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TISKANJE POTRDILA NAROČNIKU OB VRAČILU
GRADIVA
Potem ko je naročnik vrnil gradivo, mu lahko natisnemo potrdilo o vrnjenih
enotah in mu ga predamo. Lahko pa mu potrdilo pošljemo tudi po e-pošti.
Potrdilo lahko natisnemo ali pošljemo za eno enoto ali več enot gradiva.

Pogoj

Gradivo ima status naročnik vrnil ali zaključen zahtevek, vrednost pri "Vrsta
storitve" pa je izposoja. Status prejetega/dobavljenega gradiva je vrnjeno ali
zaključeno – vrnjeno dobavitelju.

Postopek

1. V razredu Prejeto/dobavljeno gradivo poiščemo in izberemo podatke o
gradivu. Izberemo lahko več objektov za istega naročnika hkrati.
2. Izberemo metodo Objekt / Natisni potrdilo o vračilu gradiva naročnika.
Če ima član med podatki za elektronsko obveščanje vpisan tudi e-naslov ali
če je pri partnerju, ki nastopa v vlogi naročnika, določen način
komuniciranja po e-pošti, se po izbiri metode Natisni potrdilo o vračilu
gradiva naročnika odpre okno Tiskanje potrdila o vračilu gradiva
naročnika z vprašanjem "Ali želite naročniku morda poslati potrdilo o
vračilu gradiva po e-pošti?".
3. S klikom na gumb Da izberemo pošiljanje potrdila po e-pošti. Če želimo
potrdilo samo natisniti, kliknemo gumb Ne.
Odpre se okno Pregled in pošiljanje izpisa, iz katerega pošljemo potrdilo
na že določene ali spremenjene destinacije (postopek je opisan v priročniku
Osnovna navodila COBISS3; gl. pogl. 4.5).
Za izbrano gradivo (ena enota ali več enot) se pripravi izpis "Potrdilo o vračilu
gradiva". Če smo na vprašanje o pošiljanju potrdila odgovorili pritrdilno, se
pripravi izpis, prilagojen za pošiljanje po e-pošti, program pa ponudi
destinacijo za pošiljanje izpisa po e-pošti (e-naslov naročnika). Če smo na
vprašanje odgovorili nikalno, se pripravi izpis v obliki dopisa, kot destinacijo
pa program v oknu za pregled in pošiljanje izpisa ponudi tiskalnik.
V potrdilu o vračilu gradiva se izpiše naslov partnerja, ki je vpisan pri
podatkih, ki tega partnerja identificirajo kot naročnika v MI (splošni podatki o
partnerju, naslov kontaktnega oddelka ali naslov kontaktne osebe). Če je
naročnik nas član, se v knjižnicah, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja,
v potrdilu o vračilu gradiva, ki je primerno za izpis na tiskalnik, izpiše naslov,
ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost vračilo gradiva (MI). Če ta vrednost ni
določena pri nobenem poštnem naslovu, se pri pripravi potrdila o vračilu
gradiva upošteva naslednji vrstni red podatkov: stalni naslov, začasni naslov,
naslov v službi, naslov skrbnika/p roka, naslov skrbnika/p roka in stalni
naslov, začasni naslov skrbnika/p roka, naslov v tujini. V knjižnicah, ki
uporabljajo segment COBISS2/Izposoja, se v obvestilu izpiše:
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pri članu vrednost 0 – opomine poslati na stalni naslov ali 2 – opomine
poslati na naslov poroka ali 3 – opomine poslati na naslov v službi ali
9 – privzeto naslavljanje opominov


začasni naslov, če je vpisan in če ima indikator naslavljanja opominov
pri članu vrednost 1 – opomine poslati na začasni naslov; na to, da se
bo pri naslavljanju upošteval začasni naslov člana (in ne stalni), kaže
vrednost Da pri "Začasni naslov" pri podatkih o članu

Jezik besedila je v potrdilu o vračilu gradiva odvisen od vrednosti, ki smo jo
določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika v MI pri "Jezik obrazcev",
ali kot smo jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država"
vnesena enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v
inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen,
bo obvestilo v jeziku, ki ga določa parameter za jezik aplikacije v
inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri "Država" vnesena
drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski
datoteki za domačo knjižnico, bo obvestilo v angleškem jeziku. Preden izbrano
obvestilo izstavimo, lahko spremenimo vrednost, ki določa jezik besedila.
Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja:
Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem naslovu, ki naj se upošteva
v potrdilu o vračilu gradiva (gl. opozorilo zgoraj). Če pri tem naslovu podatek
o državi ni vnesen, program ponudi vrednost, ki jo določa parameter za jezik
aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico.
Potrdilo, da je naročnik vrnil gradivo, lahko za izbrano gradivo natisnemo
večkrat.
Možnosti ...
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Potrdilo o vračilu gradiva lahko za naročnika natisnemo ali mu ga pošljemo po
e-pošti tudi tako, da najprej gradivo poiščemo in izberemo v razredu Gradivo
in nato izberemo še metodo Objekt / Natisni potrdilo o vračilu gradiva
naročnika.
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