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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. 

 

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.  

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>. 
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