkov z avtomatizirano izposojo

V skladu s to odločitvijo se knjižnica dogovori s kontaktno osebo iz
nacionalnega centra COBISS o oznaki ene ali več podlokacij, o opisu
posamezne oznake podlokacije in pripadnosti podlokacije oddelku.
Kontaktna oseba iz nacionalnega centra COBISS nastavi ustrezne parametre
izposoje in dopolni lokalni šifrant podlokacij s podlokacijo za gradivo
učbeniškega sklada.

H.4.2 Vključevanje učbeniškega sklada v knjižnici brez
oddelkov
Knjižnico brez oddelkov je treba zaradi učbeniškega sklada reorganizirati v
knjižnico z oddelki.
Potreben je dogovor s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS o
posebnostih pri:




vnosu podatkov o stanju zaloge
posebnostih pri izposoji gradiva
izvedbi reorganizacije izposoje v segmentu COBISS2/Izposoja

V skladu z dogovorom je treba dopolniti lokalni šifrant podlokacij in druge
šifrante.
Najkasneje pred začetkom izposoje gradiva iz učbeniškega sklada kot
samostojnega oddelka mora knjižnica reorganizirati izposojo v segmentu
Dodatek H - 6
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COBISS2/Izposoja. Prehod na izposojo, organizirano po oddelkih, lahko
knjižnica izvede:



H.4.2.1

s konverzijo (programska storitev se plača po ceniku storitev IZUM-a)
brez konverzije (ročno)

Reorganizacija izposoje s konverzijo
Pred izvedbo programskega prehoda na več oddelkov in vključitvijo
avtomatizirane izposoje v oddelku učbeniškega sklada mora knjižnica po
predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra COBISS
sporočiti:





H.4.2.2

oddelke, v katerih namerava imeti locirano gradivo s posameznih
podlokacij (npr. gradivo z že obstoječe podlokacije K – knjižnica bo
gradivo oddelka 01, gradivo s podlokacije US – učbeniški sklad pa bo
oddelek 02)
nazive oddelkov (npr. oddelek 01 se bo imenoval Knjižnica, oddelek 02
z gradivom iz učbeniškega sklada pa Učbeniški sklad)
datum izvedbe reorganizacije

Reorganizacija izposoje brez konverzije
Pred vključitvijo avtomatizirane izposoje v oddelku učbeniškega sklada mora
knjižnica po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo iz nacionalnega centra
COBISS v segmentu COBISS2/Izpisi izvesti naslednje postopke (gl. priročnik
COBISS2/Izpisi, pogl. 13 Izposoja):








pripraviti seznam članov z opomini (izpis CIR207) ter na osnovi
seznama pri vseh članih z opomini v opombo vpisati (gl. ukaz
NOTE/MEMBER) osnovne podatke o gradivu, za katero je član dobil
opomin, in številko opomina (po razdolžitvi gradiva se ta podatek
izgubi)
pripraviti seznam članov z izposojenim gradivom (izpis CIR002) in na
osnovi seznama razdolžiti vso izposojeno gradivo;
pripraviti seznam rezerviranega gradiva (izpis CIR108) in na osnovi
seznama brisati vse rezervacije gradiva;
pripraviti seznam gradiva glede na status (izpis CIR101), izbrati status
O, pripraviti seznam rezerviranega prostega gradiva in na osnovi
seznama CIR101 brisati vse rezervacije prostega gradiva;
pripraviti seznam članov z dolgom (izpis CIR004) in na osnovi tega
seznama poskrbeti, da člani svoje obveznosti poravnajo ali pa vse
neporavnane terjatve do članov brisati;
izdelati statistike za obdobje pred reorganizacijo izposoje po oddelkih
(gl. priročnik COBISS2/Izpisi, pogl. 11.2 Statistike za potrebe izposoje).

Ko izvede vse postopke, knjižnica o tem obvesti nacionalni center COBISS, leta pa vključi oddelke z avtomatizirano izposojo. Nato mora knjižnica v
oddelku, v katerega po reorganizaciji sodi gradivo, ki je bilo izposojeno ali
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rezervirano pred reorganizacijo in v katerem so bile pred reorganizacijo
izposoje evidentirane terjatve, izvesti še naslednje postopke:





na osnovi pripravljenega izpisa CIR002 ponovno evidentirati izposojo
vsega izposojenega gradiva
na osnovi pripravljenega izpisa CIR108 ponovno evidentirati vse
rezervacije gradiva
na osnovi izpisa CIR101 ponovno evidentirati rezervacije prostega
gradiva
na osnovi izpisa CIR004 pri članih, ki svojih terjatev niso poravnali,
evidentirati neporavnane terjatve

Reorganizacijo brez konverzije je priporočljivo izvesti v času počitnic ali pred
začetkom novega šolskega leta, ko imajo člani evidentiranega najmanj gradiva.
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TISKALNIKI
Nekaj splošnih navodil za uporabo tiskalnikov v sistemu COBISS
Izpisne datoteke (tipa LST), ki jih oblikujejo programi v segmentu
COBISS2/Izpisi, niso uporabne za neposredno tiskanje na tiskalnik. Ubežne
sekvence v teh datotekah mora računalnik pred tiskanjem pretvoriti v sekvence,
ki jih izbrani tiskalnik pozna.
Za tiskanje na lokalni tiskalnik so pomembne nastavitve parametra Printer
(gl. ukaz SET UP) in pravilna izbira nastavitev (Print Setup) v terminalskem
emulatorju Reflection for UNIX and OpenVMS. Izberemo ustrezni tiskalnik in
s kljukico potrdimo parametre Bypass Windows print driver,
Disable printer translation in Auto formated.
Za tiskanje nalepk se najpogosteje uporabljajo termični tiskalniki Eltron
(Zebra) in Fargo (Datamax). Za tiskalnik Eltron ali Zebra morate v nastavitvah
(set-up) izbrati 17 Ther. line printer (CP 1250), za tiskalnik
Fargo 13 FARGO (labels), za tiskalnik Datamax pa 21 Datamax
tiskalniki. Pri teh tiskalnikih posebne nastavitve niso potrebne.
Tiskalniki Eltron in Datamax omogočajo tudi izpis grafičnega logotipa na
nalepko.
Za tiskanje na laserski tiskalnik (kot lokalni tiskalnik) imamo na voljo dve
možnosti. Prva možnost je tiskalnik 07 HP (COBISS Fonts). Pri tej
izbiri se v tiskalnik pred vsakim tiskanjem naložijo potrebni nabori znakov.
Laserski tiskalnik mora biti kompatibilen z modelom HP LaserJet, serija II, in
imeti vgrajen pomnilnik zmogljivosti najmanj 4 MB. Druga možnost je izbor
tipa tiskalnika 16 HP (PCL Fonts). Pri tem tiskalniku uporablja program
znake, ki so že vgrajeni v tiskalnik.
Vsi matrični tiskalniki delujejo enako, če so priključeni na lokalni tiskalnik ali
delujejo kot sistemski tiskalniki (queue).
Pri matričnih tiskalnikih moramo papir vstaviti s pritiskom na tipko LOAD na
tiskalniku. Če papir vstavljamo ročno s pomikanjem valja, se lahko prva stran
izpiše previsoko ali prenizko in je pri nadaljnjem tiskanju pomik na začetek
naslednje strani napačen.
Pri matričnih tiskalnikih je mogoče levi rob tiskanja nastaviti ročno, in to s
pomikom zobatih kolesc na mestu, kjer papir vstopa v tiskalnik.
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Dolžina lista s perforiranim robom je 12 inč (angl. inch) in tako mora biti
nastavljeno tudi v nastavitvah tiskalnika. Vsaka drugačna nastavitev pomeni,
da je pomik na začetek naslednje strani prevelik ali premajhen in izpis z vsakim
naslednjim listom bolj prehiteva ali zaostaja.
V nadaljevanju so prikazane nastavitve za najbolj uporabljene matrične
tiskalnike.
Priporočeni tiskalniki so objavljeni na naslovu
http://home.izum.si/cobiss/ocobissu/oprema.htm.
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NASTAVITEV TISKALNIKOV FUJITSU
DL3700PRO, DL3800PRO, DL3750+ IN
DL3850+
Nastavitev tiskalnika spreminjamo v načinu Setup, in sicer tako, da najprej
pritisnemo tipko ONLINE (lučka ONLINE mora ugasniti), nato pa hkrati še
tipki TEAR OFF in ONLINE .
V načinu Setup se najprej izpišejo kratka navodila v angleščini.
Tipke ONLINE , MENU , TEAR OFF , LOAD , in LF/FF imajo naslednji pomen:
tipka
tipka

ONLINE

tipka

TEAR OFF

tipka

LOAD

tipka

LF/FF

MENU

– izpis menija FUNCTION
– potrditev izbranega menija in izbrane
vrednosti parametra ter izpis naslednjega
parametra
– potrditev izbranega menija in izbrane
vrednosti parametra ter izpis predhodnega
parametra
– izbira menija ali vrednosti parametra
(premikanje kazalca v desno)
– izbira menija ali vrednosti parametra
(premikanje kazalca v levo)

Če tiskalnik ne deluje pravilno, najprej izpišemo trenutno izbrane nastavitve.
To storimo tako, da v meniju FUNCTION izberemo možnost LIST (s tipko
LOAD pomaknemo kazalec (črtico) do napisa LIST in pritisnemo tipko
MENU ). Najpogostejši vzroki za nepravilno delovanje tiskalnika napačne so
nastavitve v meniju Menu 1.

I.1.1 Nastavitev parametrov za modela DL3700PRO in
DL3800PRO
Pomembne vrednosti parametrov v Menu 1:
PAGE LG

CHR-SET
PRF-SKP

– imeti mora vrednost 12.0 IN (format A4) ali 6.0
IN (za tiskanje opominov na večslojne pisemske
ovojnice)
– imeti mora vrednost SET 2
– imeti mora vrednost NO-SKIP

Parametrov v Menu 2 ne nastavljamo.

© IZUM, junij 2008

I-3

Dodatek I

COBISS2/Izposoja

I.1.2 Nastavitev parametrov za modela DL3750+ in
DL3850+
Pomembne vrednosti parametrov v Menu 1:

PAGE LG

imeti mora vrednost 12.0 IN (format A4) ali 6.0
IN (za tiskanje opominov na večslojne pisemske
ovojnice)

LANGUAGE

PAGE437

CHR-SET

imeti mora vrednost SET 2
OVR – PRT

RGHTEND

Pomemben parameter v meniju Adjust settings:

CNT-ORG

1/6 IN

Pomembna parametra v meniju Config settings:

TEAROFF
TEARPOS

MANUAL
VISIBLE

Način Setup zapustimo tako, da v meniju FUNCTION izberemo možnost
SAVE&END in pritisnemo tipko MENU . Na ta način hkrati shranimo tudi
morebitne spremembe.

I-4
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UPORABA RFID ČITALNIKOV ZA
POTREBE IDENTIFIKACIJE
GRADIVA IN/ALI ČLANOV
Za uporabo RFID opreme na izposojevalnem pultu mora imeti knjižnica
nameščeno:
 RFID čitalnik za gradivo enega od dobaviteljev, ki podpirajo povezavo s
programsko opremo COBISS
 RFID čitalnik za članske izkaznice enega od dobaviteljev, ki podpirajo
povezavo s programsko opremo COBISS
 nameščeno in aktivirano programsko opremo izbranega dobavitelja za
povezavo čitalnikov s programsko opremo COBISS. Za namestitev in
vzdrževanje strojne in programske opreme poskrbi dobavitelj.
 nameščen terminalski emulator COBISS/Connect3 (verzija V3.4.2 ali
višje) z definirano nastavitvijo RFID naprave in njeno aktiviranje v
menijski vrstici pri možnosti Nastavitve
 programsko opremo COBISS2/Izposoja (verzija V5.7-04 ali višje); v
programski opremi mora biti aktivirana možnost uporabe RFID naprav,
(za to poskrbi Izum v dogovoru s knjižnico)

© IZUM, september 2015
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J.1 NASTAVITEV RFID V TERMINALSKEM EMULATORJU
COBISS/CONNECT3
V menijski vrstici pri možnosti Nastavitve v meniju izberemo Nastavitev
naprav, v oknu Nastavitev plačilnih kartic izberemo zavihek RFID naprava.

Slika J - 1: Nastavitev RFID naprave
Odpremo spustni seznam Izberite RFID napravo:. Izpišejo se nam vse RFID
naprave, ki jih podpira COBISS/Connect3. Izberemo svojega dobavitelja (primer
nastavitve za dobavitelja Četrta pot).

Dodatek J - 2
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Slika J - 2: Aktiviranje RFID naprave Četrta pot
Nato v spodnjem delu okna kliknemo tipko Aktiviraj, da aktiviramo napravo.
Če želimo, da je naprava aktivirana takoj, ko zaženemo COBISS/Connect3,
odkljukamo potrditveno okence pri možnosti Zaženi napravo ob zagonu
aplikacije. Nastavitve nato shranimo s klikom na tipko Shrani.

Slika J - 3: Nastavitve za takojšnje aktiviranje RFID naprave
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J.2 NASTAVITEV IKONE ZA AKTIVIRANJE BRANJA
RFID GRADIVA IN/ALI RFID ČLANSKE KARTICE
Odčitavanje RFID oznake na gradivu ali članski izkaznici aktiviramo tako, da
objekt z RFID oznako (knjigo ali člansko izkaznico) približamo v neposredno
bližino čitalnika in nato sprožimo branje s klikom na ustrezno ikono ali z
aktiviranjem ukazne tipke.
Ločeno definiramo dve ikoni:


za odčitavanje RFID gradiva



za odčitavanje RFID članske izkaznice.

V menijski vrstici pri možnosti Nastavitve v meniju izberemo Orodna vrstica.
Odpre se okno Nastavitve orodne vrstice – COBISS/Connect, kjer v desni
koloni izberemo ikono Preberi ID gradiva z RFID napravo in nato kliknemo
tipko Dodaj. Ikona se bo pojavila na dnu desne kolone, kjer se nahajajo vse
izbrane ikone. Postopek ponovimo še za ikono Preberi RFID člansko
izkaznico.

Slika J – 4: Nastavitev ikone Preberi RFID člansko izkaznico
Izbrane ikone se pojavijo v orodni vrstici na vrhu terminalskega emulatorja
COBISS/Connect. Branje aktiviramo s pritiskom na posamezno ikono.

Dodatek J - 4
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Nasvet:
Namesto klikanja lahko aktiviramo tudi branje z definicijo hitrih ukaznih tipk.
Predlagamo naslednji kombinaciji tipk:
ALT + R

za odčitavanje gradiva

ALT + Q

za odčitavanje članske izkaznice

Hitri tipki (npr. ALT+R) nastavimo v COBISS/Connect pri možnosti
Nastavitve - v meniju izberemo Razpored tipk. Odpre se okno z navidezno
tipkovnico. Zaporedno kliknemo na navidezni tipki ALT in R, da se obarvata
modro, nato pa v vrstici Vrsta preslikave kliknemo krogec Opravilo. Odpre
se spustni meni, na dnu katerega izberemo opravilo Preberi ID gradiva z
RFID napravo.

Slika J – 5: Nastavitev hitrih tipk
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J.3 UPORABA RFID V APLIKACIJI COBISS2/IZPOSOJA
Ob prijavi v programsko opremo COBISS2/Izposoja se najprej preveri, ali sta
čitalnika RFID povezana z aplikacijo. V vrstici sporočil se zaporedno izpišeta
statusa obeh naprav:



za gradivo: RFID naprava je na voljo / ni na voljo
za izkaznice: RFID naprava za članske izkaznice je na
voljo / ni na voljo

Status potrdimo s pritiskom na tipko K.
Povezavo lahko naknadno preverimo tudi z ukazom INIT.

Slika J - 6: Izpis statusa RFID naprave v COBISS2/Izposoja

J.4 ZAMENJAVA STARE IZKAZNICE Z NOVO
V prehodnem obdobju – t.j. v obdobju prehajanja iz uporabe klasičnih
knjižničnih izkaznic s črtno kodo na RFID knjižnične izkaznice, bo knjižnica
morala že vpisanim članom obstoječe izkaznice zamenjati z novo RFID
izkaznico. Postopek menjave je naslednji:
1. Z ukazom EDIT <vpisna_številka člana> preidemo v okolje
Evidenca članov/Sprememba podatkov o članu

Dodatek J - 6
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Slika J - 7: Podatki o članu, pri katerem bomo vpisali številko RFID kartice
2. Nova izkaznica mora biti že pripravljena za tisk v kaseti tiskalnika za
članske izkaznice. Podatke o članu (Ime in priimek, vpisna številka
člana) natisnemo na tiskalnik tako, da pritisnemo tipki YK in v
meniju izberemo tretjo opcijo - t.j. Izpis podatkov na
izkaznico RFID.
3. V naslednjem koraku moramo v vnosni maski člana vpisati 17-mestno
številko kartice. V vnosni maski se postavimo na polje Številka
kartice

4. Natiskano izkaznico vzamemo iz tiskalnika in jo položimo na RFID
čitalnik. Nato kliknemo na ikono za odčitavanje RFID članske kartice,
oz vnesemo hitro tipko, npr. ALT + Q. V polju se izpiše17-mestna
številka kartice.

© IZUM, april 2014
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Slika J - 8: Odčitavanje številke RFID članske izkaznice
5. Podatke o članu moramo zapisati še na kartico. Pritisnemo na tipki
YK. V meniju, ki se izpiše, izberemo možnost Vpis podatkov
na čip izkaznice RFID

Slika J - 9: Vpis podatkov na čip izkaznice RFID
Dodatek J - 8
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6. Preden izbrano možnost Vpis podatkov na čip izkaznice RFID
potrdimo s tipko K, se prepričamo, ali je kartica v neposredni bližini
čitalnika RFID. Po potrditvi izbrane možnosti se po nekaj sekundah sliši
kratek pisk, v sporočilni vrstici se izpiše status Uspešno zapisani
podatki na kartico RFID

Slika J - 10 : Uspešen zapis podatkov na RFID izkaznico
7. Na koncu spremenjene podatke o članu shranimo še v bazo članov.
Vnosno masko zato zapustimo tako, da pritisnemo tipki Y I
(ukaz SAVE). Izpiše se obvestilo, da so podatki shranjeni v bazi članov.
Člana lahko od tega trenutka dalja identificiramo preko 17-mestne številke RFID
kartice tako, da pri sklicevanju na člana (ukazi MEMBER, EDIT, ACCOUNT
itd), prislonimo kartico in kliknemo na ikono za branje kartic. Program bo preko
17-mestne številke RFID kartice v bazi poiskal zapis o članu in izvedel vpisan
ukaz.
Kartico lahko uporabljamo tudi na drugih napravah: na knjigomatih, pri uporabi
računalnika v knjižnici itd. Za identifikacijo v servisu Moja knjižnica je bolj
primerna uporaba krajše, 7-mestne vpisne številke člana, ki je tudi izpisana na
kartici, deluje pa seveda tudi identifikacija preko 17-mestne številke.
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J.5 ZAMENJAVA KARTICE RFID
Če član kartico RFID izgubi, pride do poškodbe kartice itd., člana ni treba
vpisati na novo oz. mu spremeniti vpisne številke (do sedaj uporabljani ukaz
RENAME). Zadošča, da članu izberemo novo RFID kartico, preidemo v okolje
evidence člana (ukaz EDIT <stara_številka_RFID>) in nato v polju Številka
izkaznice staro številko zamenjamo z novo. Ostali postopek je enak kot pri
zamenjavi stare knjižnične izkaznice z novo RFID kartico (gl. poglavje J.4
Zamenjava stare izkaznice z novo). Spremenjene podatke o članu nato shranimo
z ukazom SAVE oz. ukaznima tipkama Y I.

J.6 IZDAJA RFID KARTICE OB VPISU NOVEGA ČLANA
Kartico RFID izdamo novemu članu že ob vpisu. Za vpis novega člana
uporabimo enak postopek kot do sedaj (gl. ukaz NEW), vpišemo vse potrebne
podatke o članu, vključno s številko nove izkaznice, ki jo odčitamo preko RFID
čitalnika. Šele, ko vpišemo vse potrebne podatke, s tipkama YK po enakem
postopku kot pri zamenjevi običjanje knjižnične izkaznice z RFID kartico (gl.
poglavje J.4 Zamenjava stare izkaznice z novo) zapišemo podatke o članu na čip
RFID kartice in izpišemo podatke na kartico. Na koncu shranimo podatke o
novem članu z ukazom SAVE oz. ukaznima tipkama Y I.

J.7 BRISANJE PODATKOV O ČLANU IZ KARTICE RFID
Obstajata dva pritopa pri brisanju podatkov o članu iz kartice RFID:


podatki se brišejo samo iz kartice, član pa ostane v podatkovni bazi
članov v programski opremi COBISS2/Izposoja in v aktivnem
direktoriju podatkovne baze izbranega dobavitelja (AD)



podatke o članu brišemo iz baze članov v programski opremi
COBISS2/Izposoja.

Opozorilo:
V primeru brisanja podatkov o članu iz baze članov v COBISS2/Izposoja
morajo biti brisani tudi podatki iz kartice (njeno uničenje) in iz AD baze
izbranega dobavitelja.

Dodatek J - 10
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Postopek brisanje podatkov iz kartice RFID


z ukazom MEMBER <številka_RFID> preidemo v okolje Evidenca
članov/Sprememba podatkov o članov za izbranega člana



pritisnemo tipki Y K



RFID kartico položimo na čitalnik RFID in izberemo drugo možnost
Izbris podatkov iz izkaznice RFID

Slika J - 11: Brisanje podatkov o članu iz kartice RFID


po potrditvi izbire se po nekaj sekundah sliši kratek pisk, v vrstici
obvestil pa se izpiše ustrezno sporočilo. Če brisanje ni bilo uspešno, se
zasliši trikraten dolgi pisk, v vrstici obvestil pa se izpiše obvestilo, da
brisanje ni bilo uspešno

Postopek brisanje podatkov iz baze članov
Pri brisanju podatkov o članu iz baze COBISS (npr. ker je član neeaktiven, član
ne želi biti več član knjižnice itd.) z ukazom DELETE (gl. ukaz DELETE), se po
končanem postopku brisanja pošlje zahteva v AD bazo izbranega dobavitelja, ki
izbriše podatke tudi tam. Če je v tem času kartica na čitalniku RFID, se podatki
zbrišejo tudi na kartici (to še ni preverjeno, op.a.).
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Opozorilo:
Brisanje podatkov iz kartice RFID izbriše samo elektronske podatke, ki so
bili zapisani na čipu RFID. Izpisane podatke na kartici moramo zbrisati
mehansko oz. kartico kako drugače uničiti.
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