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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.
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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)?.
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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.
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