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RENAME 

Kratica REN 
Del programa evidenca članov 
 

Ukaz omogoča dodelitev nove vpisne številke izbranemu članu.  

 

Ukaz: RENAME 
ali RENAME <vpisna številka člana> 
 Y E 

 
Novo vpisno številko dopišemo k ukazu RENAME ali za besedilom Nova 
številka člana:, ki se izpiše po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki. 
Pred tem moramo seveda preveriti, ali je nova številka še prosta.  

Na spremembo vpisne številke nas pri članu opozori zvočni signal, nova vpisna 
številka pa se med podatki o članu izpiše poudarjeno. Po dodelitvi nove vpisne 
številke moramo zapis o članu ponovno shraniti v bazo podatkov s tipkama 
Y I (ukaz SAVE). Po potrditvi se vsi podatki o članu nespremenjeni 
shranijo pod novo številko, stara številka pa ostane zasedena in je ne moremo 
dodeliti novemu članu. Vzrok zasedenosti te vpisne številke je razviden v 
segmentu COBISS2/Izposoja iz pregleda zasedenih vpisnih številk (npr. 
SELECT 0100100–0100500) ter v določenih izpisih za izposojo v segmentu 
COBISS2/Izpisi (npr. CIR501 – transakcije pri članu).  

Spremembo vpisne številke člana prekličemo tako, da podatkov o članu ne 
shranimo (izhod s tipko F).  

Nove vpisne številke navadno dodeljujemo članom, ki izgubijo svojo člansko 
izkaznico (da preprečimo njihovo zlorabo). Praviloma izberemo za novo vpisno 
številko tisto, ki je za 1 višja od doslej dodeljene najvišje številke.  

Pri članu, kateremu smo dodelili novo vpisno številko, lahko pregledujemo 
pretekle denarne transakcije tudi pod staro vpisno številko. Na osnovnem 
nivoju lahko z ukazom ACCOUNT (tipka Q) in sklicem na vpisno številko 
člana pred izvedbo ukaza RENAME preidemo v okolje Evidentiranje in 
poravnava terjatev, kjer imamo možnost pregleda transakcij, ki so bile izvršene 
v določenem obdobju.  

Ukaza RENAME ne moremo uporabiti pri članih, 

• ki imajo številko kategorije 126 (organizacijske enote/oddelki), saj so 
njihove vpisne številke nespremenljive 

• ki imajo evidentirano izposojo gradiva v kateri koli drugi knjižnici 
vzajemnega sistema izposoje (velja le za knjižnice vzajemne baze 
članov Univerze v Mariboru) 

• ki imajo v kateremkoli oddelku knjižnice evidentiran vsaj en izvod 
gradiva (če se knjižnica odloči za vključitev posebnega parametra, ki v 
tem primeru onemogoča uporabo ukaza RENAME) 

Ukazna vrstica  
 

Ukazni tipki 
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• ki imajo evidentirane terjatve 
• ki imajo evidentirane nezaključene zahtevke za medknjižnično 

izposojo 
 
 

Opozorilo: 

Za uporabo ukaza RENAME potrebujemo pooblastilo. 
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