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Izposoja

13.5 CIR5XX – TRANSAKCIJE
Skupina izpisov CIR5XX vključuje sezname transakcij in izposojenega gradiva
pri določeni skupini članov. Za izdelavo in izpis katerega koli seznama iz te
skupine moramo imeti pooblastilo.

IZBIRA IZPISA
V okviru skupine CIR5XX – transakcije lahko izbiramo med naslednjimi
izpisi:

Slika 13.5 - 1: Izbira izpisa iz CIR5XX

13.5.1 Opis parametrov
Pred izvajanjem programa moramo podati vrednosti parametrov, od katerih je
odvisna vsebina izpisa. Katere parametre moramo določiti, je navedeno pri
posameznih izpisih.

Vpisna številka člana
Vnesemo vpisno številko člana, za katerega želimo izpisati seznam transakcij
(CIR501, CIR504). Če smo članu v preteklosti zamenjali izkaznico in pri tem
spremenili vpisno številko, se upoštevajo samo transakcije pod vpisno številko,
navedeno v tem parametru. Vnos vrednosti parametra je obvezen.
© IZUM, april 2012

13.5 - 1

Izposoja

COBISS2/Izpisi
Primer:
vpisna številka člana: 9523

Izbor članov
Vnesemo iskalno predpono za člana in ustrezno vrednost parametra (gl.
priročnik COBISS2/Izposoja, Dodatek F). Vnos vrednosti parametra ni
obvezen. Če pustimo parameter prazen, so v seznamu upoštevani vsi člani.
Primer:
izbor članov: BD=1994*

Inventarna številka
Vnesemo inventarno številko izvoda (v polni obliki, tudi vodilne ničle), za
katerega želimo izpisati seznam transakcij (CIR502). Pri serijskih publikacijah
je treba vnesti poleg inventarne številke še številko zvezka (npr. 299200178,3).
Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
inventarna številka: 002834556

Transakcije (tipka PF2 – šifrant)
Vnesemo vrsto transakcije, ki je bila izvedena pri izbranem gradivu (CIR502)
ali izbranem članu (CIR501):
"*" – vse transakcije v knjižnici
"a" – vse transakcije (v knjižnici in COBISS/OPAC)
"b" – vrnitev z zadržkom
"c" – izposoja na dom
"ci" – postavitev gradiva na lokacijo bibliobusa (samo pri CIR502)
"co" – vrnitev gradiva z lokacije bibliobusa (samo pri CIR502)
"d" – medoddelčna izposoja
"del" – brisanje podatkov o članu
"di" – brisanje iz evidence (neaktivnost člana)
"f" – vrnitev
"k" – izposojeno v kroženje
"l" – evidentiranje izgubljenega gradiva
"m" – sprememba podatkov o članu (samo pri CIR501)
"n" – vpis opombe pri gradivu
"nd" – določitev novega datuma vrnitve gradiva
"o" – rezervacija prostega izvoda
"o*" – vse transakcije COBISS/OPAC
"ocr" – preklic rezervacij COBISS/OPAC
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"om" – sprememba podatkov COBISS/OPAC (samo pri CIR501)1
"oo" – rez. prostega izv.COBISS/OPAC
"op" – podaljšanje COBISS/OPAC
"or" – rezervacija preko COBISS/OPAC-a
"ow"– dodelitev naslednjemu članu zaradi preklica rezervacij
"p" – podaljšanje
"pay" – evidentiranje plačila (samo pri CIR501)
"pp" – podaljšanje po telefonu
"r" – rezervacija gradiva
"s" – izposoja v čitalnico
"sm" – evidentiranje posebnega članstva
"us" – uporaba v čitalnici
"v" – evidentiranje obiska z ukazom VISIT
"vi" – evidentiranje obiska z ukazom VISIT/INTERNET
"vs" – transakcije v čitalnici (samo pri CIR502)
"w" – odloženo na polico (rezervacija)
"x"– odpis izgubljenega gradiva
Vnesemo lahko več oznak transakcij hkrati; med seboj jih ločimo z vejico.
Vpis člana in spreminjanje podatkov o članu je vključeno v kodi transakcije m,
ločenega izpisa ni možno narediti. Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
transak.(tipka PF2 – šifrant): c,s,p

Status (*, b, c, d, k, l, o, s, u, w)
Vnesemo status gradiva, za katero želimo izpisati seznam (CIR504).
Posamezni izvod gradiva ima lahko naslednje statuse:
"*" – vsi statusi
"b" – zadržano
"c" – izposojeno na dom
"d" – medoddelčno izposojeno
"k" – v kroženju
"l" – izgubljeno
"o" – rezerviran prost izvod
"s" – izposojeno v čitalnico
"u" – rezervirano v čitalnici
"w" – čaka na polici na člana (rezervacija)

1

Kot transakcija "om" – spremembe podatkov preko 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 CIR501 upoštevala le, če pri knjižnici, ki je organizirana po oddelkih, pri
parametru Številka oddelka: vpišemo vrednost "*" vsi oddelki.
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Vnesemo lahko več kod za status hkrati; med seboj jih ločimo z vejico. Vnos
vrednosti parametra je obvezen.

Primer:
status(*,b,c,d,k,l,o,s,u,w): c,s,b

Omejitve SCAN
Parameter vpišemo samo, če želimo omejiti seznam evidentiranega gradiva pri
članu (CIR504) na določene izvode gradiva z ukazom SCAN (gl. priročnik
COBISS2/Katalogizacija, ukaz SCAN). Vnos vrednosti parametra ni obvezen.
Če parametra ne vnesemo, so v seznamu upoštevani vsi evidentirani izvodi pri
članu.

Primer:
omejitve SCAN: 330a=* & 330z=eng

Blagajniške transakcije
Vnesemo oznako vrste blagajniške transakcije, za katero želimo izdelati izpis
transakcij (CIR505). Če želimo izpis za vse vrste transakcij, vnesemo "*", kar
je tudi privzeta vrednost parametra. Vnesemo lahko več kod za blagajniške
transakcije hkrati; med seboj jih ločimo z vejico. Vnos parametra je obvezen.
"*" – vse transakcije
"01" – evidentiranje terjatve
"02" – brisanje terjatve
"03" – poravnava – gotovina
"04" – storno – gotovina
"05" – poravnava – negotovina v knjižnici
"06" – storno – negotovina v knjižnici
"07" – poravnava – negotovina zunaj knjižnice
"08" – storno – negotovina zunaj knjižnice
"09" – prenos terjatve v drug oddelek
"10" – odpis terjatve
"12" – vračilo denarja (dobropis)

Koda terjatve
Vnesemo kodo tiste terjatve oz. storitve iz cenika, za katero želimo izdelati
izpis blagajniških transakcij (CIR505). Privzeta vrednost je znak "*", kar
pomeni, da bodo v izpisu zajete transakcije za vse vrste terjatev oz. storitev.
Vnos vrednosti parametra ni obvezen.
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Primer:
koda terjatve: *
koda terjatve: ZAM*
koda terjatve: ZAM01

Razvrščanje (D/I/P/S/T/U/Z)
Vnesemo kodo za razvrščanje evidentiranih izvodov v izpisu CIR504:
"D" – po signaturi (lokacija in postavitveni UDK)
"I" – po inventarni številki
"P" – po datumu poteka
"S" – po statusu gradiva
"T" – po datumu transakcije
"U" – po UDK (675s)
"Z" – po značnici
Privzeta vrednost je "Z" – po značnici. Vnos vrednosti parametra je obvezen.

Začetni datum
Vnesemo datum (v obliki DD.MM.LLLL), od vključno katerega se bodo
izpisale vse transakcije za izbranega člana (CIR501, CIR504), gradivo
(CIR502) ali uporabniško šifro (CIR505). Vnos vrednosti parametra je
obvezen.

Primer:
začetni datum: 01.01.1998

Končni datum
Vnesemo datum (v obliki DD.MM.LLLL), do vključno katerega se bodo
izpisale vse transakcije za izbranega člana (CIR501, CIR504), gradivo
(CIR502) ali uporabniško šifro (CIR505). Privzeta vrednost je tekoči datum.
Vnos vrednosti parametra je obvezen.
Primer:
končni datum: 20.04.1998

Uporabniška šifra
Vnesemo uporabniško šifro tistega izposojevalca, za katerega želimo izdelati
seznam blagajniških transakcij (CIR505). Če vnesemo znak "*" ali parametra
ne izpolnimo, se izpišejo blagajniške transakcije za vse uporabniške šifre. Vnos
parametra ni obvezen.
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Primer:
uporabniška šifra: ALENKA

Naslov
Vnesemo besedilo, ki se bo izpisalo v glavi seznama (CIR504). Vnos vrednosti
parametra ni obvezen. Vnesemo lahko največ 30 znakov.
Primer:
naslov: osrednja knjižnica

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 transakcij, ali
znak "*", če želimo zajeti vse oddelke. Vnos vrednosti parametra je obvezen.

Primer:
št. oddelka: 01

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 seznamov CIR501 in CIR502 lahko izbiramo le med formatoma C
in E.
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).

Vključi opombo o članu (D/N)
Določimo, ali želimo v izpis CIR501 vključiti vsebino opombe o članu, ki smo
jo v segmentu COBISS2/Izposoja vpisali z ukazom NOTE/MEMBER (gl.
priročnik COBISS2/Izposoja, ukaz NOTE/MEMBER). Privzeta vrednost je D.
V tem primeru se pri izboru transakcij "*" – vse transakcije v knjižnici ali "a"
– vse transakcije (v knjižnici in preko OPAC-a) ali vnosu opombe pri članu
izpiše vsebina opombe. Če izberemo vrednost N, opomba ni vidna. Vnos
parametra ni obvezen.
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SELECT
Pri pripravi izpisa CIR506 s tem parametrom izberemo gradivo (gl. priročnik
COBISS2/Katalogizacija, poglavje 2.1 Iskanje zapisov in ukaz SELECT), ki ga
želimo upoštevati pri pripravi seznama članov z največ izposojami. Vnos
parametra ni obvezen. Ukazni niz moramo vpisati brez narekovajev.

Primer:
SELECT: la=slv*

Dodatna omejitev (find)
Pri pripravi izpisa CIR506 se upoštevajo samo tisti izvodi, ki v polju 996/997
izpolnjujejo kriterij izbora, navedenega v tem parametru. Niz, ki ga vnesemo,
mora biti zapisan po pravilih za vnos ukaza FIND (gl. priročnik
COBISS2/Katalogizacija, ukaz FIND). Vnos parametra ni obvezen. Če
parametra ne izpolnimo, se upoštevajo vsi izvodi izbranega gradiva.

Primer:
dodatna omejitev(find): k=199% & v=a

Številka člana
Izpis CIR505 je mogoče pripraviti tudi za izbranega člana. Pri parametru
vnesemo vpisno številko člana, za katerega želimo pripraviti izpis. Vnos
parametra ni obvezen. Če ga ne izpolnimo, bodo v pripravo izpisa vključene
blagajniške transakcije za vse člane.

Primer:
Št. člana: 0103256
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13.5.2 CIR501 – transakcije pri članu
Izpis CIR501 vključuje informacije o transakcijah pri izbranem članu v
določenem obdobju. Izpišejo se naslednji podatki: datum in čas transakcije,
vrsta transakcije, inventarna številka izvoda gradiva, ime izposojevalca, ki je
transakcijo izvedel, v novi vrstici pa še podatki o gradivu: avtor in naslov. Pri
transakciji za vpis opombe pri članu in/ali gradivu se izpiše tudi vsebina
opombe. Za izdelavo izpisa je treba izpolniti naslednje parametre:

Slika 13.5 - 2: Parametri za CIR501
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COBISS

Izposoja
Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

50998 Testna baza na računalniku IZUMB

Odd: 01

COBISS
07.10.2001

CIR501 Pregled transakcij EN=0100001 od: 01.01.2001 do: 07.10.2001
37
-------------------------------------------------------------------------------datum
ura
transakcija
inv.št.izvoda
transakcijo izvršil
-------------------------------------------------------------------------------. . .
08.02.2001 07:43
izposoja na dom
00412318
SONJA
AU=VER BERKMOES, Ryan TI=Netherlands
04.03.2001 07:23
vrnitev izvoda
00412318
MATJAZ
AU=VER BERKMOES, Ryan TI=Netherlands
04.03.2001 12:38
izposoja na dom
00387613
MATJAZ
AU=Kladnik, Rudolf TI=Fizika za srednješolce. 1, Gibanje, sila, snov
20.03.2001 07:57
vrnitev izvoda
00387613
SONJA
AU=Kladnik, Rudolf TI=Fizika za srednješolce. 1, Gibanje, sila, snov
25.04.2001 14:27
vrnitev izvoda
00247600
SONJA
AU=Šmidovnik, Janez TI=Lokalna samouprava
25.04.2001 14:28
vrnitev izvoda
00384483
SONJA
TI=Regionalizem v Sloveniji : zbornik
25.04.2001 14:28
brisanje rezervacije
1726750
SONJA
TI= The big book of jazz [Glasbeni tisk]
06.05.2001 13:12
izposoja na dom
00375445
MATJAZ
AU=Stušek, Peter TI=Celica : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije
07.05.2001 14:27
vrnitev izvoda
00375445
SONJA
AU=Stušek, Peter TI=Celica : učbenik za strokovne in tehniške gimnazije
12.05.2001 14:54
izposoja na dom
00195958
MATJAZ
AU=Sušnik, Janko TI=Ergonomska fiziologija
25.05.2001 14:19
izposoja na dom
00023744
SONJA
TI=Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize
25.05.2001 14:22
rezervacija gradiva
35212800
SONJA
AU=Sagadin, Janez TI=Poglavja iz metodologije pedagoškega raziskovanja
26.05.2001 09:23
vrnitev izvoda
00334794
MATJAZ
AU=Vlaj, Stane TI=Lokalna samouprava : občine in pokrajine
26.05.2001 13:04
vrnitev izvoda
00023744
SONJA
TI=Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize
14.06.2001 13:02
izposoja na dom
00373629
MATJAZ
TI=Zgodbe Svetega pisma
17.06.2001 13:46
vrnitev izvoda
00373629
SONJA
TI=Zgodbe Svetega pisma
01.09.2001 11:40
izposoja na dom
00361876
SONJA
AU=Pokorn, Dražigost TI=Dietetika
02.09.2001 09:14
vrnitev izvoda
00361876
SONJA
AU=Pokorn, Dražigost TI=Dietetika
04.09.2001 11:35
izposoja na dom
00023744
SONJA
TI=Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize
05.09.2001 11:33
vrnitev izvoda
00023744
MATJAZ
TI=Gospostvo, vzgoja, analiza : zbornik tekstov Lacanove šole psihoanalize
15.09.2001 10:46
vrnitev izvoda
00195958
MATJAZ
AU=Sušnik, Janko TI=Ergonomska fiziologija
17.09.2001 12:38
rezervacija gradiva
45253377
SONJA
AU=Flere, Sergej TI=Sociologija
18.09.2001 09:52
brisanje rezervacije
45253377
SONJA
AU=Flere, Sergej TI=Sociologija
18.09.2001 14:48
izposoja na dom
00362450
MATJAZ
AU=Kamnar, Helena TI=Javni zavodi med državo in trgom

=================================================================================
Statistika transakcij:
izposoja na dom
rezervacija gradiva
odložitev na polico
vrnitev izvoda
SKUPAJ

36
9
4
50
99

-------------------------------------------------------------------------------COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
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13.5.3 CIR502 – transakcije z gradivom
V seznamu CIR502 se za posamezni izvod izpišejo informacije o transakcijah z
izvodom gradiva v izbranem obdobju. Poleg vrste transakcije se izpišejo še:
datum, ura in minuta izvršitve transakcije, številka člana, pri katerem je bila
izvršena, ter ime izposojevalca, ki jo je izvedel. Pri transakciji za vpis opombe
pri gradivu se izpiše tudi vsebina opombe. Podatki so razvrščeni naraščajoče po
datumih transakcij.
Za izdelavo izpisa je treba izpolniti naslednje parametre:

Slika 13.5 - 4: Parametri za CIR502
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Kooperativni online bibliografski sistem in servisi

50998 Testna baza na računalniku IZUMB

COBISS

Odd.: Osrednja knjižnica

07.10.2001

CIR502 Pregled transakcij IN=019961234 od: 01.01.2001 do: 07.10.2001
1
-------------------------------------------------------------------------------datum
ura
transakcija
št.člana
transakcijo izvršil
-------------------------------------------------------------------------------17.06.2001 17:33
izposoja na dom
1300569
MARIJA
17.07.2001 13:55
podaljšanje
1300569
MARIJA
07.08.2001 14:23
podaljšanje
1300569
MARIJA
26.08.2001 16:15
vrnitev izvoda
1300569
MARIJA
06.09.2001 13:13
izposoja na dom
1302129
MARIJA
27.09.2001 12:24
vrnitev izvoda
1302129
MARIJA
================================================================================
Statistika transakcij:
izposoja na dom
podaljšanje
vrnitev izvoda
SKUPAJ

2
2
2
6

-------------------------------------------------------------------------------COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
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13.5.4 CIR503 – izposoja gradiva pri članih
V seznamu CIR503 se izpiše seznam gradiva, s katerim je bila v izbranem
obdobju izvedena transakcija izposoje, podaljšanja ali rezervacije. Za vsak
naslov se izpiše skupno število transakcij izposoje, podaljšanja in rezervacij. V
seznamu se poleg navedenih podatkov izpišejo še avtor (ali ISSN za serijske
publikacije) in skrajšan UDK vrstilec za potrebe lokalnih statističnih preglednic
(675s).
Za izdelavo izpisa je treba izpolniti naslednje parametre:

Slika 13.5 - 6: Parametri za CIR503
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
16.05.2002
CIR503 - izposoja gradiva (01.01.2002 - 16.05.2002) (S: )
Stran:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izp. Pod. Rez. Avtor ali ISSN
Naslov
UDK (675s)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

0

0

D'Adamo, Peter J.

4 načini prehrane za 4 krvne skupine :
61
individualiziran načrt za zdravo in dolgo življenje ter
za dosego idealne telesne teže s pomočjo prehrane

1

0

0

Miklavčič, Milena

Abeceda iz Zakajčkove ulice : otroška slikanica

82

1

0

0

COBISS. Izposoja : priročnik za uporabnike

02

1

0

0

0350-9346

Mladina

05

1

6

7

Adams, Douglas

Restavracija ob koncu vesolja

82

Slika 13.5 - 7: Izpis CIR503
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13.5.5 CIR504 – seznam evidentiranega gradiva
Izpis CIR504 vključuje seznam gradiva pri izbranem članu, ki je bilo
evidentirano v določenem obdobju in je še vedno v evidenci člana. Izpis je
namenjen za vodenje evidence gradiva pri članih, ki imajo izposojeno veliko
število izvodov (npr. druge knjižnice). Izpis je mogoče omejiti samo na gradivo
s posebnim statusom, na določeno vrsto gradiva, ki je lahko razvrščeno po
značnici, signaturi itd. Za izdelavo izpisa je treba izpolniti naslednje parametre:

Slika 13.5 - 8: Parametri za CIR504
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
CIR504 Evid. gradivo v obdobju 01.01.2001 do 07.10.2001 (po značnici) - EN=0200123
Stran:
1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Inv.št.
Signatura
Opis
gradiva
Dat.trans. Dat.poteka St.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
00323456
PK C FRENCH, V.
FRENCH, Vivian: Osatova princesa / [napisala] Vivian
18.02.2001 11.03.2001 C
French. - Tržič, 1998
2.

00286786

PK C POVASNICA, M.

POVASNICA, Mjuta: Ljubica in Arpit / Mjuta Povasnica. 1. natis. - Trst, 1995. - (Zbirka Flores)

18.02.2001 11.03.2001 C

3.

00352656

PK C PUČNIK, K.

PUČNIK, Kristina: Danijel in vrtnice / Kristina Pučnik. - 18.02.2001 11.03.2001 C
1. izd. - Ljubljana, 1998

4.

00369950

PK C ŠENICA P., V.

ŠENICA Pavletič, Vera: Skrivnosti zmajevega mesta / Vera 08.05.2001 29.05.2001 C
Šenica Pavletič. - Ljubljana, 1999. - (Velika izobraževalna
slikanica)

Slika 13.5 - 9: Izpis CIR504
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13.5.6 CIR505 – seznam blagajniških transakcij
Izpis vsebuje seznam blagajniških transakcij, ki jih je v določenem časovnem
obdobju evidentiral določen izposojevalec. Z vnosom parametrov določimo, za
katere blagajniške transakcije in katero uporabniško šifro želimo izpis. Seznam
vsebuje naslednje podatke: datum in čas evidentiranja transakcije, številko
člana, vrsto transakcije, razlog za brisanje ali odpis terjatve, kodo storitve ali
terjatve, znesek, opombo in uporabniško šifro. Za izdelavo izpisa je treba
izpolniti naslednje parametre:
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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
50274 Knjižnica Testiranje
odd. 01
6.02.2016
CIR505 Seznam blagajniških transakcij za obdobje: 01.02.2016 - 06.02.2016
Stran:
1
Blag. trans.: poravnava - gotovina
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum
Čas
Član
Blag. transakcije
Razlog Koda
Znesek
Opomba
Uporabnik
(EUR)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2016 12:24 0112342
poravnava - gotovina
FOT
0,10
0100346/2016
SYSZDENK
PZK-BZK-11
02.02.2016

12:24 0112342

poravnava - gotovina

CLA006

16,00

0100346/2016
PZK-BZK-11

SYSZDENK

02.02.2016

12:24 0112342

poravnava - gotovina

OSTSLI

2,10

0100346/2016
PZK-BZK-11

SYSZDENK

03.02.2016

09:27 0112342

poravnava - gotovina

OSTZK

4,50

0100347/2016
PZK-BZK-12

SYSZDENK

03.02.2016

12:48 0112342

poravnava - gotovina

ZAM11

3,20

0100348/2016
PZK-BZK-13

SYSZDENK

03.02.2016

12:48 0112342

poravnava - gotovina

OSTZK

4,50

0100348/2016
PZK-BZK-13

SYSZDENK

03.02.2016

12:48 0112342

poravnava - gotovina

OSTZK1

4,00

0100348/2016
PZK-BZK-13

SYSZDENK

...
Uporabnik

evidentiranje brisanje
odpis
prenos
Vračilo
terjatve (EUR) terjatve (EUR) terjatve (EUR) terjatve v
denarja
drug oddelek (dobropis)
(EUR)
(EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYSZDENK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uporabnik
poravnava poravnava poravnava storno storno storno gotovina (EUR) negotovina v negotovina
gotovina (EUR) negotovina v negotovina
knjižnici
zunaj
knjižnici
zunaj
(EUR)
knjižnice
(EUR)
knjižnice
(EUR)
(EUR)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SYSZDENK
228,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skupaj
228,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Kooperativni

online

bibliografski sistem

in

servisi

COBISS
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13.5.7 CIR506 – seznam članov z največ izposojami
Izpis vsebuje seznam članov z največ izposojami na dom v izbranem obdobju
(število podaljšanja roka izposoje se ne upošteva!). Z vnosom parametrov
določimo, ali se bo izpis pripravil za vse člane ali samo za izbrano skupino
članov. Lahko tudi določimo, ali se bo pri pripravi seznama upoštevalo vse
gradivo ali le izbrano gradivo.
V seznamu se glede na število izposoj v padajočem zaporedju izpišejo vpisne
številke posameznih članov, njihov priimek in ime ter število izposoj.
Za izdelavo izpisa je treba izpolniti naslednje parametre:

Slika 13.5 - 12: Parametri za CIR506
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. 50
13.03.2012
CIR506 Seznam članov z največ izposojami (01.01.2011 - 31.12.2011)
Select CG=006
Stran:
1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Z.št. Vpis. št. Priimek in ime
Število izposoj
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
5011390
Krajnc Jože
78
2.

5008856

Novak Marija

71

3.

5003362

Horvat Mateja

66

4.

5031133

Koren Matic

61

…
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