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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.8, april 2012 

 

Seznam sprememb št. 23, april 2012 
 

 

 
Naslov dela priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 

   

   Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

   KAZALO VSEBINE KAZALO/1–11 spremenjeno 

   11.2 Statistike za potrebe izposoje 11.2/1–4, 9–10, 15–16 spremenjeno 

   11.3 Vnaprej definirane tabele statistik 11.3/3–4 spremenjeno 

   13.1 CIR0XX – člani 13.1/1–2, 13–14 spremenjeno 

   13.2 CIR1XX – gradivo 13.2/5–8 spremenjeno 

   13.3 CIR2XX – opomini in tožbe 13.3/1–6 spremenjeno 

   13.4 CIR3XX – poravnava terjatev  13.4/5–25 spremenjeno 

   13.5 CIR5XX – transakcije  13.5/1–4, 7–16 spremenjeno 

   13.6 CIR9XX – ostali izpisi 13.6/1–8, 17–19 spremenjeno 

      

      

      

      

      

 
Opombe: 

V zvezi z objavo sprememb v priročniku na portalu veljajo naslednja pravila: v delu, ki je naveden v stolpcu 

"Naslov dela priročnika", se na vseh straneh v nogi zapiše nov datum; črte ob prejšnjih spremembah se zbrišejo in 

in se dodajo le ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na prejšnji strani, ni označeno 

s črto.  

 

V stolpcu "Stran s spremembo" so navedene strani, kjer je bila glede na prejšnjo verzijo natisnjenega priročnika 

vsebina spremenjena – tj. vključene spremembe v besedilu, brisana poglavja, dodana poglavja ali samo pomaknjeno 

besedilo. Zaradi potrebe po posodobitvi obojestransko natisnjene vsebine priročnika, so navedne tudi strani (lihe ali 

sode), kjer se vsebina sicer ni spremenila in je bila edina sprememba vpis novega datuma v nogi.  

 

Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da natisnete vsebino datoteke "Komplet za tiskano verzijo" in liste v 

mapi priročnika zamenjate. V "Kompletu za tiskano verzijo" so vključene vse strani, navedene v stolpcu "Stran s 

spremembo". Če pa bi želeli imeti v mapi priročnika natanko enako vsebino, kot če bi si s portala izpisali datoteko 

pod imenom "Celotni priročnik", si morate sami izpisati celotne dele, navedene v stolpcu "Naslov dela priročnika". 
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COBISS2/Izpisi 

Verzija 5.8, april 2012 

 

Opis sprememb št. 23, april 2012 
 

 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe v delih, ki so v "Seznamu sprememb" navedeni v stolpcu 

"Naslov dela priročnika".  

 

Opisi sprememb, ki niso vključeni v priročnik, so navedeni na koncu pod naslovom "Spremembe, ki niso posebej 

navedene v priročniku". 

 

1. Poglavje 11.2 Statistike za potrebe izposoje 

Podatki za statistiko STA8XX – člani se za obdobje do 3. junija 2007 pripravljajo na osnovi 

dejanskih podatkov o članih v lokalnih bazah knjižnic, za obdobje po tem datumu pa se 

upoštevajo, razen osebnih podatkov, vsi podatki o članu iz arhiva transakcij. 

Pri pripravi statistik STA6XX – obiski članov lahko kot aktivnost, zaradi katere je član 

obiskal knjižnico, izberemo tudi transakcijo "pay" – evidentiranje plačila. Aktivnost se od  

22. februarja 2012 dalje po evidentiranju plačila terjatev zabeleži kot posebna transakcija. 

Upošteva se tudi pri pripravi statistike STA8XX in STA902. 

 

2. Poglavje 11.3 Vnaprej definirane tabele statistik 

Različnih vsebin določenega podpolja je lahko največ 295. 

 

3. Poglavje 13.1 CIR0XX – člani 

Pri pripravi izpisa CIR007 – aktivni člani v izbranem obdobju je možno kot kriterij 

aktivnosti članov izbrati tudi aktivnost "pay" – evidentiranje plačila. Aktivnost se od 22. 

februarja 2012 dalje po izvedenem evidentiranju plačila terjatev evidentira kot posebna 

transakcija. 

 

4. Poglavje 13.2 CIR1XX – gradivo 

Dopolnjen je izpis CIR103 – seznam najbolj iskanega gradiva. Pri pripravi izpisa s 

parametrom Kriterij razvrščanja (1 – najbolj, 2 – najmanj) določimo, ali želimo v izpisu 

izpisati seznam naslovov najbolj ali najmanj izposojanega/rezerviranega gradiva. 

Dopolnjena je tudi vsebina izpisa, v katerem se izpišejo še COBISS.SI-ID in bibliografski 

podatki o avtorju ali ISSN številka, naslov, izdaja, založnik in zbirka.  

 

5. Poglavje 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe 

Na osnovi zahteve knjižnice lahko s posebnim parametrom določimo, da se pri pripravi 

izpisov opominov za vse oddelke hkrati opomini razvrščajo najprej po številki opomina, 

znotraj tega pa najprej po oddelikih in nato po vpisnih številkah članov. 

Pri pripravi izpisov opominov (CIR201, CIR202 in CIR208) si pri izboru skupine obrazcev 

za opomine lahko pomagamo s tipko X. Odpre se seznam vseh obrazcev za opomine, ki 

smo jih predhodno pripravili bodisi sami (segment COBISS2/Izposoja, ukaz EDIT 
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OVERDUE) bodisi knjižnični informacijski servis (obrazec XOVR01). V seznamu izberemo 

želeni obrazec.  

Pri parametru Format izpisa (C/H/A/E) je dodan opis vsebine izpisov CIR205 in CIR206, če 

sta izpisa pripravljena v formatu "E" – format TXT ("tab" ločeno). Vsebina izpisov v tem 

formatu je obsežnejša od vsebine v formatu "C" –  COBISS zaradi posredovanja podatkov 

pooblaščenim agencijam za izterjavo. 

 

6. Poglavje 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev 

V izpisih CIR301–CIR306 so negotovinska plačila na koncu prikazana po vrstah 

negotovinskih plačilnih sredstev.  

 

7. Poglavje 13.5 CIR5XX – transakcije 

Novi izpis CIR506 – seznam članov z največ izposojami omogoča pripravo seznama članov, 

pri katerih je bilo v izbranem obdobju evidentiranih največ izposoj gradiva na dom. Pri 

pripravi izpisa lahko z vnosom parametrov določimo, ali bomo izpis pripravili le za izbrano 

skupino članov ali le za izbrano gradivo.  

 

Pri pripravi izpisa CIR501 – transakcije pri članu lahko vključimo tudi transakcijo "pay" – 

evidentiranje plačila, ki se od 22. februarja 2012 dalje po izvedenem evidentiranju plačila 

terjatev evidentira kot posebna transakcija. 

 

8. Poglavje 13.6 CIR9XX – ostali izpisi 

Pri pripravi obvestil za člana si lahko pri parametru Tekstovna datoteka (brez .OBV) 

izberemo obvestilo, ki ga nameravamo poslati članom, tako da s tipko X odpremo seznam 

vseh obvestil, pripravljenih z možnostjo priprava parametrskih datotek.  S tipko za pomik 

izberemo obvestilo, ki ga želimo poslati članom, in izbor potrdimo s tipko L.  

 

Pri pripravi izpisa CIR905 – obveščanje neaktivnih članov lahko pri izboru transakcij, na 

osnovi katerih bo program upošteval člana kot neaktivnega, izberemo tudi transakcijo "pay"  

– evidentiranje plačila.  

 

 

Spremembe, ki niso posebej navedene v priročniku: 

Pri pripravi izpisov CIR008, CIR011 in CIR013 se kot aktivnost, po kateri se član šteje za 

aktivnega, upošteva tudi obisk zaradi evidentiranja plačila. Aktivnost se po izvedenem 

evidentiranju plačila terjatev od 22. februarja 2012 dalje evidentira kot posebna transakcija. 
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