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izposoja gradiva, katalog
Ukaz je namenjen rezerviranju gradiva. Izbranemu članu lahko rezerviramo
samo izposojeno gradivo.


Rezerviranje gradiva z vpisom inventarne številke ali številke za
izposojo:
V ukazno vrstico napišemo

Ukaz: RESERVE
Y W

Ukazna vrstica
Ukazni tipki

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se v ukazni vrstici izpiše
besedilo Rezervacije IN/CN=. Vpišemo inventarno številko ali
številko za izposojo in jo potrdimo s tipko L.
Besedilo Rezervacije IN/CN= se izpisuje do preklica s tipko F
ali do izbire enega od ostalih postopkov.


Rezerviranje gradiva z izbiro iz kataloga:
Izbranemu članu najpogosteje rezerviramo gradivo z izbiro iz kataloga.
Pred prehodom ali po prehodu v okolje kataloga (tipki Y Q ali
V Q) izberemo postopek rezervacij (tipki Y W). Po iskanju
gradiva rezerviramo izvod tako, da za besedilom Rezervacija
izvod= vpišemo zaporedno številko izvoda.

Rezervirano gradivo se izpiše na koncu seznama evidentiranega gradiva člana
in ima status R. Pred statusom se avtomatično izračuna in izpiše še datum
poteka rezervacije (gl. sliko RESERVE - 1).
Ker so rezervacije za monografske publikacije vezane na naslov, se izpiše
COBISS.SI-ID (ne inventarna številka!). Za serijske publikacije je rezervacija
vezana na enoto izposoje (en zvezek, več skupaj vezanih zvezkov), zato se
izpiše inventarna številka.
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RESERVE - 1: Gradivo je rezervirano (status R)
Serijske publikacije, ki nimajo posameznih zvezkov (npr. serijske publikacije,
ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka) ali pa so vsi zvezki
vezani skupaj, rezerviramo kot monografske. Pri rezervacijah serijskih
publikacij z nevezanimi ali delno vezanimi zvezki moramo za inventarno
številko vpisati še ločilo "," in enoto izposoje. To je lahko številka
posameznega zvezka (če zvezki niso vezani) oz. območje številk skupaj
vezanih zvezkov. Če vpišemo samo inventarno številko, se po potrditvi odpre
okno z vsemi enotami letnika (gl. sliko RESERVE - 2).
Enote, ki jih lahko rezerviramo, so izpisane poudarjeno, kazalec pa se vedno
postavi v vrstico s podatki o prvi enoti, ki jo lahko izberemo. Posamezne enote
izberemo s tipkama Õ ali Ï in jih označimo s tipko za presledek (tipka
»). Vse enote, ki jih lahko izberemo, naenkrat označimo s tipko è,
 ali J j. Izbiro potrdimo s tipko L. Če ne želimo izbrati nobene
enote, pritisnemo tipko F, L, K ali J z.
Opozorilo:
Pri rezervacijah monografskih publikacij ni nujno, da članu kasneje res
izposodimo izvod z inventarno številko, ki je bila izbrana ob rezervaciji. Če je v
listi rezervacij na prvem mestu, mu bo dodeljen izvod, ki bo prvi vrnjen.
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RESERVE - 2: Rezervacija serijskih publikacij
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