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PRTALL

PRTALL
Del programa

izposoja gradiva
Ukaz omogoča izpis seznama evidentiranega gradiva in terjatev do člana na
lokalni ali sistemski tiskalnik. Od nastavitve parametra Cir print debt (gl. ukaz
SET UP) je odvisno, na kateri tiskalnik se bo seznam izpisal.

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Ukaz: PRTALL

YK
Po potrditvi ukaza ali po pritisku na ukazni tipki se na tiskalnik izpišejo
naslednji podatki:
 ime knjižnice
 številka izkaznice, priimek in ime člana
 seznam evidentiranega gradiva pri članu (izposojeno na dom ali v
čitalnico, s podaljšanim rokom izposoje, rezervirano, vrnjeno z
zadržkom in izgubljeno)
 seznam terjatev do člana: zneski posameznih terjatev in skupni znesek
 podatki o izposojevalcu in druga sporočila
Po izpisu listka program samodejno zapusti okolje izposoje gradiva pri
izbranem članu.
Vsebino in obliko izpisa (širina) lahko spremenimo (gl. ukaze EDIT FORM,
EDIT HEADER in EDIT FOOTER). Zgoraj navedena vsebina je privzeta, če sami
ne določimo drugače. Poleg omenjene vsebine lahko v poljubnem vrstnem redu
dodamo še naslednje podatke:
 seznam gradiva, izposojenega, rezerviranega v času obiska člana,
namesto seznama vsega evidentiranega gradiva
 seznam gradiva, vrnjenega v času tega obiska

Nasvet:
Z vključitvijo posebnega parametra se lahko omogoči izpis zadolžnice za vse
oddelke hkrati. V tem primeru se po potrditvi ukaza ponudi možnost izbire
tiskanja zadolžnice za oddelek, v katerega smo prijavljeni, ali tiskanja za vse
oddelke hkrati. Privzeto se po vključitvi tega parametra ponudi možnost »vsi
oddelki«, nato pa »trenutni oddelek«. Knjižnica lahko spremeni vrstni red teh
dveh možnosti z vključitvijo posebnega parametra.
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Opozorilo:
Če uporabljamo termični tiskalnik, mora biti širina izpisa nastavljena na 42
znakov (gl. ukaz EDIT FORM). To velja tudi tedaj, kadar imamo samo en tak
tiskalnik. V knjižnicah, kjer je izposoja organizirana po oddelkih, zadošča
nastavitev na ožji izpis samo za tiste oddelke, kjer bodo izpisovali na vsaj en
termični tiskalnik. Vsi uporabniki, ki bodo imeli priključen termični tiskalnik,
morajo imeti pravilno nastavljen tip tiskalnika v okolju ukaza SET UP, in sicer
na tiskalnik EPSON thermal line printer ali Thermal line printer (CP 852).
Primer izpisa potrdila v ožjem formatu (42 znakov).
=======================================
COBISS

Maribor, 26.05.2008 09:38

Institut informacijskih znanosti
Testno okolje za izposojo
Prešernova 17
2000 Maribor
Identif. št. za DDV: SI12345678
0100022 Pojbič Magdalena
SEZNAM GRADIVA
Izposojeno gradivo
vrniti do/tip
-----------------------------------------Jelšev kralj
16.06.2004 knj
Zaznamovane: ženske zgodbe 16.06.2004 knj
Antigona
16.06.2004 knj
SEZNAM NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI
Obveznost
št.enot
cena
znesek
-----------------------------------------1.opomin
1
2,50
2,50
članarina-zaposleni
1
4,00
4,00
-----------------------------------------Skupaj
EUR
6,50
Izposojevalec/-ka: Milena Pernik
Hvala za obisk in nasvidenje!
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