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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.7 

 

Seznam sprememb št. 25, april 2013 
 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

   Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO  KAZALO/1–13 spremenjeno 

   3.1 Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu 3.1/9–12 spremenjeno 

   4.13 Vodenje evidence izposoje kompletov 4.13/1–18 dodano 

   CHECK/MESSAGES CHECK/MESSAGES/1–5 spremenjeno 

   NOTIFY NOTIFY/3 spremenjeno 

   
 

   
 

   
 

RFID OFF RFID OFF/1 nov ukaz 

   RFID ON RFID ON/1 nov ukaz 

   SET ILLMEMB SET ILLMEMB/1–2 nov ukaz 

   G Izposoja v potujoči knjižnici Dodatek G/1–2,23–24 spremenjeno 

      

      

      

      

      

      

      

   

    

 

Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno s 

črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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Opis sprememb št. 25, april 2013 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

 

1. Poglavje 3.1 Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu 

Omejitev »onemogočena uporaba knjigomata« se nanaša na izposojo gradiva in podaljšanje 

roka izposoje na knjigomatu; za vračilo gradiva na knjigomatu ni omejitev. 

Dodan opis omejitve »onemogočen dostop do drugih baz s podatki o članu« . 

2. Poglavje 4. 13 Vodenje evidence izposoje kompletov 

V poglavju so opisani postopki v zvezi z evidentiranjem izposoje kompletov, in sicer: 

izposoja kompleta, vračilo kompleta (vračilo pri izposojevalnem pultu s čitalnikom RFID, 

vračilo na knjigomatu s čitalnikom RFID, vračilo z zadržkom, vračilo izgubljenega 

kompleta, vračilo nepopolnega kompleta), podaljšanje roka izposoje, rezervacija kompleta, 

kompleti v katalogu in opomini. 

3. Poglavje CHECK/MESSAGES 

Dodan je opis ukaza v primeru ponovnega avtomatskega pošiljanja e-obvestil.  

4. Poglavje NOTIFY 

Dodan je opis najpogostejših težav, s katerimi se lahko član sreča, ko se odloči za prejemaje 

e-obvestil. 

5. Poglavje RFID OFF 

Nov ukaz, s katerim izklopimo nastavitev programskega vmesnika na zaznavo čitalnika 

RFID. 

6. Poglavje RFID ON 

Nov ukaz, s katerim nastavimo programski vmesnik na zaznavo čitalnika RFID. 

7. Poglavje SET ILLMEMB 

Nov ukaz, s katerim določimo člana, pri katerem bodo evidentirane rezervacije gradiva 

domače knjižnice za medknjižnično izposojo.  

8. Poglavje G.4 Bibliobus on-line 

Opis t. i. online evidentiranja postopkov izposoje v oddelku potujoče knjižnice, opis 

posebnosti pri delu v bibliobusu. 
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