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COBISS2/Izposoja 

Verzija V5.3, december 2007 
 

Dopolnitve številka 15, december 2007 
 
 
 

Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

  
iii–viii Kazalo vsebine zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
ix–xii Kazalo slik zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
2.6/1–4 2.6.3 Ažuriranje lokalnih šifrantov zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
2.7/1–12 2.7 Evidentiranje in poravnava terjatev 

2.7.2 Avtomatsko evidentiranje terjatev 
2.7.3 Ročno evidentiranje in poravnava 
         terjatev 

zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
3.1/5–6, 9–11 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis 

3.1.4 Podatki za obveščanje 
zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
4/1–3 4 Okolje izposoje gradiva zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
4.1/1–5 4.1 Pregled evidentiranega gradiva pri 

      članu 
zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
4.2/1–2, 9–15 4.2.5 Medoddelčna izposoja zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
4.3/1–4 4.3 Rezervacije gradiva 

4.3.1 Rezervacije izposojenega gradiva 
4.3.2 Rezervacije prostega gradiva 
 

zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
4.5/3 4.5.3 Vračanje gradiva v katerem koli 

         oddelku 
zamenjava strani 
(dopolnilo) 
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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 
   
ACCOUNT/1–14 ACCOUNT zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
CHECK/RESERVATION/
1–4 

CHECK/RESERVATION zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
EDIT NOTIFY/1–2 EDIT NOTIFY zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
EDIT PRICE/3–4 EDIT PRICE zamenjava strani 

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

(dopolnilo) 
  
ERASE/RESERVATION/ 
1–2 

ERASE/RESERVATION zamenjava strani 
(dopolnilo) 

   
NOTIFY/1–3 NOTIFY zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
ORDER/1–3 ORDER zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
RETURN/1–5 RETURN zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
WAITING/1–3 WAITING vstavitev novih strani  

(nov ukaz) 
  
Dodatek A/7–10, 13–18, 21 Dodatek A zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek C/11–12 Dodatek C zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
Dodatek E/1–10 Dodatek E zamenjava strani 

(dopolnilo) 
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COBISS2/Izposoja 
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Opis dopolnitev številka 15, december 2007 
 

 
 2.6.3 Ažuriranje lokalnih šifrantov 

Če knjižnica uporablja segment COBISS3/Zaloga, uporaba ukaza EDIT CODES za 
ažuriranje lokalnih šifrantov ni več možna. Lokalni šifranti se v tem primeru vzdržujejo 
v segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacij. 

 
 2.7 Evidentiranje in poravnava terjatev 

Dodan postopek prenosa terjatev iz drugega oddelka. 
 
 2.7.2 Avtomatsko evidentiranje terjatev 

Dopolnjen opis terjatev za storitve, ki se lahko evidentirajo avtomatsko, in sicer pri 
obveščanju o prispelem rezerviranem gradivu (postavka REZ), pri rezervaciji prostega 
gradiva (postavka NAR) in pri neizvedenem prevzemu gradiva (postavka ZNR). 
 

 2.7.3 Ročno evidentiranje in poravnava terjatev 
Odslej je možno tudi brisanje dela evidentiranih terjatev. 
 

 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis 
Dopolnjen opis vzdrževanja lokalnih šifrantov za knjižnico, ki uporablja segment 
COBISS3/Zaloga in mora šifrante vzdrževati v segmentu COBISS3/Upravljanje 
aplikacij. 
 

 3.1.4 Podatki za obveščanje 
Dodan je opis obvestila o neporavnanih terjatvah. 
Dopolnjen je opis obvestila o prispelem rezerviranem gradivu in načinu vzdrževanja 
podatkov za obveščanje članov. 

 
 4 Okolje izposoje gradiva 

Dodana postopek prenosa terjatev v drugi oddelek in programska kontrola pri poteku 
veljavnosti članstva, ki se razlikuje od privzete. 
 

 4.1 Pregled evidentiranega gradiva pri članu 
Dopolnjen opis datumov ter statusov gradiva, ki se izpisujejo pri gradivu, evidentiranem 
pri članu v okolju Izposoja/Evidenca gradiva člana. 
 

 4.2.5 Medoddelčna izposoja 
Dodan opis postopka vračanja gradiva v katerem koli oddelku knjižnice (gl. str. 4.2 - 
12). 
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 4.3 Rezervacije gradiva 
Naslov poglavja 4.3 Rezervacije in naročanje gradiva je spremenjen v Rezervacije 
gradiva.  
Dodan je opis obveščanja članov o prispetju rezerviranega gradiva. 
 

 4.3.1 Rezervacije izposojenega gradiva 
Naslov poglavja 4.3.1 Rezervacije gradiva je spremenjen v Rezervacije izposojenega 
gradiva.  
 

 4.3.2 Rezervacije prostega gradiva 
Naslov poglavja 4.3.2 Naročanje gradiva je spremenjen v Rezervacije prostega gradiva.  
Dodan opis postopka za pripravo rezerviranega prostega gradiva, ki ga prevzame član.  
 

 4.5.3 Vračanje gradiva v katerem koli oddelku 
V knjižnicah, ki imajo izposojo organizirano v oddelkih, lahko knjižnica dovoli, da člani 
izposojeno gradivo vračajo v katerem koli oddelku knjižnice z avtomatizirano izposojo. 
V novem poglavju so opisani postopki, ki jih mora izvesti knjižnica, ko član ne vrne 
gradiva v oddelku, v katerem si ga je izposodil.  

 
 ACCOUNT 

Dodan opis postopkov za delno brisanje evidentiranih terjatev (gl. str. ACCOUNT - 12) 
in prenos terjatev za izbranega člana iz drugega oddelka v oddelek, v katerem smo 
prijavljeni (gl. str. ACCOUNT - 12–13). 

 
 CHECK/RESERVATION 

Dopolnjen opis ukaza, ker je treba rezervirano prosto gradivo, ki smo ga umaknili s 
police, z ukazom WAITING označiti, da je pripravljeno za prevzem ter o tem obvestiti 
tudi člana (gl. str. CHECK/RESERVATION - 3). 

 
 EDIT NOTIFY 

Nova zaslonska slika tega ukaza, ki je dopolnjen še z možnostjo obveščanja članov o 
neporavnanih terjatvah.  
 

 EDIT PRICE 
Dopolnjen opis postavke NAR – rezervacija prostega gradiva in nove postavke ZNR – 
neizveden prevzem gradiva, za katere lahko terjatve obračunavamo avtomatsko (gl. str. 
EDIT PRICE - 2).  
 

 EDIT TIMEPAR 
Dopolnjen opis parametra nar. (čas veljavnosti rezervacije prostega gradiva ali čas 
čakanja gradiva na prevzem). 

 
 ERASE RESERVATION 

Dopolnjen opis ukaza z možnostjo, da se lahko pri brisanju rezervacij s poteklim rokom 
veljavnosti pri članih, ki imajo evidentirano gradivo, pa ga niso prevzeli, avtomatsko 
obračuna terjatev ZNR – neizveden prevzem gradiva.
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Ukaz je dopolnjen tudi z opisom možnosti obveščanja članov o brisanju rezervacij, 
katerih veljavnost je potekla. 
 

 NOTIFY 
Dodano opozorilo o vzdrževanju podatkov za obveščanje, ki jih lahko spreminjajo 
izposojevalci v segmentu COBISS2/Izposoja ali člani knjižnice sami preko spletnega 
COBISS/OPAC-a pri možnosti "moja knjižnica". 
 

 ORDER 
Dopolnjen opis ukaza, kjer je izraz naročilo zamenjan z izrazom rezervacija prostega 
gradiva. Opisane so tudi spremembe pri prehodih iz statusa R v O in dodan napotek o 
pripravi rezerviranega prostega gradiva za prevzem. 

 
 RETURN 

Dodan opis postopka za vračanje gradiva v katerem koli oddelku knjižnice (gl. str. 
RETURN - 2–3). 
 

 WAITING 
Novi ukaz, s katerim označimo, da je rezervirano prosto gradivo (gradivo s statusom O) 
umaknjeno s police ter pripravljeno za prevzem (izposojo) članu, ki je prosti izvod 
gradiva rezerviral. O tem obvestimo člana na način, ki si ga je izbral na osnovi možnosti, 
ki jih ponuja knjižnica (e-pošta, SMS-obvestilo, telefon). Če knjižnica obračunava 
stroške obveščanja o prispelem rezerviranem gradivu in ima nastavljen avtomatski način 
obračuna, program po pošiljanju obvestila ponudi tudi možnost obračuna stroškov 
obveščanja. 
Izvod gradiva, ki je pripravljen za prevzem, opremimo z listkom, ki se po izvedbi ukaza 
WAITING samodejno izpiše. 

 
 Dodatek A 

Dodana postopka za pripravo gradiva za prevzem (gl. str. A - 8) in vračanje gradiva v 
katerem koli oddelku (gl. str. A - 16). 

 
 Dodatek C 

Dodano polje 014 (Veljavnost članstva), v katero vpišemo obdobje veljavnosti članstva, 
če se razlikuje od privzetega (gl. str. C - 12). 
 

 Dodatek E 
Manjše dopolnitve pri iskalnih indeksih za bibliografsko bazo podatkov.  


	COBISS2/Izposoja
	Dopolnitve številka 15, december 2007
	COBISS2/Izposoja
	Opis dopolnitev številka 15, december 2007

