
COBISS2/Izposoja NOTIFY 

 

© IZUM, april 2014 NOTIFY - 1 

 

NOTIFY  

Kratica NOTI 

Del programa osnovni nivo, evidenca članov, izposoja gradiva 

 

Ukaz: NOTIFY  

 C (samo iz osnovnega nivoja in evidence članov) 

 

Po vnosu ukaza ali pritisku na ukazno tipko in vpisu vpisne ali alternativne 

števike člana, pri katerem želimo podatke vpisati ali ažurirati, preidemo v 

okolje Podatki za obveščanje za izbranega člana. V vnosni maski se izpišejo 

standardni podatki za obveščanje: naslov e-pošte, št. mobilnega telefona 

(SMS), uporabnikovo geslo za COBISS/OPAC. Temu sledijo parametri 

obveščanja za posamezne vrste obvestil, ki imajo lahko osem različnih 

vrednosti: 

 "0" –  ni omogočeno nobeno obveščanje 

 "1" – omogočeno obveščanje po e-pošti 

 "2" –  omogočeno obveščanje s SMS-obvestili 

 "3" –  omogočeno obveščanje po e-pošti in s SMS-obvestili 

 "4" – omogočeno obveščanje s potisnimi obvestili 

 "5" – omogočeno obveščanje po e-pošti in s potisnimi obvestili 

 "6" – omogočeno obveščanje s SMS- in potisnimi obvestili 

 "7" – omogočeno obveščanje po e-pošti, s SMS- in potisnimi 

obvestili 

 

V vnosni maski se pojavijo le tiste vrste obvestil, ki jih knjižnica ponuja 

članom (gl. ukaz EDIT NOTIFY). 

Ukazna vrstica  

Ukazna tipka 
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NOTIFY - 1:  Nastavitve podatkov za obveščanje 

Standardne podatke za obveščanje vnašamo na enak način kot v vnosni maski 

za evidenco članov. Po pritisku na tipko C vnesemo novo geslo. Nato geslo 

vnesemo še enkrat in ga s tem potrdimo. Shranilo se bo šele, ko bomo shranili 

spremembe.  

Parametre obveščanja spreminjamo tako, da se premaknemo v vrstico s 

posamezno vrsto obvestila in pritisnemo tipko X. Odpre se okno s tremi 

vrsticami: pošiljanje na elektronski naslov, pošiljanje na SMS-naslov in potisna 

obvestila. Če knjižnica katerega od teh načinov ne omogoča, je vrstica izpisana 

normalno in je ni možno izbrati. Če je možnost že izbrana, je vrstica izpisana 

inverzno, sicer pa je izpisana poudarjeno. 

Posamezno možnost aktiviramo ali ukinemo s pritiskom na tipko », 

spremembo pa shranimo s pritiskom na tipko K ali L. Če ne želimo 

spremeniti ničesar, pritisnemo tipko F. 

 

Opozorilo: 

Če ima član nastavljeno prejemanje potisnih obvestil, se pri posameznem 

obvestilu vrstica »potisna obvestila« izpiše osvetljeno. Nastavitve obveščanja 

s potisnimi obvestili z ukazom NOTIFY ni mogoče spreminjati. 

Nastavitve, katera obvestila bo član prejemal s potisnimi obvestili, lahko 

spreminja član le sam v aplikaciji mCOBISS na svoji mobilni napravi. 
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NOTIFY - 2:  Nastavitev načina obveščanja pri posamezni vrsti sporočila 

Spremembe shranimo z ukazom SAVE ali pritiskom na ukazni tipki Y I. 

Isto možnost nam program ponudi sam, ko smo v zadnji vrstici. Če želimo 

zapustiti vnosno masko, ne da bi kar koli spremenili, pritisnemo tipko F. 

 
Opozorilo: 

Člani lahko pri obvestilih, ki jih ponuja knjižnica, tudi sami na spletnem 

COBISS/OPAC-u pri možnosti Moja knjižnica za obvestila po e-pošti in s 

SMS-obvestili določijo in ažurirajo podatke o tem, katera obvestila želijo 

prejemati in na kakšen način. 

S spremembo in shranitvijo novih nastavitev za e-obveščanje pri 

posameznem članu v segmentu COBISS2/Izposoja lahko prekrijemo 

nastavitve, ki so jih morda nastavili uporabniki sami na spletnem 

COBISS/OPAC-u. Zato nastavitve lahko spreminjamo le ob prisotnosti ali 

odobritvi uporabnika samega! 
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Nasvet: 

E-obveščanje ni popolnoma zanesljiv način prenašanja obvestil, kar pa ne 

odvezuje članov od izpolnjevanja obveznosti do knjižnice, tudi če obvestila o 

nekem dogodku ne prejmejo. Zato predlagamo, da člane na pomanjkljivosti e-

obveščanja opozorite ob vpisu gesla za prijavo v servis Moja knjižnica ali na 

domači strani knjižnice ob opisu storitev, ki jih ponujate. 

 

Člani največkrat ne prejmejo e-obvestila zaradi napačno vpisanega e-naslova 

za obveščanje. Priporočamo, da številko za SMS ali e-naslov za obveščanje 

vpišejo člani sami v servisu Moja knjižnica, saj po vpisu prejmejo potrditveno 

e-sporočilo. Po ponovni prijavi v servis Moja knjižnica se prek povezave iz 

potrditvene e-pošte registrira tudi e-naslov. Podobno se zgodi tudi pri 

registraciji številke za SMS-obvestilo. Če naslove za e-obveščanje vpisujete v 

knjižnici z ukazom NOTIFY, mehanizma potrjevanja ni, zato morebitnih napak 

pri vnosu e-naslova ali številke za SMS ni mogoče takoj odkriti. 

 

Obveščanje s SMS-obvestili po mobilnem telefonu je možno le, če je član 

uporabnik mobilnega operaterja, ki omogoča pošiljanje komercialnih SMS-

sporočil, in pri njem ni preklical pošiljanja tovrstnih sporočil. SMS-obveščanje 

pa ni možno v primeru izpada omrežja katerega od partnerjev, ki so vključeni v 

e-obveščanje, v primeru izpada električne energije in raznih drugih tehničnih 

motenj. SMS-obvestilo prav tako ne bo doseglo člana, ki ima izklopljen 

telefon, poln poštni predal, blokirano številko za SMS ali pa ni v območju 

GSM-signala. 
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