COBISS2/Izpisi

Izposoja

13.1 CIR0XX – ČLANI
Skupina izpisov CIR0XX vključuje sezname članov po različnih kriterijih.

IZBIRA IZPISA
V okviru skupine CIR0XX – člani lahko izbiramo med naslednjimi izpisi:

Slika 13.1 - 1: Izbira izpisa iz CIR0XX

IZBOR ČLANOV
Pri večini izpisov iz skupine CIR0XX najprej izberemo zapise o članih, ki bodo
vključeni v izpis. Lahko izberemo možnost vsi člani ali pa z ukazom
SELECT in iskalnimi indeksi (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, poglavje 2.2
Iskanje članov in ukaz SELECT) napravimo ustrezen izbor.

13.1.1 Opis parametrov
Pred izvajanjem programa moramo podati vrednosti parametrov, od katerih je
odvisna vsebina izpisa. Katere parametre je treba določiti, je navedeno pri
posameznih izpisih.
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Aktivnost (tipka PF2 – šifrant)
Pri izdelavi izpisa CIR007 – aktivni člani določimo z oznako aktivnosti kriterij,
po katerem so člani obravnavani kot aktivni:
"*" – vsi obiski v knjižnici
"a" – vsi obiski (knjiž. in COBISS/OPAC)
"b" – vrnitev z zadržkom
"c" – izposoja na dom
"e" – e-izposoja1
"f" – obisk zaradi vračila
"k" – izposoja za kroženje
"l" – evidentiranje izgubljenega gradiva
"m" – vpis člana ali sprememba podatkov o članu
"nd" – določitev novega datuma vrnitve
"o" – obisk zaradi naročila
"o*" – vsi obiski prek COBISS/OPAC-a
"ocr" – preklic rezervacij preko COBISS/OPAC-a
"om" – sprememba podatkov preko COBISS/OPAC-a2
"oo" – naročilo prek COBISS/OPAC-a
"op" – podaljšanje prek COBISS/OPAC-a
"or" – rezervacija prek COBISS/OPAC-a
"ow" – dodelitev naslednjemu članu zaradi preklica rezervacije
"p" – podaljšanje roka izposoje
"pay" – evidentiranje plačila
"pp" – podaljšanje po telefonu
"r" – obisk zaradi rezervacije
"ren" – sprememba evidenčne številke člana
"s" – izposoja v čitalnico
"sm" – evidentiranje posebnega članstva
"us" – uporaba v čitalnici
"v" – obisk, evidentiran z ukazom VISIT
"vi" – obisk, evidentiran z ukazom VISIT/INTERNET
"x" – odpis izgubljenega gradiva
Če vnesemo znak "*", so kot aktivni obravnavani vsi člani, ki so v določenem
obdobju obiskali knjižnico. Vnesemo lahko več oznak aktivnosti naenkrat; med
seboj jih ločimo z vejico. Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
aktivnost (tipka PF2 - šifrant): m,v

1

Z izbiro te aktivnosti lahko pripravimo seznam članov, ki so bili v izbranem obdobju aktivni le zaradi izposoje eknjig. Pomembno je, da pri pripravi tovrstnega seznama izberemo le aktivnost "e", pri parametru oddelek pa
moramo vpisati "*" – vsi oddelki.
2
Kot transakcija spremembe podatkov preko COBISS/OPAC-a se šteje sprememba naslova e-pošte, sprememba
SMS-naslova in sprememba nastavitev za e-obveščanje. Sprememba gesla se ne upošteva kot transakcija "om".
Transakcija "om" se bo pri izdelavi izpisa CIR007 upoštevala le, če pri knjižnici, ki je organizirana po oddelkih, pri
parametru "Številka oddelka:" vpišemo vrednost "*" – vsi oddelki.
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Datum zapadlosti članarine
Datum zapadlosti članarine se vnaša pri izdelavi izpisa CIR003, pri seznamu
članov, ki jim je do določenega datuma zapadla članarina. Datum vnesemo v
obliki DD.MM.LLLL. Privzeta vrednost je tekoči datum, kar pomeni, da se
izpiše seznam vseh članov, ki jim je zapadla članarina tekočega dne. Vnos
vrednosti parametra je obvezen.

Primer:
datum zapadlosti čl.: 20.04.1998

Začetni datum
Vnesemo začetni datum obdobja (v obliki DD.MM.LLLL), od vključno
katerega se bodo upoštevale transakcije za izbrane člane. Vnos vrednosti
parametra je obvezen.

Primer:
začetni datum: 24.04.1998

Končni datum
Vnesemo končni datum obdobja (v obliki DD.MM.LLLL), do vključno
katerega se bodo upoštevale transakcije za izbrane člane. Privzeta vrednost je
tekoči datum. Vnos vrednosti parametra je obvezen.

Primer:
končni datum: 20.04.1998

Od datuma vpisa
Vnesemo začetni datum obdobja, od vključno katerega so bili vpisani izbrani
člani. Datum vnesemo v obliki DD.MM.LLLL. Vnos vrednosti parametra je
obvezen.

Primer:
od datuma vpisa: 01.01.1998

Do datuma vpisa
Vnesemo končni datum obdobja, za vključno katerega želimo izpisati seznam
članov. Datum vnesemo v obliki DD.MM.LLLL. Privzeta vrednost je tekoči
datum. Vnos vrednosti parametra je obvezen.
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Primer:
do datuma vpisa: 24.04.1998

Format izpisa (C/H/A/E)
Določimo, ali želimo izpis v formatu:
"C" – COBISS
"H" – HTML
"A" – ASCII
"E" – format TXT ("tab" ločeno)
Vnos vrednosti parametra je obvezen. Privzeta vrednost je C.
Pri pripravi seznama CIR009 lahko izbiramo le med formatoma C in E.
Če izpis CIR005 pripravimo v formatu "E" – format TXT ("tab" ločeno), se
vsebina razlikuje od vsebine istega izpisa, pripravljenega v formatu "C" –
COBISS. Izpis v formatu "E" uporabimo za pripravo podatkov o članih z
dolgovi in evidentiranim zadnjim opominom. Vsebina je obsežnejša in
vključuje: številko člana, priimek in ime pooblaščene osebe, priimek in ime
člana, naslov člana, poštno številko in pošto prebivališča, telefonsko številko,
skupni znesek terjatev na dan izdelave izpisa, specifikacijo evidentiranih
terjatev (po postavkah terjatev), oddelek in opombe o članu. Pri izpisu terjatev
za gradivo, za katero je član prejel zadnji opomin, se, če je gradivo pri članu
v času priprave izpisa CIR005 še vedno evidentirano kot izposojeno, za
evidentirani izvod gradiva izpišejo še naslednji podatki: cena izvoda,
inventarna številka, naslov, datum izposoje, datum poteka roka izposoje in
datum izdelave opomina. Če gradivo pri članu ni več evidentirano, se našteti
podatki ne izpišejo. Podatki o gradivu se izpišejo tudi v primeru terjatev za
zamudnino.
Če izpis CIR005 pripravljamo po posameznih terjatvah, se v stolpcu Datum
nastanka terjatve izpiše datum evidentiranja terjatve. Če izpis CIR005 ni
pripravljen po posameznih terjatvah, se podatek o datumu nastanka terjatve ne
izpisuje.
Pripravljene datoteke lahko, potem ko smo jih prenesli na svoj osebni
računalnik, glede na format izpisa poljubno oblikujemo (gl. pogl. 2.4 Prenos in
2.4.1 Uporaba prenesenih datotek).

Razvrščanje
Seznam članov je lahko razvrščen po katerem koli podatku, ki je indeksiran (gl.
priročnik COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost je NA, kar pomeni
razvrščanje po priimku in imenu.Vnos vrednosti parametra ni obvezen.
Primer:
razvrščanje: CG
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Razvrščanje neaktivnih članov
Neaktivni člani v kontrolnih seznamih CIR011 in CIR013, ki jih pripravimo
pred izvedbo paketnega brisanja podatkov o neaktivnih članih, so lahko
razvrščeni po katerem koli podatku, ki je indeksiran (gl. priročnik
COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost parametra je NA, kar pomeni
razvrščanje po priimku in imenu. Če izbrišemo privzeto vrednost NA in
pustimo parameter prazen, bodo člani v seznamu razvrščeni po vpisni številki.
V knjižnicah z oddelki bodo člani vedno najprej razvrščeni po oznaki oddelka v
vpisni številki (prvi dve mesti označujeta oddelek vpisa člana), v okviru nekega
oddelka pa nato še po podatku, ki smo ga določili v parametru za razvrstitev
(npr. po priimku in imenu).
Primer:
razvrščanje neaktivnih članov: CG

Številka oddelka
Program zahteva vnos vrednosti tega parametra samo pri knjižnicah, ki imajo
izposojo organizirano po oddelkih.
Vnesemo številko oddelka, za katerega želimo izdelati seznam članov, oziroma
znak "*", če želimo zajeti vse oddelke. Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
št. oddelka: 01

Število let od zadnjega obiska
Pri izdelavi kontrolnega seznama CIR013, ki ga pripravimo pred izvedbo ukaza
DELETE/INACTIVE_SELECT, vnesemo kriterij neaktivnosti – število let, ki so
minila od zadnjega obiska člana. Število mora biti večje od 1 in pomeni, da je
bil zadnji obisk pred najmanj toliko ali več leti. Vnos vrednosti parametra je
obvezen.

Omejitve SCAN
Pri izdelavi izpisa CIR002 – seznam članov z izposojenim gradivom lahko
omejimo seznam na člane, ki imajo izposojeno gradivo izbrano z ukazom
SCAN (gl. priročnik COBISS2/Katalogizacija, ukaz SCAN). Vnos vrednosti
parametra ni obvezen.
Primer:
omejitve SCAN: 101a=slv
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Vključena tudi trenutna zamudnina (D/N)?
Pri izdelavi izpisa CIR005 – seznam članov z dolgom lahko v izpis vključimo
tudi izpis trenutne zamudnine za gradivo, ki mu je potekel rok izposoje in še ni
bilo vrnjeno. Privzeta vrednost je N. Vnos vrednosti parametra ni obvezen.
Primer:
vključena tudi trenutna zamudnina (D/N)?: D

Naslov
Vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi seznama. Vnos vrednosti parametra
ni obvezen. Vnesemo lahko največ 30 znakov.

Primer:
naslov: seznam študentov

Vrsta članstva (N – navadno, P – posebno)
Pri izdelavi izpisa CIR003 – seznam članov z zapadlo članarino lahko v izpis
vključimo člane s posebnim članstvom (P) ali člane z navadnim članstvom (N).
Privzeta vrednost je N.

Primer:
vrsta članstva (N-navadno, P-posebno): P

Vrsta obvestila
Pri izdelavi izpisa CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem določimo vrsto
obvestila kot kriterij uvrstitve članov v izpis. Izbiramo lahko med naslednjimi
vrstami obvestil (tipka X):
"1" – potek rezervacije
"2" – prispelo rezervirano gradivo
"3"– skorajšnji potek roka izposoje
"4" – skorajšnji opomin
"5" – potek članstva
"6" – splošna obvestila knjižnice
"7" – neporavnane terjatve
Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
vrsta obvestila: 2
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Način obveščanja
Pri izdelavi izpisa CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem izberemo način
obveščanja kot kriterij upoštevanja članov pri pripravi izpisa. Izbiramo lahko
med naslednjimi možnostmi (šifrant tipka X):
"*" – kateri koli način obveščanja
"0" – člani, ki nimajo nobenega obveščanja
"1" – obveščanje po e-pošti
"2" – SMS-obveščanje
"3" – obveščanje s potisnim obvestilom
"4" – samo obveščanje po e-pošti
"5" – samo SMS-obveščanje
"6" – samo s potisnim obvestilom
"7" – samo po e-pošti in s SMS
"8" – samo po e-pošti in s potisnim obvestilom
"9" – samo s SMS in potisnim obvestilom
"a" – hkrati SMS, potisna obvestila in e-pošta
Če vnesemo znak "*", bodo pri pripravi izpisa CIR010 upoštevani člani, ki
imajo izbran kateri koli način e-obveščanja. Če vnesemo vrednost "0" – člani,
ki nimajo izbranega nobenega obveščanja, bodo pri pripravi izpisa CIR010
upoštevani člani, ki sicer nimajo izbranega nobenega načina e-obveščanja,
imajo pa že vpisan kakšen drug podatek v okolju Podatki za obveščanje
(segment COBISS2/Izposoja).

Privzeta vrednost je "*". Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
način obveščanja: 2

Koda postavke
Vnesemo kodo tiste postavke iz cenika, za katero želimo izdelati izpis
neporavnanih obveznosti članov (CIR005). Privzeta vrednost je "*", kar
pomeni, da bodo v izpisu zajete transakcije za vse vrste terjatev. Vnos
vrednosti parametra ni obvezen.

Primer:
koda postavke: *
koda postavke: ZAM
koda postavke: ZAM01
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Izpis po posameznih terjatvah (D/N)
Določimo, ali se v izpisu CIR005 izpišejo dolgovi članov tako, da so podatki o
vsaki terjatvi izpisani v svoji vrstici. Če odgovorimo pritrdilno, se v izpisu v
svoji vrstici o vsaki posamezni terjatvi izpišejo naslednji podatki: datum
nastanka, znesek terjatve in specifikacija terjatve (koda postavke, cena in
število enot).
Pri pripravi izpisa CIR005 v formatu E se v primeru, ko izberemo izpis po
posameznih terjatveh, v posebnem stolpcu izpiše tudi datum evidentiranja
terjatve. Če ne izberemo izpisa po posameznih terjatvah, je stolpec za datum
evidentiranja terjatve prazen.

13.1 - 8
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13.1.2 CIR001 – seznam članov
Izpis CIR001 vključuje seznam s podatki o izbranih članih, vpisanih v
določenem obdobju. Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 2: Parametri za CIR001

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01
07.10.2001
CIR001 Seznam članov za obdobje od 01.01.2001 do 07.10.2001 – vsi člani
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Številka Kategorija
Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Tel.
Datum vpisa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0119155 003 srednješolci
ADAM Sonja
Na jasi 16
2361 Ožbalt
02 8761 067 30.01.2001
2.

0121138

003 srednješolci

ARKO Mija

Čopova ul. 5

1240 Kamnik

01 1118 020 20.02.2001

3.

0120467

003 srednješolci

ARNOLD Nika

Spodnja Senarska 021a

2235 Sv. Trojica v
Slov. Gor.

02 7000 620 13.03.2001

4.

0114803

003 srednješolci

BABIČ Kolšek Tanja

Stiploškova 14

1000 Majšperk

5.

0120206

003 srednješolci

BAUMAN Peter

Konjsko 39 B

2242 Zgornja Korena

02 6818 121 25.03.2001

6.

0119562

002 osnovnošolci

BEZOV Nataša

Partizanska cesta 169

2317 Oplotnica

02 8020 205 15.04.2001

7.

0120493

003 srednješolci

BOBOVNIK Matjaž

Morje 70

2313 Fram

02 6615 341 24.04.2001

8.

0119223

006 zaposleni

BRAČKO Mija

Murnova 6

2000 Maribor

02 8122 795 17.08.2001

01 2999 08 24.03.2001

Slika 13.1 - 3: Izpis CIR001
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13.1.3 CIR002 – seznam članov z izposojenim gradivom
Izpis CIR002 vključuje seznam s podatki o izbranih članih, ki imajo izposojeno
gradivo. Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 4: Parametri za CIR002

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01
07.10.2001
CIR002 Seznam članov z izposojenim gradivom - vsi člani
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Številka Kategorija
Priimek in ime
Inv. št.
Signatura Izposojeno gradivo
Dat. izp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0111108 006 zaposleni BRVAR Sandi
00001760
Vč 635.9 PAČNIK, Jože
10.10.2007
Enoletnice : pisano darilo poletja :
kratka navodila za gojenje nekaterih
enoletnic in pridelovanja njihovega semena.
- Murska Sobota, 1981
2.

0111108

006 zaposleni BRVAR Sandi

00316935

Vč 635.9

NOORDHUIS, Klaas T.
Enciklopedija vrtnih rastlin. - 1. natis.
- Ljubljana, 1997

09.04.2003

3.

0111108

006 zaposleni BRVAR Sandi

00033047

Vč 638.1

MOČ medu. - [Ljubljana] ; Koper, 1984

06.01.2005

4.

0106300

006 zaposleni CAFUTA Marija

80003105

Vč 64=ger SCHÖNER wohnen. - Hamburg, 1960-

06.02.2006

Slika 13.1 - 5: Izpis CIR002
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13.1.4 CIR003 – seznam članov z zapadlo članarino
Izpis CIR003 vključuje seznam s podatki o izbranih članih, ki jim je zapadla
članarina. To pomeni, da je od zadnjega podaljšanja članstva oziroma plačila
članarine obdobje članstva (navadno eno leto) poteklo.
Če pri parametru vrsta članstva (N-navadno, P-posebno):
izberemo možnost P, se v seznamu izpišejo podatki o članih, ki imajo posebno
članstvo evidentirano, datum prvega evidentiranja posebnega članstva, datum
poteka veljavnosti posebnega članstva in podatki o evidentiranju prostovoljnih
prispevkov (donacij) v denarni ali nedenarni obliki.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 6: Parametri za CIR003
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COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01
08.10.01
CIR003 Seznam članov z zapadlo članarino do 08.10.2001 – vsi člani
Stran:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Številka Kategorija
Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Tel.
Vpis/podaljš.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0800014 002 osnovnošolci
AMON Kristina
Mirna pot 50
3221 Teharje
03 3330
31.03.1998
356
12.04.1999
2.

0800036

003 srednješolci

BUTINAR Marko

Slovenska ul. 5

3000 Celje

03 5771
311

12.05.1999
12.05.1999

3.

0800035

002 osnovnošolci

CVERLIN Urška

Pohorska ul. 1

2000 Maribor

02 5771
725

12.05.1998
17.11.1999

4.

0800009

011 upokojenci

GAJŠEK Ivana

Pratizanska ul. 91

2000 Maribor

02 5770
236

16.12.1997
16.12.1998

5.

0800046

005 študenti

JERČIČ Maja

Vrtna pot 21

2000 Maribor

02 5771
555

13.07.1999
17.10.2000

Slika 13.1 - 7: Izpis CIR003 (vrsta članstva: "N" – navadno)

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
19.05.2004
CIR003 Seznam članov - donatorjev, ki jim poteče redno članstvo do 14.05.2005
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpis.št. Priimek in ime
Prvo evid. Velja do
Datum evid. Koda
Znesek
Opomba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

0200005

Cirovec Irena

11.03.2004 14.05.2005 11.03.2007 DON01
14.05.2007 DON01

210,00 EUR
30,00 EUR

2.

0200105

Drofenik Jasna

12.03.2004 12.03.2005 12.03.2007 DON01

210,00 EUR

3.

0200019

Gabrovec Ana

12.03.2004 12.03.2005 12.03.2007 DON02

40,00 EUR

4.

0100001

Hajšek Rozalija

10.04.2004 23.04.2005 01.02.2007
08.03.2007
11.03.2007
11.03.2007
23.04.2007

DON01
DON01

130,00 EUR
50,00 EUR

DON01
DON02

50,00 EUR
30,00 EUR

za knj. fond

Darovala knjige

5.

0100236

Hočevar Janko

12.03.2004 12.03.2005 12.03.2007

6.

0100261

Kodelič Teja

06.04.2004 06.04.2005 06.04.2007 DON01

7.

0100022

Pogorelec Lojze

02.02.2004 10.05.2005 12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007
12.03.2007 DON01
02.02.2007

herbarij
10,00 EUR
zbirka »Prikazi«
zbirka "Ampak"
zbirka "Pogledi"
doniral opremo
doniral knjige
2.570,00 EUR
Kronika človeštva

Slika 13.1 - 8: Izpis CIR003 (vrsta članstva: "P" – posebno)
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COBISS2/Izpisi

Izposoja

13.1.5 CIR005 – seznam članov z dolgom
Izpis CIR005 vključuje seznam članov z neporavnanimi terjatvami v izbranem
obdobju. V seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna številka,
številka oddelka (če je izposoja organizirana po oddelkih), podatki o dolgu (po
postavkah in skupni znesek), priimek in ime ter naslov.
Če izpis CIR005 pripravimo v formatu "E" – format TXT ("tab" ločeno), je
vsebina obsežnejša (vključene so neporavnane finančne obveznosti in podatki o
gradivu z evidentiranim zadnjim opominom). V tem primeru se v izpisu
izpišejo: številka člana, priimek in ime pooblaščene osebe, priimek in ime
člana, naslov člana, poštna številka in pošta prebivališča, telefonska številka,
skupni znesek terjatev na dan izdelave izpisa, specifikacija evidentiranih
terjatev (po postavkah terjatev), oddelek in opombe o članu. V primeru izpisa
terjatev za gradivo, za katero je član prejel zadnji opomin in ki je v času
priprave izpisa CIR005 pri članu še vedno evidentirano kot izposojeno, se za
evidentiran izvod gradiva izpišejo še naslednji podatki: cena izvoda, inventarna
številka, naslov, datum izposoje, datum poteka roka izposoje in datum izdelave
opomina. Če pa gradivo pri članu ni več evidentirano, se našteti podatki ne
izpišejo. Če izpis CIR005 pripravljamo po posameznih terjatvah, se v stolpcu
Datum nastanka terjatve izpiše datum evidentiranja terjatve. Če izpis CIR005
ni pripravljen po posameznih terjatvah, se datum nastanka terjatve ne izpisuje.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 9: Parametri za CIR005
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Izposoja

COBISS2/Izpisi
Opozorilo:
Če izpis CIR005 pripravimo po vseh oddelkih hkrati, program zneska trenutne
zamudnine, prikazanega v izpisu, ne izračuna natančno, saj ne upošteva dela
prostih dni v posameznih oddelkih (prosti dnevi so vpisani z ukazom EDIT
CALENDAR). Zato za natančen izračun trenutne zamudnine izpise
pripravljamo za vsak oddelek posebej.

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza
odd. 01 24.03.2014
CIR005 Seznam članov z dolgom (01.01.2014 do 24.03.2014)
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpis. št. Odd. Koda
Dolg(EUR) Skupaj
Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Telefon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0100162 01
CLA006
12,00 14,00
Krajnc Janez
Prešernova ulica 17
2000 Maribor
02 2520 333
1OP
2,00
2.

0127403

01

1OP

4,00

4,00

Novak Mitja

Prešernova ulica 17

4000 Maribor

041 333 333

3.

0127410

01

3OP

6,00

6,00

Smole Tanja

Prešernova ulica 17

4000 Maribor

02 2520 333

4.

0127412

01

ZAM01

2,00

2,00

Repež Mateja

Prešernova ulica 17

4000 Maribor

03 2221 1111

…

Slika 13.1 - 10: Izpis CIR005
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza
odd. 01 24.03.2014
CIR005 Seznam članov z dolgom (01.01.2014 do 24.03.2014)
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpis. št. Odd. Koda
Dolg (EUR) Skupaj Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Telefon
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0100162 01
CLA006 1*12,00 12,00
Krajnc Janez
Prešernova ulica 17
2000 Maribor
02 2520 333
2.

0100162

01

1OP

1*2,00

2,00

Krajnc Janez

Prešernova ulica 17

2000 Maribor

02 2520 333

3.

0127403

01

1OP

1*2,00

2,00

Novak Mitja

Pohorska ulica 2

2000 Maribor

02 2520 111

4.

0127403

01

1OP

1*2,00

2,00

Novak Mitja

Pohorska ulica 2

2000 Maribor

02 2520 111

5.

0127410

01

3OP

6,00

6,00

Smole Tanja

Prešernova ulica 17

4000 Maribor

02 2520 333

6.
…

0127412

01

ZAM01

1*2,00

2,00

Repež Mateja

Cankarjeva ulica 23

2000 Maribor

02 2520 195

Slika 13.1 - 11: Izpis CIR005 (izpis po posameznih terjatvah)

13.1 - 14
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COBISS2/Izpisi

Izposoja

13.1.6 CIR006 – seznam članov z opombami
Izpis CIR006 vključuje seznam članov, ki imajo zabeležene opombe (gl.
priročnik COBISS2/Izposoja, ukaz NOTE/MEMBER). V seznamu se za
vsakega člana izpišejo njegova vpisna številka, opomba, priimek in ime, naslov
ter telefonska številka. Pri opombi se izpišejo tudi podatki o času vnosa in
izposojevalcu, ki jo je vnesel. Seznam je urejen naraščajoče po vpisnih
številkah.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 12: Parametri za CIR006
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
07.10.2001
CIR006 Seznam članov z opombami
Stran:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpis.št. Opomba
Priimek in ime
Ulica in hišna št. Poštna št. in kraj Tel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0100015 TST:MATJAZ (Odd. 10) 9-JUN-1999 09:29
GORENJA Irena
Cvetna ul. 16
2344 Lovrenc na
TIP BRALCA!
Pohorju
2.

0100030

TST:MATJAZ (Odd. 10) 10-JUN-1999 07:24
Preveri tip bralca!

KRANER Matej

Poštna 28

2000 Maribor

02 6753
561

3.

0100110

TST:MIRAN (Odd. 10) 23-JUN-1999 14:00
Preveri roj. ime!

LONČAR Smiljana

Gornji trg 2

2344 Lovrenc na
Pohorju

041 266
589

4.

0100114

TST:MIRAN (Odd. 10) 14-JUN-1999 08:48
Preveri EMŠO!

PEČKO Vojko

Ruta 29

3250 Rogaška
Slatina

03 6756
281

Slika 13.1 - 13: Izpis CIR006
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COBISS2/Izpisi

13.1.7 CIR007 – aktivni člani v izbranem obdobju
Izpis CIR007 vključuje seznam vseh izbranih članov, pri katerih je bil v
določenem obdobju evidentiran obisk, določen z oznako aktivnosti (vpis ali
spremembe podatkov o članu, izposoja na dom in/ali v čitalnico, obisk zaradi
vračila, izposoja za kroženje, evidentiranje izgubljenega gradiva, določitev
novega datuma vrnitve, rezervacije in/ali naročilo, aktivnosti preko
COBISS/OPAC-a, evidentiran obisk z ukazom VISIT in/ali VISIT/INTERNET,
evidentiranje plačila).
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 14: Parametri za CIR007
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01
08.10.2001
CIR007 Aktivni člani za obdobje od 01.01.2001 do 08.10.2001 (aktivnost *) - vsi člani
Stran:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Številka Kategorija
Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj
Tel.
Datum vpisa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

0200020

125 pravne osebe zun. ustanove

ABC POMURKA

Rakičan 20

9000 Murska Sobota

069-67-345 13.02.1995
-

2.

0100021

014 zaposleni v
matični ustanovi

AMERČEK - NOVAK
KAROLINA

Kranjaka c. 85 13

1000 Ljubljana

3.

0100073

006 zaposleni

BLAGAJNE GORAZD

Menardova 26

1113 Ljubljana

414237

4.

0100043

001 predšolski
otroci

BOŽIČ VERONIKA

Čehovini 16/a

6222 Štanjel

067 79-551 22.02.1994

22.02.1994
08.06.1994

Slika 13.1 - 15: Izpis CIR007
13.1 - 16
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COBISS2/Izpisi

Izposoja

13.1.8 CIR008 – neaktivni člani v izbranem obdobju
Izpis CIR008 vključuje seznam članov, pri katerih v določenem obdobju v
okolju COBISS2/Izposoja ni bila izvršena nobena transakcija.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 16: Parametri za CIR008
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01
07.10.2001
CIR008 Neaktivni člani za obdobje od 01.01.2001 do 07.10.2001 - vsi člani
Stran:
2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Številka Kategorija
Priimek in ime
Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Telefon
Datum vpisa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0100379 003 srednješolci
AHMEC Gabrijela
Pohorska 14
2000 Maribor
28.07.19992
2.

0100094

003 srednješolci

ALDIH Davor

Štantetova 26

2000 Maribor

3670829

29.09.1986

3.

0100082

006 zaposleni

ANTIČ Valerija

Sokolska ul. 5

2000 Maribor

3458386

27.06.1992

4.

0100315

006 zaposleni

ARNEŽ Marija

Dušana Mravljaka 25

2000 Maribor

120-5100

17.07.1992

5.

0100156

006 zaposleni

BOGOJNA Bogdan

C.proletarskih
brigad 54

2000 Maribor

3048064

01.07.1992

6.

0100088

006 zaposleni

BAHOR Rado

Borštnikova 59

2000 Maribor

7.

0100254

012 nezaposleni

BALOH Samo

Kardeljeva 63

2000 Maribor

3452996

8.

0100046

006 zaposleni

BALAŽIC Rozika

Prušnikova 58

2000 Maribor

30465691

29.06.1992
10.07.1992
26.06.1992

Slika 13.1 - 17: Izpis CIR008
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Izposoja

13.1.9

COBISS2/Izpisi

CIR009 – seznam članov s stalnimi rezervacijami
Izpis CIR009 se uporablja samo v tistih knjižnicah, ki v segmentu
COBISS2/Izposoja vodijo evidenco kroženja serijskih publikacij.
V seznamu se za vsakega člana izpišejo njegovi podatki (vpisna številka,
priimek in ime) ter podatki o serijskih publikacijah, za katere ima član
evidentirane stalne rezervacije za kroženje. Serijske publikacije so razvrščene
po naslovih.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 18: Parametri za CIR009

13.1 - 18
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COBISS2/Izpisi

Izposoja

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
odd. 01 07.10.2001
CIR009 Seznam članov s stalnimi rezervacijami
Stran: 1
---------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Priimek in ime Podatki o publikacijah
---------------------------------------------------------------------------------------------1. 0100021 AMERŠEK - NOVAK Karolina
1. ISSN 0360-1315 TI=Computers & education
(kopija 1)
2. ISSN 1052-9551 TI=Diagnostic molecular pathology
2. 0100001 HOJNIK ROZALIJA
1. ISSN 0193-1091 TI=˙The ˙American journal of dermatopathology
2. ISSN 0360-1315 TI=Computers & education
(kopija 2)
3. ISSN 1040-8738 TI=Current opinion in ophthalmology
4. ISSN 0011-6963 TI=Datamation
5. ISSN 0746-3839 TI=Modern office technology 28 cm
(kopija 6)
6. ISSN 1318-1017 TI=Monitor 29 cm
(kopija 7)
7. ISSN 0722-219X TI=Tumordiagnostik & Therapie
3. 0100007 HRAST JOŽEF
1. ISSN 0360-1315 TI=Computers & education
(kopija 1)
2. ISSN 1040-8738 TI=Current opinion in ophthalmology
(kopija 2)
4. 0100006 KSAVERIJA
1. ISSN 0360-1315
(kopija 1)
2. ISSN 1040-8738
(kopija 2)
3. ISSN 0746-3839
(kopija 3)

KOKOT
TI=Computers & education
TI=Current opinion in ophthalmology
TI=Modern office technology 28 cm

-------------------------------------------------------------------------------------------COBISS

Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

COBISS

Slika 13.1 - 19: Izpis CIR009
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COBISS2/Izpisi

13.1.10 CIR010 – seznam članov z e-obveščanjem
Izpis CIR010 vključuje seznam članov, ki imajo za izbrano vrsto obvestila
izbran način elektronskega obveščanja (e-pošta, SMS-obvestila, potisna
obvestila).
V seznamu se izpišejo podatki o članih (vpisna številka, priimek in ime, naslov
e-pošte, SMS-naslov) ter način pošiljanja izbranega obvestila.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:

Slika 13.1 - 20: Parametri za CIR010
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50998 Testna baza na računalniku IZUMB
24.10.2006
CIR010 Seznam članov z e-obveščanjem: prispelo rezervirano gradivo / katerikoli način obveščanja
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Naslov e-pošte
SMS naslov
Način obveščanja
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. 0000002
HOJNIK Rozalija
hojnik.rozi@gmail.com
+38641513585
E-pošta
SMS
2. 0000003

MAROLT, Marija

maroltmarija@mail386.com

3. 0000009

MAROLT Jožefa

marolt.jozefa@firma.si

4.

0000037

NOVAK Nika

5.

0000039

JAKOPINA Simona

E-pošta
041674424

E-pošta

041300577
jakopsimona@hotmail.com

SMS
SMS

E-pošta

….
e-pošta: 28 članov
SMS: 13 članov

Slika 13.1 - 21: Izpis CIR010
13.1 - 20
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COBISS2/Izpisi

Izposoja

13.1.11 CIR011 – kontrolni seznam pred izvedbo ukaza
DELETE/INACTIVE
Z izpisom CIR011, ki ga pripravimo pred aktiviranjem postopka paketnega
brisanja podatkov o vseh neaktivnih članih z ukazom DELETE/INACTIVE,
izdelamo tri kontrolne sezname:


CIR011 – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki bi bili lahko
izbrisani na izbrani dan



CIR011_DEBT – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki na
izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva in
terjatev



CIR011_NOTES – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki na
izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi vpisane opombe

Seznam CIR011 – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki bi bili lahko
izbrisani na izbrani dan vsebuje seznam članov, ki niso več aktivni in katerih
podatki bi bili na izbrani dan izbrisani iz baze podatkov o članih v segmentu
COBISS2/Izposoja (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, ukaz
DELETE/INACTIVE). V seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna
številka, kategorija, priimek in ime, rojstni podatki, podatki o bivališču, datum
vpisa ter datum zadnjega obiska.
Seznam CIR011_DEBT – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki na
izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva in terjatev
vsebuje seznam neaktivnih članov, katerih podatki na dan izdelave izpisa ne bi
bili izbrisani iz baze podatkov, saj imajo člani evidentirane neporavnane
obveznosti do knjižnice (evidentirano gradivo ali finančne obveznosti). V
seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna številka, priimek in ime,
številka oddelka (če je izposoja organizirana po oddelkih), seznam gradiva s
statusom evidentiranega gradiva in datumom poteka ter seznam evidentiranih
terjatev z zneskom terjatev.
Seznam CIR011_NOTES – kontrolni seznam neaktivnih članov, ki na
izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi vpisane opombe vsebuje seznam
neaktivnih članov, katerih podatki na dan izdelave izpisa ne bi bili izbrisani iz
baze podatkov, saj imajo člani vpisano opombo o članu (ukaz
NOTE/MEMBER). V seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna
številka, priimek in ime ter besedilo opombe o članu.
Pred izdelavo izpisa določimo parametra:

© IZUM, junij 2009

13.1 - 21

Izposoja

COBISS2/Izpisi

Slika 13.1 - 22: Parametri za CIR011
S parametrom razvrščanje neaktivnih članov določimo, kako naj
bodo razvrščeni neaktivni člani v seznamih (CIR011, CIR011_DEBT in
CIR011_NOTES). Člani so lahko razvrščeni po katerem koli podatku, ki je
indeksiran (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost
parametra je NA, kar pomeni razvrščanje po priimku in imenu. Če izbrišemo
privzeto vrednost NA in pustimo parameter prazen, bodo člani razvrščeni po
vpisni številki.
V knjižnicah z oddelki bodo člani vedno najprej razvrščeni po oznaki oddelka v
vpisni številki (prvi dve mesti označujeta oddelek vpisa člana), v okviru nekega
oddelka pa nato še po podatku, ki smo ga določili v parametru za razvrstitev
(npr. po priimku in imenu).
V parameter čas aktiviranja vpišemo datum priprave izpisa, ki mora
biti enak datumu, ko bomo v segmentu COBISS2/Izposoja izvedli postopek
paketnega brisanja podatkov o neaktivnih članih z ukazom
DELETE/INACTIVE. Če bomo postopek sprožili takoj, parametra ne
določimo.
Opozorilo:
Pri pripravi kontrolnega izpisa CIR011 je treba določiti enako razvrščanje
neaktivnih članov, kot ga bomo določili nato pri brisanju članov v segmentu
COBISS2/Izposoja z ukazom DELETE/INACTIVE.

Opozorilo:
Ker so kontrolni izpisi lahko obsežnejši, je priporočljivo njihovo izdelavo
izvajati zunaj delovnega časa knjižnice, da ne moti drugih postopkov.

13.1 - 22
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Izposoja

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR011 Kontrolni seznam neaktivnih članov, ki bi bili lahko izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 26.02.2009
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Kategorija
Priimek in ime
Datum roj. Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Datum vpisa
Zadnji obisk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101043
006 zaposleni
PRUNK Karel
19.04.1969 Slovenska ulica 3
2000 Maribor
19.11.1992
23.10.2007
2.

0103735

006 zaposleni

KRAJNC Janez

28.09.1947

Valvasorjeva ulica
54

2000 Maribor

05.04.1995
23.10.2007

3.

0109217

008 samostojni
LIKAR Simona
obrtniki/podjetniki

01.11.1969

Na gmajni 5

2000 Maribor

10.04.2000
15.02.2007

4.

0113465

004 študenti
(redni)

22.11.1975

Spodnji Slemen 45

2000 Maribor

02.11.1994
23.10.2007

TOMŠIČ Nadja

Slika 13.1 - 23: Izpis CIR011

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR011_DEBT Kontrolni seznam neaktivnih članov z evidentiranim gradivom in terjatvami,
Stran:
1
ki ne bi bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 26.02.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Odd. Seznam evidentiranega gradiva /
Datum poteka Status gradiva
Koda Opis terjatve
Znesek v EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
01
1OP
1.opomin
2,50
02
1OP
1.opomin
5,00
2.

0101122

Krašovec-Purgaj Kang

01

IN=200800364

TI=Naše mačke

04.03.2009

C

3.

0101125

Hees Luka

01

IN=020020187

TI=High on New York

07.01.2008

C

4.

0200046

Lalovič Mihaela

02
02
02
02
02

IN=199000395
IN=199000504
1OP
1.opomin
3OP
3.opomin
4OP
4. opomin

TI=Duše sužnjev
TI=Chiquinho

30.07.2003
24.04.2003

C
C

2,50
8,00
12,50

...

Slika 13.1 - 24: Izpis CIR011_DEBT
COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR011_NOTES Kontrolni seznam neaktivnih članov z opombami,
Stran:
1
ki ne bi bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE dne: 26.02.2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Opomba
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-2004 15:38 Nova izkaznica v OK!
2.

0101122

Krašovec-Purgaj Kang

IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-2007 15:38 izgubljena izkaznica

3.

0101125

Hees Luka

IZUM::MARKO (Odd. 3) 3-NOV-2006 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon!

Lalovič Mihaela

IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-2003 11:13 Preveriti izkaznico!!!

4.
0200046
...

Slika 13.1 - 25: Izpis CIR011_NOTES
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13.1.12 CIR013 – kontrolni seznam pred izvedbo ukaza
DELETE/INACTIVE_SELECT
Z izpisom CIR013, ki ga pripravimo pred aktiviranjem postopka paketnega
brisanja podatkov o izbranih neaktivnih članih z ukazom
DELETE/INACTIVE_SELECT, izdelamo tri kontrolne sezname:


CIR013 – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov, ki bi bili
lahko izbrisani na izbrani dan



CIR013_DEBT – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov, ki
na izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva in
terjatev



CIR013_NOTES – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov, ki
na izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi vpisane opombe

Seznam CIR013 – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov, ki bi bili
lahko izbrisani na izbrani dan vsebuje seznam članov, ki niso več aktivni in
katerih podatke bi na izbrani dan lahko izbrisali iz baze podatkov o članih v
segmentu COBISS2/Izposoja (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, ukaz
DELETE/INACTIVE_SELECT). V seznamu se za vsakega člana izpišejo
njegova vpisna številka, kategorija, priimek in ime, rojstni podatki, podatki o
bivališču, datum vpisa ter datum zadnjega obiska.
Seznam CIR013_DEBT – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov, ki
na izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi evidentiranega gradiva in terjatev
vsebuje seznam neaktivnih članov, katerih podatki na dan izdelave izpisa ne bi
bili izbrisani iz baze podatkov, saj imajo člani evidentirane neporavnane
obveznosti do knjižnice (evidentirano gradivo ali finančne obveznosti). V
seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna številka, priimek in ime,
številka oddelka (če je izposoja organizirana po oddelkih), seznam gradiva s
statusom evidentiranega gradiva in datumom poteka ter seznam evidentiranih
terjatev z zneskom terjatev.
Seznam CIR013_NOTES – kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov,
ki na izbrani dan ne bi bili izbrisani zaradi vpisane opombe vsebuje seznam
neaktivnih članov, katerih podatki na dan izdelave izpisa ne bi bili izbrisani iz
baze podatkov, saj imajo člani vpisano opombo o članu (ukaz
NOTE/MEMBER). V seznamu se za vsakega člana izpišejo njegova vpisna
številka, priimek in ime ter besedilo opombe o članu.
Pred izdelavo izpisa določimo naslednje parametre:
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Slika 13.1 - 26: Parametri za CIR013
V oknu za izbor članov lahko izbiramo med dvema možnostima:


izbor članov – ukaz SELECT
Po potrditvi se odpre okno za vpis iskalne zahteve (gl. priročnik
COBISS2/Izposoja, pogl. ukaz SELECT in dodatek F Iskalni indeksi za
člana).

Primera:
Če želimo izbrati člane, ki so nazadnje podaljšali članstvo v devetdesetih in
nimajo podpisane pristopne izjave, vpišemo:
Select DP=199* AND DS=0
Če želimo izbrati člane, ki so se vpisali v oddelku 01 in so nazadnje podaljšali
članstvo v devetdesetih, vpišemo:
Select EN=01* AND DP=199*


vsi člani

Ko so člani izbrani, vnesemo še kriterij neaktivnosti – v parameter število
let od zadnjega obiska vnesemo število let, ki so minila od zadnjega
obiska člana. Število mora biti večje od 1 in pomeni, da je bil zadnji obisk pred
najmanj toliko ali več leti.
S parametrom razvrščanje neaktivnih članov določimo, kako naj
bodo razvrščeni neaktivni člani v seznamih (CIR013, CIR013_DEBT in
CIR013_NOTES). Člani so lahko razvrščeni po katerem koli podatku, ki je
indeksiran (gl. priročnik COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Privzeta vrednost
parametra je NA, kar pomeni razvrščanje po priimku in imenu. Če izbrišemo
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privzeto vrednost NA in pustimo parameter prazen, bodo člani razvrščeni po
vpisni številki.
V knjižnicah z oddelki bodo člani vedno najprej razvrščeni po oznaki oddelka v
vpisni številki (prvi dve mesti označujeta oddelek vpisa člana), v okviru nekega
oddelka pa nato še po podatku, ki smo ga določili v parametru za razvrstitev
(npr. po priimku in imenu).
V parameter čas aktiviranja vpišemo datum priprave izpisa, ki mora
biti enak datumu, ko bomo v segmentu COBISS2/Izposoja izvedli postopek
paketnega brisanja podatkov le o izbranih neaktivnih članih z ukazom
DELETE/INACTIVE_SELECT. Če bomo postopek sprožili takoj, parametra ne
določimo.

Opozorilo:
Pri pripravi kontrolnega izpisa CIR013 je treba določiti enake parametre
(izbor članov, število let od zadnjega obiska ter razvrščanje neaktivnih članov),
kot jih bomo nato določili pri brisanju članov v segmentu COBISS2/Izposoja z
ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT.

Opozorilo:
Ker so kontrolni izpisi lahko obsežnejši, je priporočljivo njihovo izdelavo
izvajati zunaj delovnega časa knjižnice, da ne moti drugih postopkov.

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR013 Kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov,
Stran:
1
ki bi bili lahko izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 26.02.2009
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Kategorija
Priimek in ime
Datum roj. Ulica in hišna št.
Poštna št. in kraj Datum vpisa
Zadnji obisk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101043
006 zaposleni
Prunk Karel
19.04.1969 Slovenska ulica 3
2000 Maribor
19.11.1992
23.10.2006
2.

0103735

006 zaposleni

Krajnc Janez

28.09.1947

Valvasorjeva ulica
54

2000 Maribor

05.04.1995
23.10.2004

3.

0109217

008 samostojni
Likar Simona
obrtniki/podjetniki

01.11.1969

Na gmajni 5

2000 Maribor

10.04.1999
15.02.2005

4.

0113465

004 študenti
(redni)

22.11.1975

Spodnji Slemen 45

2000 Maribor

02.11.1994
23.10.2001

Tomšič Nadja

...

Slika 13.1 - 27: Izpis CIR013

13.1 - 26

© IZUM, april 2014

COBISS2/Izpisi

Izposoja

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR013_DEBT Kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov z evidentiranim gradivom in terjatvami,
Stran:
1
ki ne bi bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 26.02.2009
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Odd. Seznam evidentiranega gradiva /
Datum poteka Status gradiva
Koda Opis terjatve
Znesek v EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
01
1OP
1.opomin
2,50
02
1OP
1.opomin
5,00
2.

0101122

Krašovec-Purgaj Kang

3.

0101125

Hees Luka

4.

0200046

Lalovič Mihaela

IN=200800023

TI=Na cesti

01.03.2004

C

01

IN=020020187

TI=High on New York

07.01.2005

C

02
02
02
02
02

IN=199000395
IN=199000504
1OP
1.opomin
3OP
3.opomin
4OP
4. opomin

TI=Duše sužnjev
TI=Chiquinho

30.07.2003
24.04.2003

C
C

2,50
8,00
12,50

...

Slika 13.1 - 28: Izpis CIR013_DEBT

COBISS K o o p e r a t i v n i
online bibliografski sistem in
s e r v i s i COBISS
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor
26.02.2009
CIR013_NOTES Kontrolni seznam izbranih neaktivnih članov z opombami,
Stran:
1
ki ne bi bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 26.02.2009
Izbor članov: DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpisna št. Priimek in ime
Opomba o članu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
0101118
Železnik Simona
IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-2002 15:38 izgubljena izkaznica
2.

0101122

3.
0101125
4.
0200046
...

Krašovec-Purgaj Kang

IZUM::MARKO (Odd. 3) 3-NOV-2005 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon!

Hees Luka
Lalovič Mihaela

IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-2001 11:13 Preveriti izkaznico!!!
IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-2004 11:13 Nova izkaznica je v OK.

Slika 13.1 - 29: Izpis CIR013_NOTES
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