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EDIT SPM 

Del programa osnovni nivo 
 

Ukaz je namenjen evidentiranju prispevka (donacije) knjižnici v nedenarni 
obliki (npr. knjižno gradivo) ali posebnega članstva pri izbranem članu iz 
kakšnega drugega razloga.  

 

Ukaz: 
ali 

EDIT SPM  
EDIT SPM <vpisna številka člana> 

 

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Evidentiranje posebnega 
članstva za člana:. Vnesemo vpisno številko člana, pri katerem želimo 
evidentirati posebno članstvo. Po potrditvi se odpre okolje, kjer lahko določimo 
naslednje parametre: 

 Posebno članstvo 
V šifrantu (tipka X) lahko izbiramo med ″1″ – DA ali ″0″ – NE in s 
tem evidentiramo ali ukinemo posebno članstvo. 
 

 Datum prvega evidentiranja posebnega članstva 
Privzeto se v polje vpiše tekoči datum, ki ga lahko po potrebi 
spremenimo.  
 

 Datum poteka posebnega članstva 
Pri prvem evidentiranju posebnega članstva se v polje vpiše datum, ki 
je za eno leto kasnejši od tekočega datuma; ta datum lahko po potrebi 
spremenimo. 
 

 Opomba 
Vpišemo opombo, ki se nanaša na evidentiranje posebnega članstva 
(npr. zbirka Vrhunci stoletja).  

 

Ko s tipko L ali s tipkama Y I potrdimo vnos, nas program vpraša 
Shranim (D/N)?. S pritiskom na tipko d se spremembe shranijo, s 
pritiskom na tipko n pa ostanemo v okolju za evidentiranje posebnega 
članstva. 

Okolje za evidentiranje posebnega članstva lahko zapustimo tudi s pritiskom na 
tipko F. 

Ko je posebno članstvo evidentirano, se izpiše indikator opomb SPM (special 
membership – posebno članstvo). Evidentiranje posebnega članstva ter vsak 
prispevek se zabeleži kot posebna transakcija, kar je razvidno v okolju 
podatkov o disciplini člana (gl. ukaz MEMBINFO) ter v nekaterih statistikah in 
izpisih za potrebe izposoje (gl. priročnik COBISS2/Izpisi, poglavje 13 Izposoja 
in poglavje 11.2 Statistike za potrebe izposoje). 

Ukazna vrstica 
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EDIT SPM - 1: Okolje za evidentiranje posebnega članstva 

 

Opozorilo: 

Za izvedbo ukaza potrebujemo pooblastilo.  

Denarne prispevke beležimo z ukazom ACCOUNT. 
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