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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. 

 

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:  

 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. 

Ukazna vrstica 
Ukazna tipka  
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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. 
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