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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
v–viii Kazalo vsebine zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
ix–xii Kazalo slik  zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
3.1/9–11 3.1.4 Podatki za obveščanje zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
CKECK/MESSAGES/1–4 CHECK/MESSAGES vstavitev novih strani  

(nov ukaz) 
   
EDIT CODES/1–3 EDIT CODES zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
EDIT OPAC/1–2 EDIT OPAC zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
RETURN/3–4 RETURN zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
RETURN/CURRENT/1–3 RETURN/CURRENT zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek C/13–14 Dodatek C zamenjava strani 

(dopolnilo) 
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 3.1.4 Podatki za obveščanje  
Knjižnica lahko z ukazom EDIT OPAC pri parametru e-pošta za e-obveščanje vpiše 
elektronski naslov, na katerega bo prejemala kopije obvestil, poslanih po e-pošti, in/ali 
SMS-obvestil. 

 
 CHECK/MESSAGES 

Nov ukaz, ki omogoča pripravo poročila o poslanih obvestilih. V poročilu se izpišejo 
podatki o poslanih obvestilih (e-pošta, SMS), - obvestilo o poteku rezervacije, prispelem 
rezerviranem gradivu, skorajšnjem poteku roka izposoje, skorajšnjem opominu in poteku 
članstva. Poročilo vsebuje podatke o uspešnosti in načinu pošiljanja obvestila, vrsti 
poslanega obvestila, vpisni številki člana, ki mu je bilo obvestilo poslano, datumu in 
času pošiljanja obvestila ter o pošiljatelju obvestila. Vsebino obvestil, ki so bila poslana 
po e-pošti, lahko tudi pregledujemo. 
 

 EDIT CODES 
Dopolnjen opisa ukaza z opisom priprave lokalnega šifranta CODE 316 Skrajšano ime 
knjižnice ali oddelkov knjižnice. 

 
 EDIT OPAC 

Novi parameter e-pošta za e-obveščanje, namenjen za vpis naslova e-pošte, na katerega 
želimo prejemati kopije obvestil, poslanih po e-pošti in/ali SMS-obvestil. 
 

 RETURN 
RETURN/CURRENT 
Dopolnjen opisa ukaza o možnosti, da se podatek o načinu obveščanja člana o prispelem 
rezerviranem gradivu izpiše na listek skupaj s podatki o prispelem rezerviranem gradivu. 
 

 Dodatek C 
V lokalnem šifrantu CODE 316 določimo ime knjižnice (in oddelkov knjižnice, če je 
knjižnica organizirana v oddelke), ki se bo izpisalo v SMS-obvestilih knjižnice, 
namenjenih njenim članom. 
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