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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. 

 

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  

Pogoji za brisanje 
podatkov o izbranih 
neaktivnih članih 
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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: 

 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:  

Ukazna vrstica  
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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 
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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-mar-

2009 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 
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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 
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      2000 Maribor         05.04.1995 
                                                                           54                                           23.10.1996 
 
3.    0109217    008 samostojni       Likar Simona            01.11.1969   Na gmajni 5             2000 Maribor         10.04.1996 
                 obrtniki/podjetniki                                                                                    15.02.1999 
 
4.    0113465    004 študenti         Tomšič Nadja            22.11.1975   Spodnji Slemen 45       2000 Maribor         02.11.1998 
                 (redni)                                                                                                23.10.1999 
 
 

 

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    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 
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             IN=200800023         TI=Na cesti                    01.03.1999      C 
 
3.    0101125    Hees Luka                 01     IN=020020187         TI=High on New York            07.01.1997      C 
                                                   
4.    0200046    Lalovič Mihaela           02     IN=199000395         TI=Duše sužnjev                30.07.1998      C 
                                           02     IN=199000504         TI=Chiquinho                   24.04.1994      C 
                                           02     1OP    1.opomin                              2,50 
                                           02     3OP    3.opomin                              8,00 
. . .                                      02     4OP    4. opomin                            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    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 
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    Krašovec-Purgaj Kang      IZUM::MARKO (Odd. 3)  3-NOV-1995 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon! 
 
3.    0101125    Hees Luka                 IZUM::ZDENKA (Odd. 2)  3-APR-1992 11:13 Preveriti izkaznico!!!                                                 
4.    0200046    Lalovič Mihaela           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.  
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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 
.  .  . 
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