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COBISS2/Izpisi 
Verzija 5.6-01, junij 2009 

 
Seznam sprememb št. 19, junij 2009 

 
 
 
Naslov v e-kazalu priročnika Stran s spremembo  Vrsta spremembe 
   
Naslovnica Naslovnica/1–2 spremenjeno 

KAZALO  KAZALO/iii–xiii  spremenjeno 

3.7 Omejitev iskanja 3.7/1–2 spremenjeno 

11.2 Statistike za potrebe izposoje 11.2/3–4,13–14  spremenjeno 

11.4 Definicije statistik 11.4/1–3 spremenjeno 

13.1 CIR0XX – člani 13.1/1–6 spremenjeno 

 13.1/13–24  spremenjeno,  
dodano (pogl.13.1.11) 
dodano (pogl.13.1.12) 

13.5 CIR5XX – transakcije  13.5/1–2 spremenjeno 
 
 
Opomba: 
V zvezi s spremembami v priročniku, objavljenimi na portalu, veljajo naslednja pravila: v poglavju, ki je navedeno 
v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika", se v nogi na vseh straneh zapiše nov datum; črte pri prejšnjih 
spremembah se zbrišejo; dodajo se le črte ob novih spremembah; besedilo, ki se je zamaknilo zaradi sprememb na 
prejšnji strani, ni označeno s črto.  
Tiskano verzijo priročnika posodobite tako, da zamenjate strani, navedene v stolpcu "Stran s spremembo". Če pa  
želite imeti v mapi natanko enako vsebino, kot če bi na portalu izbrali izpis pod "Celotni priročnik", morate 
zamenjati strani celotnega poglavja, navedenega v stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika". 
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Opis sprememb št. 19, junij 2009 

 
 
V nadaljevanju so opisane glavne vsebinske spremembe po poglavjih, ki so v "Seznamu sprememb" navedena v 
stolpcu "Naslov v e-kazalu priročnika".  
 

1. Poglavje 3.7 Omejitev iskanja 
Privzeta omejitev pri izbiri članov v izpisih za potrebe izposoje je spremenjena na 200.000 
članov.  
 

2. Poglavje 11.2 Statistike za potrebe izposoje   
11.2.1 Opis parametrov 
Pri parametru Aktivnost je dodana vrednost "vo" – obisk, evid. z ukazom VISIT/OTHER (gl. 
str. 11.2 - 4). Obisk nečlanov knjižnice, evidentiran z ukazom VISIT/OTHER, lahko 
upoštevamo pri statistikah obiskov (STA6XX – obiski članov). Obisk bo upoštevan, če 
izberemo kot aktivnost kodo "vo" – obisk, evid. z ukazom VISIT/OTHER, kodo "*" – vsi 
obiski v knjižnici ali kodo "a" – vsi obiski (knjiž. in COBISS/OPAC). Podatki bodo 
razvrščeni v rubriki Drugo. 
11.2.6 STA8XX – člani 
Dodana je možnost priprave statistike izbrisanih članov. V okviru skupine statistik STA8XX 
– člani lahko pripravimo statistiko izbrisanih članov tako, da v definiciji statistike za 
obvezno besedo STATUS navedemo parameter DELETE. V statistiko izbrisanih članov so 
vključeni tako člani, izbrisani z ukazom DELETE, kot tudi člani, izbriani s postopkom 
paketnega brisanja 
 

3. Poglavje 11.4 Definicije statistik 
Dodana je možnost priprave statistike izbrisanih članov, ki omogoča, da v statistiko 
vključimo člane, izbrisane z ukazom DELETE, in člane, izbrisane s postopkom paketnega 
brisanja (gl. str. 11.4 – 2). 
 

4. Poglavje 13.1 CIR0XX – člani 
13.1.7 CIR007 – aktivni člani v izbranem obdobju 
Dopolnjeno ime izpisa zaradi uvedbe novega izpisa CIR011 – kontrolni seznam pred izvedbo 
ukaza DELETE/INACTIVE. 
13.1.8 CIR008 – neaktivni člani v izbranem obdobju 
Dopolnjeno ime izpisa zaradi uvedbe novega izpisa CIR011 – kontrolni seznam pred izvedbo 
ukaza DELETE/INACTIVE. 
13.1.11 CIR011 – kontrolni seznam pred izvedbo ukaza DELETE/INACTIVE  
Nov izpis, ki ga pripravimo pred aktiviranjem postopka paketnega brisanja podatkov o vseh 
neaktivnih članih z ukazom DELETE/INACTIVE v segmentu COBISS2/Izposoja.  
13.1.12 CIR013 – kontrolni seznam pred izvedbo ukaza DELETE/INACTIVE_SELECT 
Nov izpis, ki ga pripravimo pred aktiviranjem postopka paketnega brisanja podatkov o 
izbranih neaktivnih članih z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT v segmentu 
COBISS2/Izposoja.   
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5. Poglavje 13.5 CIR5XX – transakcije 

13.5.1 Opis parametrov 
Dodani novi vrsti transakcije "del" – brisanje podatkov o članu in "di" – brisanje iz evidence 
(neaktivnost člana).  
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