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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.1, junij 2006 
 

Dopolnitve številka 11, junij 2006 
 
 
 

Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
iii–viii Kazalo vsebine zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
ix–xii Kazalo slik zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
2.6 /1–4 2.6 Splošno veljavni ukazi 

2.6.11 Vzdrževanje parametrov za elektronsko 
obveščanje 

zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
3.1/9–11 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis 

3.1.4 Podatki za obveščanje 
zamenjava strani 
(dopolnilo) 

  
EDIT MSHIPDATE/1 EDIT MSHIPDATE zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
EDIT NOTIFY/1–2 EDIT NOTIFY vstavitev novih strani  

(nov ukaz) 
   
NOTIFY/1–2 NOTIFY vstavitev novih strani  

(nov ukaz) 
  
Dodatek A/3–4,9-12 Dodatek A zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek B/1–2 Dodatek B zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek C/5–6,9–12 Dodatek C zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek F/1–2 Dodatek F zamenjava strani 

(dopolnilo) 
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COBISS2/Izposoja 

Verzija 5.1, junij 2006 
 

Opis dopolnitev številka 11, junij 2006 
 

 2.6 Splošno veljavni ukazi 
2.6.11 Vzdrževanje parametrov za elektronsko obveščanje 
Z novim ukazom EDIT NOTIFY vzdržujemo parametre za elektronsko obveščanje na 
ravni knjižnice. 

 
 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis 

3.1.4 Podatki za obveščanje 
Možnosti novih omejitev pri članu "onemogočeno posredovanje naročil za MI preko 
COBISS/OPAC-a" in "onemogočena uporaba knjigomata". 
Iz okolja evidence podatkov o članih so bili podatki Uporabnikovo geslo za OPAC, E-
pošta in Št. mobilnega telefona (SMS) preseljeni v okolje Podatki za obveščanje, kamor 
preidemo z ukazom NOTIFY ali ukazno tipko C. V tem okolju lahko spreminjamo tudi 
nastavitve za elektronsko obveščanje. 
Možna sta dva načina obveščanja, in sicer po e-pošti in s SMS-obvestili. Knjižnica lahko 
pri članu za posamezne vrste obvestil sama določi, na kateri način ga bo obveščala.  

 
 EDIT MSHIPDATE 

Knjižnica ima možnost definiranja nastavitve, da se v datum poteka članstva pri vpisu 
novega člana ali podaljševanju članstva vsakodnevno privzame datum, ki je za eno leto 
novejši od tekočega datuma. 
 

 EDIT NOTIFY 
Z novim ukazom EDIT NOTIFY preidemo v okolje vzdrževanja parametrov za 
obveščanje na ravni knjižnice. Knjižnica tako določi vrste in način obveščanja svojih 
članov. Člani lahko sami aktivirajo parametre samo za tiste vrste obvestil in načine 
obveščanja, ki jih dovoljuje knjižnica. 
 

 NOTIFY 
Z novim ukazom NOTIFY lahko iz osnovnega nivoja izposoje ali evidence člana 
preidemo v okolje nastavljanja parametrov za obveščanje pri članih. Poleg podatkov 
Uporabnikovo geslo za OPAC, E-pošta in Št. mobilnega telefona (SMS) se lahko v tem 
okolju vzdržujejo tudi podatki o tem, katera obvestila bomo članu pošiljali in na kateri 
naslov. Te podatke lahko člani spreminjajo tudi sami v spletnem COBISS/OPAC-u. 
 

 Dodatek A 
Dodan postopek prehoda v okolje podatkov za obveščanje in postopek za vnos podatkov 
za spletni COBISS/OPAC. 

 
 Dodatek B 

Dodana nova ukazna tipka zaradi uvedbe novega ukaza NOTIFY. 
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 Dodatek C 
Dopolnjen opis polja 310 (Št. mobilnega telefona SMS), 901 (E-pošta) in 008 
(Uporabnikovo geslo za OPAC) ter dodana nova polja 910 (Obvestilo o prispelem 
rezerviranem gradivu), 911 (Obvestilo o skorajšnjem poteku roka izposoje), 912 
(Obvestilo o skorajšnjem opominu), 913 (Obvestilo o poteku rezervacije), 917 
(Obvestilo o poteku članstva), 918 (Splošna obvestila knjižnice).  
Vsebino navedenih polj lahko člani sami nastavljajo v spletnem COBISS/OPAC-u. 
 

 Dodatek F 
Opustitev predpone EP za iskanje po E-pošti. 
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