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RETDATE 

Kratica RETD 

Del programa izposoja gradiva 

 

Z ukazom RETDATE nastavimo novi datum vrnitve za posamezne izvode 

gradiva, ki jih ima izbrani član evidentirane. Izvod, ki mu želimo spremeniti 

datum vrnitve, najprej izberemo s tipkama Š in Đ, nato pa v ukazno vrstico 

napišemo 

 

Ukaz: RETDATE 

 C 

 

Po potrditvi ukaza oz. po pritisku na tipko se kazalec postavi na prvo številko 

datuma pričakovane vrnitve gradiva (gl. sliko RETDATE - 1). Novi datum 

vpišemo čez starega in ga potrdimo s tipko L.  

 

 

RETDATE - 1: Spreminjanje datuma vrnitve 

 

Če novega datuma ne želimo shraniti, pritisnemo tipko  F. 

Če z ukazom RETDATE določimo novi datum vrnitve gradiva na dan izposoje, 

se to upošteva kot transakcija "nd" – določitev novega datuma vrnitve gradiva.  

Če določimo novi datum vrnitve kak drug dan, se to upošteva kot običajna 

transakcija podaljšanja roka izposoje gradivu. 

Ukazna vrstica 

Ukazna tipka 
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RETDATE - 2 © IZUM, december 2003   

 

Pri uporabi ukaza RETDATE bo program preveril, ali je gradivo že rezervirano. 

Če je, bo program na to opozoril in ponudil možnost, da za gradivo kljub 

rezervaciji določimo novi datum pričakovane vrnitve izvoda.  

Če je posameznemu izvodu potekel rok vrnitve in je za to vrsto gradiva v 

ceniku določeno avtomatsko evidentiranje izposojevalnine ali zamudnine, nas 

program na to opozori in omogoči, da pri članu evidentiramo ustrezno terjatev. 

Nov datum vrnitve lahko določimo tudi pri izvodih z izdelanimi opomini. V 

tem primeru bo prejel član naslednji (višji) opomin šele, ko bo prekoračen novi 

datum vrnitve. 

 

Opozorilo: 

Ukaz RETDATE je podoben ukazu PERIOD. Edina razlika med obema 

ukazoma je v načinu določitve novega datuma. Po potrditvi  ukaza RETDATE  

moramo za izbran izvod ročno vpisati nov datum vrnitve, po potrditvi ukaza 

PERIOD pa vpišemo čas podaljšanja, pri čemer se novi datum vrnitve 

izračuna programsko. 
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