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Dopolnitve številka 9, april 2005 
 
 
 

Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

   
iii–viii Kazalo vsebine zamenjava strani 

(dopolnilo) 
   
ix–xii Kazalo slik zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
2.4/1–5 2.4 Vzdrževanje vsebine obrazcev za opomine, 

izdelava in brisanje opominov 
zamenjava strani 
(dopolnilo) 

  
3.1/7–9 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
EDIT 
OVERDUE/1–10 

EDIT OVERDUE vstavitev novih strani  
(nov ukaz) 

  
RETURN/3–4 RETURN zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
RETURN/ 
CURRENT/1–2 

RETURN/CURRENT zamenjava strani 
(dopolnilo) 

  
Dodatek A/5–6 Dodatek A zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek C/3–10 Dodatek C zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek E/3–6 Dodatek E zamenjava strani 

(dopolnilo) 
  
Dodatek G/3–4 Dodatek G zamenjava strani 

(dopolnilo) 
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 2.4 Vzdrževanje vsebine obrazcev za opomine, izdelava in brisanje opominov 

Opis možnosti vzdrževanja vsebine obrazcev za opomine v sami knjižnici. 
 

 3.1.3 Vrste podatkov in njihov vpis 
Opis možnosti omejitve "onemogočen oddaljen dostop do informacijskih virov". 
 

 EDIT OVERDUE 
Z novim ukazom lahko pripravljamo nove obrazce za opomine, vzdržujemo vsebino 
pripravljenih obrazcev za opomine ali obrazce za opomine brišemo.  
Knjižnica lahko vsebino obrazcev za opomine pripravlja in vzdržuje sama le v primeru, 
če od knjižničnega informacijskega servisa zahteva vključitev posebnega parametra, ki 
omogoča uporabo ukaza EDIT OVERDUE.  

 
 RETURN 
 RETURN/CURRENT 

Dopolnitev opisa ukazov zaradi uvedbe kontrole povezanosti bibliografskega zapisa z 
vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. 
 

 Dodatek A 
Dopolnitev z opisom postopkov priprave novih obrazcev za opomine, vzdrževanja že 
pripravljenih obrazcev za opomine in brisanja obrazcev za opomine. 
 

 Dodatek C 
Manjše dopolnitve pri opisu polj za vnos telefonskih številk. 
 

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

 Dodatek G 
Manjša vsebinska dopolnitev zaradi uvedbe kontrole pravilnosti sistemskega časa ob 
prijavi v segment COBISS2/Izposoja na bibliobusu. 
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