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EDIT LIMITS 

Kratica EDIT LIM 
Del programa osnovni nivo 
 

Z ukazom lahko za posamezno skupino (kategorijo) članov določimo: 

• 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 

 

Ukazna vrstica  
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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. 
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Opozorilo: 

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