
© IZUM, april 2013 G - 1 

 

G   IZPOSOJA V POTUJOČI 
 KNJIŽNICI 

Programski segment COBISS2/Izposoja podpira izvajanje avtomatiziranih 

postopkov izposoje tudi v oddelku potujoče knjižnice. Večina postopkov je 

enakih kot v stacioniranih knjižnicah, v tem dodatku pa so opisani vsi postopki, 

ki se izvajajo samo v bibliobusu.  

Bibliobus, v katerem se izvajajo avtomatizirane aktivnosti izposoje, mora biti 

opremljen z ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo. Računalniška 

oprema mora omogočati uporabo programske opreme COBISS, 

komunikacijska oprema pa povezavo bibliobusa z matično knjižnico in drugimi 

knjižnicami v sistemu COBISS. Na računalniku v bibliobusu je poleg lokalne 

baze podatkov potujoče knjižnice tudi kopija lokalne baze podatkov matične 

knjižnice. S tem je omogočen pregled nad celotnim fondom knjižnice, enotna 

evidenca članov in pregled nad transakcijami. Med postankom bibliobusa na 

posameznem postajališču se online ažurirajo samo podatki lokalne baze 

potujoče knjižnice, podatki o izposoji in stanju fonda v matični knjižnici pa 

ostanejo nepovezani (offline). Ob koncu delovnega dne, ko se računalnik v 

bibliobusu poveže z računalnikom matične knjižnice, se uskladijo podatki v 

obeh bazah. 

Od novembra 2012 je na voljo tudi t. i. bibliobus on-line. To možnost lahko 

uporabljajo knjižnice na geografskem področju, kjer vozi bibliobus in kjer 

kakovost in jakost signala omogočata učinkovito delo v programski opremi 

COBISS. Delo v bibliobusu se ne razlikuje od dela v programski opremi 

COBISS2/Izposoja v matični knjižnici. Upoštevati je treba le posebnosti dela, 

kot npr. izbor postajališč, postavitev gradiva v bibliobusu, posebne časovne 

parametre izposoje ipd. Posebnosti dela so podrobneje opisane v pogl. G.4 

Bibliobus online. 

Pred začetkom obratovanja bibliobusa na posameznem postajališču je treba 

računalniško evidentirati lokacijo postajališča. Vse transakcije, ki se bodo 

izvajale na tem postajališču, bodo zabeležene za označeno lokacijo. 

V bibliobusu je zaradi omejenega prostora samo del gradiva potujoče knjižnice, 

preostalo gradivo pa je v skladišču potujoče knjižnice ali v drugih enotah 

knjižnice. V bazi podatkov o gradivu potujoče knjižnice je nujna delitev na 

gradivo, ki je dostopno v bibliobusu, in na preostalo gradivo, zato je treba 

sproti evidentirati ves pretok gradiva v bibliobus in iz njega. 



Dodatek G  COBISS2/Izposoja  
 

G - 2 © IZUM, oktober 2002  

 

G.1   PRIPRAVA NA IZPOSOJO PO POSTANKU 

BIBLIOBUSA  

Postanek 

Med prevozom je računalnik v bibliobusu izklopljen. Po prihodu na 

postajališče je zato treba pripraviti računalnik na delovanje. Najprej je treba 

zagotoviti nemoteno napajanje računalniškega sistema in vseh njegovih 

komponent. Če postajališče ni opremljeno s kablom za nemoteno napajanje, 

moramo uporabiti alternativne vire: agregat ali akumulator. Po vklopu 

računalnika je treba počakati, da se operacijski sistem naloži (boot). 

Ko je sistem pripravljen, se izpiše ime knjižnice, ime vozlišča (node name) in 

beseda Username:, za katero vpišemo uporabniško šifro COBISSBUS, s 

katero se prijavimo v sistem COBISS. Postopek vnosa uporabniškega imena in 

gesla je enak kot v matični knjižnici (gl. poglavje 1.1 Priključitev v sistem). Po 

uspešni prijavi se odpre slika osnovnega menija sistema COBISS v bibliobusu, 

kjer lahko izbiramo med aktivnostmi v bibliobusu: prehod v segment 

COBISS/Izposoja ali COBISS/Izpisi, vpogled v katalog (OPAC), varovanje 

podatkov (backup), test komunikacije, usklajevanje podatkov z matično 

knjižnico in ustavitev sistema (shutdown). 

 

 

Slika G.1 - 1: Osnovni meni za izvajanje aktivnosti v bibliobusu 
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Prehod v okolje COBISS2/Izposoja 

V osnovnem meniju sistema COBISS.SI v bibliobusu izberemo segment 

COBISS2/Izposoja tako, da za besedo Izbira: vpišemo številko 1.  

Program nas najprej napoti na kontrolo sistemskega časa. V sporočilni vrstici 

se izpiše sistemski čas (npr. 1-MAR-2005 16:30:36.10), v ukazni vrstici 

pa vprašanje Ali je sistemski čas pravilno nastavljen 

(D/N)?. Če je sistemski čas pravilen, za nadaljevanje dela pritisnemo tipko 

d, če pa je nepravilen, pritisnemo tipko n za izhod iz sistema COBISS.SI in 

obvestimo sistemskega operaterja, ki mora  (s šifre SYSBUS) nastaviti pravilni 

čas. 

Po potrditvi ustreznosti sistemskega časa se na zaslonu pojavi okno s 

seznamom vseh postajališč. S tipkami za pomik označimo ustrezno postajališče 

(izbrana vrstica se izpiše inverzno), izbiro pa potrdimo s tipko L. 

 

Slika G.1 - 2: Označitev lokacije postajališča 

 

Iskanje lokacije s tipko za pomik je lahko pri velikem številu postajališč 

zamudno, zato lahko posamezno lokacijo poiščemo tudi po imenu. Namesto s 

tipkami za pomik poiščemo lokacijo s pritiskom na tipki Y C in vnosom 

teksta. Po potrditvi s tipko L  se inverzno izpiše vrstica z lokacijo, ki 

vsebuje izbrani tekst. Izbor potrdimo s tipko L ali pa s pritiskom na tipko 

C poiščemo morebitno novo lokacijo, ki vsebuje izbrani tekst. 

Po izboru se izpiše osnovni meni. Ves čas je na levem robu druge vrstice 

razvidna informacija o izbrani lokaciji postajališča. Vse aktivnosti, ki bodo 

evidentirane med delovanjem sistema, bodo označene z izbrano lokacijo, kar 

bo razvidno zlasti pri statistikah.
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Slika G.1 - 3: Osnovni nivo po izbiri lokacije postajališča 

Varovanje podatkov (backup) 

Strojna oprema je v bibliobusu mnogo bolj izpostavljena škodljivim vplivom 

okolice kot enaka oprema v mirujočih pogojih. Najbolj izpostavljeni so 

pomnilniški mediji (trdi diski), na katerih je programska oprema in lokalne 

podatkovne baze. Da bi preprečili okvaro diskov med delom na terenu in s tem 

izgubo podatkov, naj bi se varovanje podatkov izvajalo vsaj ob koncu 

delovnega dne po uskladitvi podatkov. 

Najprej preverimo, ali je kaseta vstavljena v tračno enoto. V osnovnem meniju 

za besedo Izbira: vpišemo številko 4. Na zaslonu se izpiše tekst 

VAROVANJE PODATKOV in v novi vrstici Vstavite kaseto!. Po 

pritisku na katerokoli tipko se najprej inicializira tračna enota, nato pa se 

podatki z diska prenesejo na tračno enoto. Čas izvajanja varovanja podatkov je 

odvisen od velikosti diska, v povprečju pa traja 20–30 minut. Po končanem 

prenosu se izpiše sporočilo Varovanje je končano. Po pritisku na 

katerokoli tipko se vrnemo v osnovni meni. Kaseto shranimo na varno mesto, 

stran od naprav, ki sevajo (magneti, zvočniki, čitalniki itd.). 

Test komunikacije 

Pred prenosom podatkov in uskladitvijo le-teh s podatki v matični knjižnici je 

priporočljivo, da preizkusimo, ali je vzpostavljena komunikacija z 

računalnikom matične knjižnice. V glavnem meniju izberemo možnost 5. Če je 

komunikacija vzpostavljena, se izpiše seznam vseh uporabnikov na računalniku 

matične knjižnice, v nasprotnem primeru pa se izpiše opozorilo o napaki. 
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Primer: 

1.1. NODE: SIKMB  COMMAND: SH U 

1.2. ERROR OPENING ON ADDRESS SIKMB"SNTISYS 

PASSWORD"::"TASK=DOSRV" 

1.3. ERROR OPENING ON ADDRESS SIKMB"SNTISYS 

PASSWORD"::"TASK=DOSRV" 

1.4. ACP FILE CREATE FAILED 

VmsSTs= 114698  

 

Uskladitev podatkov 

Podatke lahko uskladimo na dva načina: 

 iz aplikacije COBISSBUS z izbiro 6. možnosti v glavnem meniju 

 s posebno šifro SYSBUS (za sistemske operaterje) 

 

Uskladitev podatkov je podrobneje opisana v poglavju G.3 Prenos in 

uskladitev podatkov z lokalno bazo podatkov matične knjižnice. 

Izhod in ustavitev sistema 

Ko smo zaključili z delom na svoji šifri, se s sistema lahko odjavimo na dva 

načina: 

 izhod z ustavitvijo računalnika (shutdown) 

 izhod brez ustavitve računalnika 

 

V glavnemu meniju vnesemo številko 9. Na zaslonu se pojavi vprašanje 

Ustavitev sistema - SHUTDOWN (D/N)?. Če pritisnemo tipki d in 

L, se bo ustavil celoten sistem. To naredimo takrat, kadar smo z delom 

zaključili in nameravamo ugasniti računalnik. Postopek spuščanja sistema traja 

2–3 minute, na koncu se izpišejo trije znaki >>>. Šele takrat lahko ugasnemo 

računalnik. 

Če pa pritisnemo tipki n in L, se sicer odjavimo s sistema, računalnik pa 

ostane še naprej v stanju pripravljenosti. Ta način izberemo takrat, kadar po 

odjavi s sistema računalnika ne nameravamo izklopiti, npr. ko se želimo 

prijaviti na drugo uporabniško šifro ali omogočiti prijavo na sistem komu 

drugemu. 

 

Opozorilo: 

Oseba, ki se pred ustavitvijo sistema odjavi zadnja, mora uporabiti možnost za 

ustavitev sistema. V proceduri za ustavitev sistema namreč operacijski sistem 

računalnika preveri in shrani vse trenutne nastavitve, ki so pomembne za 

delovanje računalnika. Zato računalnika nikoli ne smemo ugasniti takoj, ko 

prenehamo z delom, temveč moramo sistem "spustiti" in računalnik šele nato 

ugasniti.
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G.2   EVIDENTIRANJE PRETOKA GRADIVA IZ KNJIŽNICE V 

BIBLIOBUS IN NAZAJ 

Zaradi omejitve prostora je v bibliobusu na voljo samo del gradiva matične 

knjižnice, preostalo gradivo pa ni dostopno takoj, ker je v skladišču ali v drugih 

enotah knjižnice. Da bi bila ves čas razvidna dejanska dostopnost gradiva, je 

treba evidentirati vsak izvod, ki je iz matične knjižnice dostavljen v bibliobus. 

Ko se gradivo vrne v matično knjižnico, ga je treba zbrisati iz evidence. V 

okolju segmenta COBISS/Izposoja se na osnovnem nivoju uporabljata ukaza: 

CHECKIN - evidentiranje gradiva, dostavljenega iz matične knjižnice 

v bibliobus 

CHECKOUT - brisanje iz evidence gradiva za bibliobus 

 

Opozorilo: 

Dostavljeno gradivo moramo evidentirati na računalniku v bibliobusu, najbolje 

na stalnem postajališču pred odhodom na teren. Vse izvode, ki jih dostavimo v 

bibliobus, moramo evidentirati z ukazom CHECKIN. Po vrnitvi s terena pa z 

ukazom CHECKOUT označimo vse gradivo, ki ga bomo vrnili v skladišče oz. v 

druge oddelke. Šele nato uskladimo podatke. 

Evidentiranje gradiva, dostavljenega iz knjižnice v bibliobus 

Ukaz CHECKIN uporabimo, kadar v bibliobus prispe gradivo iz skladišča ali iz 

drugih oddelkov matične knjižnice. Evidentiranje izvodov je predpogoj za 

izposojo v bibliobusu. Zelo pomembno je, da izvode, prispele v bibliobus, 

evidentiramo pred začetkom izposoje. To je najbolje storiti na začetku dneva na 

stalnem postajališču (v garaži) bibliobusa, ko prevzamemo gradivo iz matične 

knjižnice. Prijavimo se v okolje izposoje (gl. poglavje G.1, Prehod v okolje 

COBISS/Izposoja) in kot lokacijo izberemo stalno postajališče. Izvode, ki niso 

bili evidentirani z ukazom CHECKIN, je možno samo rezervirati (naročilo). 

Evidentiramo lahko samo tisto gradivo, ki ima v podpolju za signaturo 996/997d 

oz. v podpolju za preusmeritev 996/997e oznako podlokacije potujoče knjižnice 

ali pa je bilo gradivo medoddelčno izposojeno potujoči knjižnici.  

Postopek evidentiranja dostavljenega gradiva v bibliobus: 

1. V ukazno vrstico vnesemo ukaz CHECKIN (ali okrajšano CIN). Izpiše se 

Checkin IN/CN=. 

2. S čitalnikom oz. ročno vnesemo številko za izposojo (inventarno številko oz. 

številko za izposojo). Po vnosu se izvrši naslednja kontrola: 

 Preveri se lokacija izvoda. Izvod mora biti označen z lokacijo oddelka 

potujoče knjižnice ali pa mora biti medoddelčno izposojen v oddelek 

potujoče knjižnice. V nasprotnem primeru se izpiše sporočilo: 
Gradivo z IN/CN=xxxxxx je del fonda iz oddelka
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<št. oddelka>. Ukaz CHECKIN se ni izvršil - 

pritisnite tipko ENTER. 

 Preveri se status izvoda. Izvod mora biti prost ali naročen v bibliobusu 

(status O). Če je izvod že izposojen, se izpiše sporočilo: Gradivo z 
IN=xxxxxxxx je že evidentirano pri članu <št. 

člana> <priimek in ime>. Ukaz CHECKIN se ni 

izvršil - pritisnite tipko ENTER. 
 

3. Če je bil izvod naročen, se izpiše sporočilo: Gradivo z IN=xxxxxx 
je naročeno za člana <št. člana> <priimek in ime>. 

Za nadaljevanje pritisnite tipko ENTER. V tem primeru s 

pritiskom na tipko K zbrišemo sporočilo in gradivo shranimo na mestu za 

rezervirano gradivo. 

Na zaslonu se izpišejo podatki o izvodu, ki smo ga evidentirali. 

Na enak način evidentiramo vse izvode, ki so prispeli v bibliobus. Po 

končanem vnosu pritisnemo tipko F. 

 

Slika G.2 - 1: Evidentiranje gradiva, dostavljenega v bibliobus 

Brisanje iz evidence gradiva za bibliobus (CHECKOUT) 

Ukaz CHECKOUT uporabimo, kadar nameravamo iz bibliobusa vrniti gradivo 

v skladišče ali druge oddelke matične knjižnice. Gradiva, ki smo ga na ta način 

brisali iz evidence, v bibliobusu ni možno več izposojati. Postopek ponavadi 

izvedemo ob koncu dneva na stalnem postajališču bibliobusa (v garaži), ko 

zberemo in oddamo gradivo za matično knjižnico. Prijavimo se v okolje 

segmenta COBISS/Izposoja (gl. poglavje G.1, Prehod v okolje 

COBISS/Izposoja) in kot lokacijo izberemo stalno postajališče. 
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Opozorilo: 

Zelo pomembno je, da vrnjeno gradivo brišemo iz evidence, preden podatke 

uskladimo z računalnikom matične knjižnice, kar počnemo ponavadi ob koncu 

delovnega dne (gl. poglavje G.3 Prenos in uskladitev podatkov z lokalno bazo 

matične knjižnice). V nasprotnem primeru sprememba ne bo razvidna v bazi 

podatkov o gradivu! 

 

Postopek brisanja evidence gradiva za bibliobus: 

1. V ukazni vrstici osnovnega nivoja vnesemo ukaz CHECKOUT. Pojavi se 

Checkout IN/CN=. 

2. S čitalnikom oz. ročno vnesemo številko za izposojo (inventarno številko 

oz. številko za izposojo). Po vnosu se izvrši naslednja kontrola: 

 Preveri se, ali je bil izvod že evidentiran z ukazom CHECKIN. V 

nasprotnem primeru se izpiše sporočilo IN=xxxxxx: izvod ni 
bil predhodno označen (CHECKIN). Ukaz CHECKOUT 

se ni izvršil - pritisnite tipko ENTER. 

 Preveri se, ali je izvod izposojen. V tem primeru program ne dovoli 

brisanja lokacije tako dolgo, dokler izvod ni evidentiran kot prost. 

Izjema je le, če je izvod evidentiran kot medoddelčno izposojen (status 

D). 

 

Na zaslonu se izpišejo podatki o izvodu, ki smo ga brisali iz evidence. 

Na enak način evidentiramo vse izvode, ki jih želimo zbrisati iz evidence. 

Po končanem vnosu pritisnemo tipko F. 

 

Slika G.2 - 2: Brisanje iz evidence gradiva za bibliobus
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G.3   PRENOS IN USKLADITEV PODATKOV Z LOKALNO 

BAZO PODATKOV MATIČNE KNJIŽNICE 

Posebnost avtomatizacije izposoje v potujoči knjižnici predstavlja dejstvo, da je 

v bibliobusu računalnik z vso potrebno programsko opremo in podatkovno 

bazo za izvajanje aktivnosti izposoje. Na drugi strani ima informacijski sistem 

matične knjižnice lastni računalnik, ki je v prostorih knjižnice. Da bi bila 

informacija za uporabnike knjižnice dostopna v celoti, je pomembno, da imamo 

na obeh mestih dostop do vseh podatkov: za eno bazo so podatki dostopni 

neposredno (online), za drugo bazo pa predstavljajo stanje z določenim 

časovnim zamikom. V določenem časovnem zaporedju (ponavadi ob koncu 

dneva) se podatki uskladijo.  

Med obratovanjem bibliobusa je na njegovem računalniku celotna baza 

podatkov knjižnice (o gradivu, članih in izposoji). Ponavadi v tem času niso 

vzpostavljene komunikacijske povezave z računalnikom matične knjižnice, 

tako da se med izvajanjem aktivnosti izposoje v bibliobusu ažurirajo samo 

podatki v lokalni bazi podatkov potujoče knjižnice. Podatki iz lokalne baze 

matične knjižnice so v bibliobusu sicer dostopni, vendar pa predstavljajo 

posnetek stanja gradiva in izposoje od trenutka zadnje uskladitve podatkov med 

lokalnima bazama (ponavadi prejšnjega dne). Obratno velja tudi za matično 

knjižnico: online so dostopni samo podatki za matično knjižnico, podatki za 

bibliobus pa so posnetek stanja pred odhodom bibliobusa na teren.  

 

Opozorilo: 

Podatki se usklajujejo iz bibliobusa v določenih časovnih periodah, ponavadi 

ob koncu delovnega dne. Po končani uskladitvi podatkov za določen dan ne 

smemo izvajati nobenih aktivnosti izposoje več. V nasprotnem primeru se 

transakcije, izvršene po uskladitvi, ne shranijo. Če ob koncu dneva nismo imeli 

možnosti uskladiti podatkov, lahko to storimo naslednji dan pred odhodom 

bibliobusa na teren, vendar pa moramo biti pozorni na to, da pri pripravi na 

ta postopek navedemo datum prejšnjega dne, ne pa tekočega datuma. 

 

V poglavju so opisani vsi postopki za uskladitev podatkov med lokalnima 

bazama podatkov potujoče in matične knjižnice. Podatki se usklajujejo v treh 

korakih: 

1. prijava na šifro COBISSBUS oz. SYSBUS in vzpostavitev komunikacije 

2. sprožitev procedure za uskladitev in vnos ustreznih podatkov 

3. kontrola izvršene procedure in ukrepanje pri napakah 

 

Kontrolo izvršitve in ukrepanje pri napakah lahko izvaja administrator baze 

podatkov v bibliobusu, ki ima v ta namen dodeljeno ustrezno šifro s potrebnimi 

pooblastili, tj. šifro SYSBUS.

Uskladitev 
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Prijava na šifro in vzpostavitev komunikacije 

Stalno postajališče bibliobusa (garaža) je opremljeno s kabli za neprekinjeno 

napajanje in komunikacijsko opremo (modem z najeto linijo), ki omogoča 

online povezavo z računalnikom matične knjižnice. Po prihodu bibliobusa na 

stalno postajališče je najprej treba priključiti napajalni in komunikacijski kabel. 

Prižgemo modem in računalnik ter počakamo, da se naloži operacijski sistem 

(boot). Nato se prijavimo na šifro COBISSBUS (gl. poglavje G.1 Priprava na 

izposojo po postanku bibliobusa). 

Pravilnost vzpostavljene komunikacije preverimo tako, da za besedo Izbira: 

vpišemo številko 5. Če je komunikacija pravilno vzpostavljena, se o tem izpiše 

sporočilo. 

 

Primer: 

Node: SIKMB   Command: SH U 

OpenVMS User Processes at  11-SEP-2001 12:40:09.80 

Total number of users = 7,  number of processes   = 

53 

Username  Interactive  Subprocess   Batch 

BARBARA     1 

COBISS     16 

 ... 

(Seznam vseh uporabnikov, ki so trenutno prijavljeni na računalnik matične 

knjižnice.) 

 

Če komunikacija ni vzpostavljena, se prav tako izpiše sporočilo. 

 

Primer: 

Node: SIKMB  Command: SH U 

Error opening on address SIKMB"SNTISYS 

password"::"task=DOsrv" 

Error opening on address SIKMB"SNTISYS 

password"::"task=DOsrv" 

ACP file create failed 

VmsSTs= 114698 

 

V tem primeru je treba še enkrat preveriti modemsko povezavo in kable za 

komunikacijo.  
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Uskladitev podatkov 

Po uspešni povezavi sprožimo proceduro, ki uskladi podatke med bazama obeh 

računalnikov. Najprej se iz bibliobusa v matično knjižnico prenesejo 

transakcije za vse aktivnosti v bibliobusu za določeno obdobje. Na računalniku 

matične knjižnice se prenesene aktivnosti uskladijo s stanjem lokalne baze 

podatkov matične knjižnice. Po končani uskladitvi pa se iz računalnika matične 

knjižnice na računalnik v bibliobusu prenese celotna usklajena baza podatkov.  

 

Opozorilo: 

Preden zaženemo proceduro za uskladitev, moramo biti prepričani, da tega dne 

tako v bibliobusu kot v matični knjižnici ne bodo več izvajali aktivnosti, ki bi 

vplivale na stanje podatkov (katalogizacija, izposoja). Samo tako lahko 

zagotovimo, da bosta usklajeni bazi podatkov na obeh straneh prikazovali 

stanje podatkov v zaključenem obdobju (od datuma zadnje uskladitve podatkov 

do tekočega datuma), kar bo izhodišče za naslednji dan. 

 

Proceduro za uskladitev zaženemo iz ukazne vrstice na dva načina: 

 če smo prijavljeni na COBISSBUS v osnovnem meniju, vnesemo k Izbira 

številko 6 

 če smo prijavljeni na sistemsko šifro SYSBUS, vnesemo ukaz $uskladitev 

 

V proceduro so vključene različne aktivnosti, ki so razdeljene na posamezne 

faze (skupaj 25). Zaradi kontrole se informacije o izvajanju posameznih faz 

sproti izpisujejo na zaslon. Nekatere faze zahtevajo vnos podatkov, kar je 

podrobneje opisano v nadaljevanju. 

Aktivnosti lahko razdelimo na naslednje skupine: 

 vnos datuma in kontrola predhodne uskladitve (fazi 1 in 2) 

 priprava datoteke s transakcijami v bibliobusu za določeno obdobje in 

prenos na računalnik matične knjižnice (fazi 3 in 4) 

 priprava okolja na računalniku matične knjižnice in uskladitev 

podatkov v bazi podatkov matične knjižnice (faze 5 do 8) 

 izbira, ali se bodo usklajene baze podatkov prenesle na računalnik v 

bibliobusu (faza 9) 

 priprava in prenos baze podatkov o gradivu na računalnik v bibliobusu 

(faze 10 do 16) 

 priprava in prenos baze podatkov o članih in izposoji na računalnik v 

bibliobusu (faze 17 do 23) 

 prenos transakcijskih datotek za opomine (faza 24) 

 zaključna faza (faza 25) 

 

V nadaljevanju je prikazano izvajanje procedure za uskladitev po posameznih 

fazah. 
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*** Faza 1: kontrola pravilnosti sistemskega datuma 
 

Uskladitev se naj izvede do vključno: 11.09.2001  <--- 

vedno se izpiše tekoči datum 

Ali je datum pravilen (D/N)? 

 

Opozorilo: 

Če se podatki usklajujejo pred odhodom bibliobusa na teren, je treba navesti 

datum prejšnjega dne! 

 

V 1. fazi program preveri sistemski datum računalnika in izpiše tekoči datum. 

Pomembno je, da preverimo točnost tega datuma. Če pripravljamo uskladitev 

baz podatkov ob koncu dneva, mora biti vpisan tekoči datum! Pravilnost 

datuma potrdimo s pritiskom na tipki d in L. Če program kaže napačen 

datum, je treba preveriti, ali je bila sistemska ura nastavljena na napačen datum 

in ali so bile tudi transakcije v izposoji evidentirane na napačni datum. V tem 

primeru je treba poklicati Knjižnični informacijski servis. 

V izjemnih primerih lahko baze podatkov uskladimo tudi naslednji dan pred 

odhodom bibliobusa na teren, vendar pa moramo v tem primeru označiti kot 

datum uskladitve datum prejšnjega dne. To naredimo tako, da na vprašanje 

Ali je datum pravilen (D/N)? pritisnemo tipki n in L. Izpiše 

se navodilo Vnesite pravilen datum v formatu LLLLMMDD:. 

Nov datum vnesemo v točno določenem formatu z oznako leta, meseca in 

dneva (dan in mesec vnesemo kot dvomestno številko z vodečimi ničlami, npr. 

20010911 za 11. september 2001). Popravljeni datum se izpiše na zaslonu, 

pravilnost datuma pa ponovno potrdimo s tipkama d in L. 

 

Opozorilo: 

Če na začetku dneva usklajujemo podatke za nazaj, ne vnesemo tekočega 

datuma, saj bi s tem onemogočili prenos in uskladitev transakcij, ki jih bomo 

izvajali v tekočem dnevu. Vse v bibliobusu izvršene transakcije bi bile 

izgubljene! 

 

Po potrditvi točnosti datuma za uskladitev se začne 2. faza. Izpišejo se datumi 

zadnje sprožitve procedure, uspešne uskladitve baz podatkov v matični 

knjižnici in datum zadnjega prenosa usklajenih baz podatkov o gradivu in 

članih v bibliobusu. 

 

*** Faza 2: kontrola dosedanjih aktivnosti 

Zadnjič je bila procedura sprožena 10.09.2001 in 

uspešno zaključena. 

Zadnjič je bila baza na SIKMB uspešno usklajena 

10.09.2001
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Zadnjič je bila na bibliobus prenešena baza gradiva 

10.09.2001 

Zadnjič je bila na bibliobus prenešena baza članov in 

izposoje 10.09.2001 

----------------------------------------------------- 

Uskladitev za obdobje 11.09.2001 - 11.09.2001 

Izvršim uskladitev za to obdobje (D/N)?  

Preverimo pravilnost (v tem primeru bi izvršili uskladitev 11. septembra 2001 

zvečer) in potrdimo uskladitev za ta dan s pritiskom na tipki d in L. 

Tej fazi sledijo faze od 3 do 8, v katerih se transakcijske datoteke prenesejo na 

računalnik matične knjižnice, tam se nato pripravijo varnostne kopije in 

sprožijo izvajanje usklajevanja podatkov na podatkovni bazi matične knjižnice. 

 

*** Faza 3: priprava transakcijskih datotek za 

obdobje: 11.09.2001- 11.09.2001 

OK 

Prenešeno 923 transakcij aktivnosti izposoje 

Prenešeno 262 transakcij evid. in poravnanih terjatev 

 

*** Faza 4: kopiranje transakcijskih datotek 

%COPY-S-COPIED, 

$OPAC:[OPACDIR.CONVR]TRAN20010911.LOG;1 copied to 

SIKMB"sntisys password"::$OPAC:[OPACDIR.CONVR] 

TRAN20010911.LOG;1 (1850 blocks) 

 

***Faza 5: stopiranje procesov na računalniku SIKMB 

Node: SIKMB   Command: @DBC:STOP_LOAN_SIKMB 

AcpStop V1.0                  (c) 1994, IZUM 

 

*** Faza 6: kopiranje baz v varnostne kopije 

Node: SIKMB   Command: COPY/LOG L_SIKMB:LOAN.DAT 

L_SIKMB:LOAN.20010911_TMP 

%COPY-S-COPIED, $OPAC:[LSIKMB]LOAN.DAT;1 copied to 

$OPAC:[LSIKMB]LOAN.20010911_TMP;1 (4122 blocks) 

Node: SIKMB   Command: COPY/LOG L_SIKMB:LIDX.DAT 

L_SIKMB:LIDX.20010911_TMP 

%COPY-S-COPIED, $OPAC:[LSIKMB]LIDX.DAT;1 copied to 

$OPAC:[LSIKMB]LIDX.20010911_TMP;1 (7254 blocks) 

Node: SIKMB   Command: COPY/LOG L_SIKMB:CIDX.DAT 

L_SIKMB:CIDX.20010911_TMP
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******** Faza 7: zagon programa za uskladitev datotek 

Node: IZUMA   Command: @DBC:BUSUPD SIKMB 17 20010911? 

 

*** Faza 8: kontrola izvedbe uskladitve baz na SIKMB 

 

Če sta bila prenos in uskladitev baz podatkov na računalniku matične knjižnice 

uspešna, se o tem izpiše sporočilo. Hkrati se zbrišejo vse delovne datoteke, ki 

jih je med svojim delovanjem ustvarila procedura za uskladitev. 

 

***************************************************** 

Vse baze na računalniku SIKMB so usklajene ! 

***************************************************** 

Brišem delovne datoteke ... 

 

V tem trenutku so baze podatkov na računalniku matične knjižnice usklajene, 

kar pomeni, da vsebujejo tudi vse informacije za aktivnosti, ki so bile izvedene 

v bibliobusu. Uskladiti pa je treba tudi podatke v bibliobusu s podatki v matični 

knjižnici. To zagotovimo s prenosom datotek za celotno bazo podatkov iz 

matične knjižnice v bibliobus. Prenos zajema naslednje datoteke: 

 BIBL.DAT baza podatkov o gradivu 

 BIDX.DAT osnovni indeksi za bazo podatkov o gradivu 

 AIDX.DAT dodatni indeksi za bazo podatkov o gradivu 

 LOAN.DAT baza podatkov o članih 

 LIDX.DAT indeksi za bazo podatkov o članih 

 CIDX.DAT baza podatkov o izposojenem gradivu 

 MACC.DAT baza podatkov o evidentiranih terjatvah do članov 

 

Ker so datoteke z bazami podatkov sorazmerno velike, je ta prenos v celotni 

proceduri časovno najzahtevnejši in traja približno 10- do 20-krat dlje kot 

dosedanje aktivnosti v fazah od 1 do 8. Zato je v 9. fazi na voljo izbira: 

 izvršimo popolni prenos: na računalnik v bibliobusu se bodo prenesle 

vse zgoraj navedene datoteke; ta možnost zahteva največ časa; 

 izvršimo delni prenos: na računalnik v bibliobusu se bodo prenesle 

samo baze podatkov v zvezi z izposojo (baza podatkov o članih, 

izposojenem gradivu in terjatvah), baza podatkov o gradivu se ne 

prenese; ta možnost zahteva približno 3-krat manj časa kot popolni 

prenos, vendar pa baza podatkov o gradivu v bibliobusu ne zajema na 

novo katalogiziranih izvodov v matični knjižnici; 

 v bibliobus ne prenesemo nobene baze: procedura za uskladitev se 

zaključi takoj, v bibliobusu ostane glede na aktivnosti v matični 

knjižnici stanje nespremenjeno.
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*** Faza 9: izbira, ali se bodo baze prenesle v 

bibliobus 

V drugem delu procedure za uskladitev je treba 

prenesti usklajene baze podatkov na računalnik  

bibliobusa. Ta del postopka je časovno 

najdolgotrajnejši. Prenos baz ni obvezen, vendar 

podatki v bibliobusu niso ažurirani s podatki iz 

matične knjižnice, če ta del postopka ni sprožen. 

Izvršim prenos baz iz računalnika matične knjižnice v 

bibliobus (D/N)? 

 

Če prenosa ne nameravamo izvršiti, pritisnemo tipki n in L. Procedura se 

bo zaključila, baze podatkov na računalniku v bibliobusu pa ostanejo 

nespremenjene. 

Če smo izbrali prenos d in L, se izpiše dodatni tekst: 

 

Izberete lahko popolni prenos (vse baze) ali delni 

prenos (samo baze s podatki o izposoji). Popolni 

prenos baz traja pribl. 3x dalj časa. 

Izvršim popolni prenos (D/N)?  

 

Če smo izbrali popolni prenos (tipki d in L), se najprej prenesejo baze 

podatkov BIBL.DAT, AIDX.DAT in BIDX.DAT (faze od 10 do 16). Če 

izberemo delni prenos (tipki n in L), se izvajanje nadaljuje v fazi 17. 

 

*** Faza 10: stopiranje procesa, ki zaklepa bazo BIBL  

AcpStop V1.0   (c) 1994, IZUM 

 

*** Faza 11: kopiranje baze BIBL 

Node: SIKMB   Command: 

BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/NEW/LOG L_SIKMB:BIBL.DAT 

L_SIKMB:BIBL.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created $OPAC:[LSIKMB] 

BIBL.20010911 _CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:BIBL.20010911_CPY 

L_BUS:BIBL.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB " SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] BIBL.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC :[LBUS]BIBL.20010911_CPY;1 (190890 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 
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*** Faza 12: kopiranje baze AIDX 

Node: SIKMB   Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG 

L_SIKMB:AIDX.DAT L_SIKMB:AIDX.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created 

$OPAC:[LSIKMB]AIDX.20010911 _CPY;1  

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:AIDX.20010911_CPY 

L_BUS:AIDX.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] AIDX.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:[LBUS]AIDX.20010911 _CPY;1 (260001 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 

 

*** Faza 13: kopiranje baze BIDX 

Node: SIKMB   Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG 

L_SIKMB:BIDX.DAT L_SIKMB:BIDX.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created 

$OPAC:[LSIKMB]BIDX.20010911 _CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:BIDX.20010911_CPY 

L_BUS:BIDX.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] BIDX.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:[LBUS]BIDX.20010911 _CPY;1 (53379 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 

 

*** Faza 14: preimenovanje obstoječih baz v 

bibliobusu 

rename L_BUS:BIBL.DAT L_BUS:BIBL.20010911_OLD 

rename L_BUS:AIDX.DAT L_BUS:AIDX.20010911_OLD 

rename L_BUS:BIDX.DAT L_BUS:BIDX.20010911_OLD 

 

*** Faza 15: preimenovanje kopiranih datotek v prave 

rename L_BUS:BIBL.20010911_CPY L_BUS:BIBL.DAT 

rename L_BUS:AIDX.20010911_CPY L_BUS:AIDX.DAT 

rename L_BUS:BIDX.20010911_CPY L_BUS:BIDX.DAT 

 

*** Faza 16: startanje procesa, ki zaklepa bazo BIBL 

%RUN-S-PROC_ID, identification of created process is 

00001886 
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*** Faza 17: stopiranje procesa, ki zaklepa bazo LOAN 

AcpStop V1          (c) 1994, IZUM 

 

*** Faza 18: kopiranje baze LOAN 

Node: SIKMB   Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG 

L_SIKMB:LOAN.DAT L_SIKMB:LOAN.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created $OPAC:[LSIKMB]LOAN. 

20010911_CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:LOAN.20010911_CPY 

L_BUS:LOAN.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] LOAN.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:[LBUS]LOAN. 20010911_CPY;1 (42831 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 

 

*** Faza 19: kopiranje baze LIDX 

Node: SIKMB   Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG 

L_SIKMB:LIDX.DAT L_SIKMB:LIDX.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created 

$OPAC:[LSIKMB]LIDX.20010911 _CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:LIDX.20010911_CPY 

L_BUS:LIDX.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] LIDX.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:[LBUS]LIDX.20010911_CPY;1 (52092 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 

 

*** Faza 20: kopiranje baze CIDX 

Node: SIKMB   Command: 

BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/NEW/LOG L_SIKMB:CIDX.DAT 

L_SIKMB:CIDX.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created 

$OPAC:[LSIKMB]CIDX.20010911 _CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:CIDX.20010911_CPY 

L_BUS:CIDX.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB]CIDX. 20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:[LBUS]CIDX.20010911_CPY;1 (87039 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY;
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*** Faza 21: kopiranje baze MACC 

Node: SIKMB   Command: BACKUP/IGNORE=INTERLOCK/LOG 

L_SIKMB:MACC.DAT L_SIKMB:MACC.20010911_CPY 

%BACKUP-S-CREATED, created 

$OPAC:[LSIKMB]MACC.20010911 _CPY;1 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::L_SIKMB:MACC.20010911_CPY 

L_BUS:MACC.20010911_CPY 

%COPY-S-COPIED, SIKMB"SNTISYS 

password"::$OPAC:[LSIKMB] MACC.20010911_CPY;1 copied 

to $OPAC:$[LBUS]MACC.20010911 _CPY;1 (1773 blocks) 

Node: SIKMB   Command: DELETE L_SIKMB:*.20010911_CPY; 

 

*** Faza 22: preimenovanje obstoječih baz v 

bibliobusu 

rename L_BUS:LOAN.DAT L_BUS:LOAN.20010911_OLD 

rename L_BUS:LIDX.DAT L_BUS:LIDX.20010911_OLD 

rename L_BUS:CIDX.DAT L_BUS:CIDX.20010911_OLD 

rename L_BUS:MACC.DAT L_BUS:MACC.20010911_OLD 

 

*** Faza 23: preimenovanje kopiranih datotek v prave 

rename L_BUS:LOAN.20010911_CPY L_BUS:LOAN.DAT 

rename L_BUS:LIDX.20010911_CPY L_BUS:LIDX.DAT 

rename L_BUS:CIDX.20010911_CPY L_BUS:CIDX.DAT 

rename L_BUS:MACC.20010911_CPY L_BUS:MACC.DAT 

 

*** Faza 24: prenos transakcijskih datotek za opomine 

copy/log SIKMB"SNTISYS 

password"::Bus$arh:OVRD200109*D17.DAT cir$arh 

%COPY-S-COPIED,SIKMB"SNTISYS password"::$OPAC: 

[OPACSIKMB.CIRARH]OVRD20010911D17.DAT;1 

copied to $OPAC:[OPACBUS.CIRARH]OVRD20010911D17.DAT;1 

 

Če je bil prenos uspešno zaključen, se izvrši še zaključna faza, v kateri se 

zbrišejo delovne datoteke, ki jih je procedura med svojim izvajanjem sama 

ustvarila. Zaženejo se tudi procesi, ki zaklenejo posamezne baze podatkov pred 

zunanjim dostopom. 

 

*** Zaključna faza: brisanje delovnih datotek in 

štartanje procesov
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*****************************************************

USKLADITEV BAZ MED BIBLIOBUSOM IN MATIČNO KNJIŽNICO 

JE USPEŠNO ZAKLJUČENA! 

***************************************************** 

Kontrola uskladitve in ukrepanje pri napakah 

Procedura za uskladitev se izvaja interaktivno, informacije o izvedbi 

posameznih faz se sproti izpisujejo na zaslon. Poleg tega se zapisujejo tudi v 

posebno kontrolno datoteko USKLADITEV.LOG na imeniku  

$opac:[opacdir.convr]. Dostop do te datoteke je možen samo s sistemsko šifro 

SYSBUS. 

Če je med izvajanjem v posamezni fazi prišlo do napake, se procedura za 

uskladitev prekine, izpiše se opozorilo o napaki, nato pa se začne izvajati 

varnostni del procedure, ki vzpostavi začetno stanje pred izvajanjem procedure 

oz. konsistentnost podatkov. To je odvisno od tega, v katerem delu procedure 

za uskladitev je prišlo do napake: 

 vnos datuma in kontrola (fazi 1 in 2):  

Če prekinemo izvajanje pred potrditvijo datuma, se procedura prekine, 

ne da bi prišlo do kakršnekoli aktivnosti. Proceduro za uskladitev lahko 

ponovno zaženemo. 

 pri pripravi oz. kopiranju transakcij (faze 3 do 6):  

V primeru napake pri izvajanju v eni od teh faz se procedura prekine in 

izpiše se opozorilo. 

 

************************************************ 

IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI <št. faze>!!!! 

Poteka postopek za povrnitev v prvotno stanje ... 

 

Glede na to, kje se je procedura prekinila, se v varnostnem načinu izvrši prehod 

v prvotno stanje: 

 3. faza: zbriše se datoteka s transakcijami za podano obdobje; 

 4., 5. faza: zbriše se kopirana transakcijska datoteka na računalniku 

matične knjižnice; 

 6. faza: ponovno se zaženejo procesi, ki zaklenejo bazo podatkov o 

članih na računalniku matične knjižnice in omogočijo indeksiranje pri 

vpisu in ažuriranju podatkov o članih; brišejo se tudi že pripravljene 

varnostne kopije. 

 

Po končanem izvajanju varnostnega dela procedure se vzpostavi prvotno stanje 

pred zagonom procedure za uskladitev, torej ni nobene spremembe. Cel 

postopek uskladitve lahko ponovimo, še prej pa ugotovimo vzrok napake (npr. 

ni povezave z matično knjižnico) in ga odpravimo.  

 pri usklajevanju podatkov v matični knjižnici (fazi 7 in 8):  

Pred začetkom usklajevanja se v 6. fazi vse baze podatkov, ki jih bomo 

uskladili, kopirajo v posebne varnostne datoteke. Če se pri usklajevanju 

pojavi napaka, se izvajanje prekine in izpiše se opozorilo.
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************************************************ 

IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI 7 !!!! 

Poteka postopek za povrnitev v prvotno stanje ... 

Začasne baze podatkov, ki so bile shranjene v varnostnih datotekah, se 

kopirajo nazaj v prvotne datoteke. Tako ostane stanje v bazah podatkov 

matične knjižnice nespremenjeno. Brišejo se tudi vse druge delovne 

datoteke in prenesene transakcije, podatki v bibliobusu in v matični knjižnici 

pa ostanejo nespremenjeni. Proceduro za uskladitev lahko zaženemo 

ponovno. 

 pri izbiri načina prenosa usklajenih baz iz matične knjižnice v 

bibliobus (faza 9):  

Če izberemo možnost, da baz podatkov ne bomo prenašali, se 

procedura zaključi, podatki v bibliobusu ostanejo nespremenjeni. 

Enako se zgodi, če s tipkama Jz ali tipko F prekinemo 

možnost izbire. Če ponovno zaženemo proceduro za uskladitev, se 

bo izvajala od 9. faze dalje. 

 pri prenosu baz podatkov o gradivu (faze 10 do 23):  

Pred začetkom prenosa posamezne baze podatkov se obstoječa 

datoteka prenese v delovno datoteko za kopiranje 

(<ime_datoteke>.<datum>_CPY). Po uspešnem kopiranju 

vseh delovnih datotek se na računalniku v bibliobusu te datoteke 

preimenujejo v datoteke <ime_datoteke.DAT>, stare datoteke 

pa se zbrišejo; v primeru napake se kopiranje prekine in izpiše se 

opozorilo. 

 

********************************************* 

IZVAJANJE JE PREKINJENO V FAZI <št. faze> !!!!  

<opis napake> 

Vse baze na bibliobusu so ostale 

nespremenjene ! 

 

Na obeh straneh se zbrišejo vse delovne datoteke, tako da ostane 

stanje nespremenjeno. Če je bil med prenosom program nasilno 

prekinjen (izklop itd.), ostane stanje prav tako nespremenjeno, ročno 

pa je treba zbrisati vse do trenutka prekinitve obstoječe delovne 

datoteke. 

Seznam napak pri usklajevanju v 7. fazi  

V 7. fazi se na računalniku matične knjižnice usklajujejo podatki v podatkovnih 

bazah matične knjižnice s podatki, ki so bili preneseni iz bibliobusa. Če pride 

do napake, ki bi povzročila nekonsistentnost baze podatkov (npr. prekinitev 

zveze), se usklajevanje prekine in se izvrši prehod v prvotno stanje. Med 

izvajanjem pa lahko pride do napak, ki so posledica napačnega postopka 

uskladitve (procedura za uskladitev je bila za isto obdobje že izvedena). Tako 

lahko npr. pride do poskusa evidentiranja izposoje izvoda nekemu članu, ki pa 

ima ta izvod že evidentiran kot izposojen.
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V nadaljevanju so opisana vsa možna obvestila med izvajanjem 7. faze: 

 Član <št. člana> je bil že ažuriran v 

knjižnici. Podatki iz bibliobusa niso 

prenešeni! 

Sporočilo se izpiše v redkih primerih, ko so bili v istem obdobju 

spremenjeni podatki o članu v eni od enot matične knjižnice in v 

bibliobusu. Prišlo je do konflikta med dvema zapisoma, upošteva pa se 

tisti iz matične knjižnice. V tem primeru je treba  podatke o članu, ki  

smo jih vnesli v bibliobusu, vnesti še enkrat. 

  IN=xxxxxx Član=<št. člana> Akcija=<koda 
akcije>:  ni evidentiran izvod: <opis napake> 

 

Sporočilo se izpiše, kadar je pri transakciji zadolževanja izvoda ta 

izvod že evidentiran kot zadolžen, zato program ne dovoli ponovnega 

evidentiranja. Sporočilo velja za naslednje akcije: 

- 11 - izposoja na dom 

- 12 - izposoja v čitalnico 

- 14 - naročilo izvoda 

- 15 - odložitev rezerviranega izvoda na polico (status W) 

- 18 - vrnitev z zadržkom (status B) 

- 19 - evidentiranje izgubljenega izvoda 

- 30 - medoddelčna izposoja 

 

 IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=13: 

rezervacija ni postavljena: <opis napake> 

 

Sporočilo se izpiše, kadar je bil pri transakciji rezervacija izvoda ta 

izvod že rezerviran. 

 IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=16: 

podaljšanje ni evidentirano: <opis napake> 

 

Sporočilo se izpiše, kadar podaljšanje roka izposoje ni realizirano. 

 IN=xxxxx Član=<št. člana> Akcija=17: vračilo ni 

evidentirano: <opis napake> 

 

Sporočilo se izpiše, kadar ni izvršena transakcija vračila gradiva, ker je 

bilo gradivo že vrnjeno. 

 Član=<št. člana> Cde=<koda postavke> ni 

evidentirana poravnava v znesku <znesek> 

 

Sporočilo se izpiše, kadar bi se morala izvesti transakcija poravnave 

terjatev, vendar pa pri članu terjatev trenutno ni evidentirana. Do tega 

lahko pride, če je bila terjatev že poravnana. 

 Član=<št. člana> Cde=<koda postavke> brisanje 

terjatve oz. odpis <znesek> ni evidentirano
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Sporočilo se izpiše, kadar bi se morala izvesti transakcija brisanja 

terjatve oz. odpis, vendar pri članu terjatev trenutno ni evidentirana. Do 

tega lahko pride, če je bila ta terjatev že brisana. 

Ukrepanje pri okvari baze podatkov 

Pri prenosu baz podatkov iz matične knjižnice v bibliobus se lahko zgodi, da se 

prenesena baza podatkov pokvari. Napako opazimo pri shranjevanju podatkov 

o novovpisanem članu ali pri shranjevanju spremenjenih podatkov o članu. 

Tedaj se namreč izpiše opozorilo Zapis je shranjen, vendar ni 
dostopen – pokličite IZUM! 

Pri prenosu nove baze podatkov iz matične knjižnice v bibliobus se vedno 

ohrani zadnja verzija baze podatkov iz bibliobusa. Opisan je postopek, kako 

vrniti podatke, če je baza podatkov o članih pokvarjena. 

 

1. Zapustimo okolje izposoje, tako da se odjavimo s šifre COBISSBUS. Na 

vprašanje Ustavitev sistema - SHUTDOWN (D/N)? odgovorimo 

s pritiskom na tipko n in potrdimo s tipko L. 

2. Prijavimo se na sistemsko šifro SYSBUS: 

 

Username: SYSBUS 

Pasword:   vnesemo geslo 

… 

 

Po uspešni prijavi se v ukazni vrstici pojavi znak SIKxxx>, kamor 

vnašamo ukaze.  

3. Najprej se preselimo na okolje, kjer se nahajajo baze podatkov: 

 

SIKxxx> set def l_bus 

4. Aktualne baze podatkov imajo vedno pripono .DAT, zato bazo podatkov o 

članih LOAN in o njihovih indeksih LIDX preimenujemo, tako da bo 

razvidno, da je ta datoteka pokvarjena: 

 
SIKxxx> rename LOAN.DAT LOAN.POKVARJEN 

SIKxxx> rename LIDX.DAT LIDX.POKVARJEN 

5. Zadnja veljavna baza podatkov pred prenosom je shranjena v datotekah 

LOAN.datum_OLD in LIDX.datum_OLD, kjer je naveden datum 

prenosa zadnje baze. Če nismo prepričani, lahko datoteki poiščemo z 

ukazom:  

 

SIKxxx> ds L*.*_OLD 
 

kjer se izpiše npr. 

 
SIKxxx>  

Directory $OPAC:[LBUS] 

 

LIDX.20011206_OLD;1    21824/21824     05-DEC-2001 
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19:51:09.00 

LOAN.20011206_OLD;1    25882/25882     05-DEC-2001 

19:47:28.00 

 

Total of 2 files, 47706/47706 blocks. 

6. To sta torej stari datoteki, ki ju moramo preimenovati v delovni datoteki s 

pripono .DAT: 

 

SIKxxx> rename LOAN.datum_OLD  LOAN.DAT 

SIKxxx> rename LIDX.datum_OLD  LIDX.DAT 

7. Prepričamo se, da sta preimenovani datoteki pravi: 

 

SIKxxx> ds l*.* 

SIKxxx> 

Directory $OPAC:[LBUS] 

 

LIDX.DAT;1             21824/21824     05-DEC-2001 19:51:09.00 

LIDX.POKVARJEN;1       21512/21512     06-DEC-2001 09:15:32.00 

LOAN.DAT;1             25882/25882     05-DEC-2001 19:47:28.00 

LOAN.POKVARJEN;1       25331/25331     06-DEC-2001 09:13:43.00 

 

Total of 4 files, 97549/97549 blocks. 

8. Na koncu zaženemo procese za indeksiranje članov: 

 

SIKxxx> set def dbc 

SIKxxx> @start_loan_bus 

 
Sedaj lahko nadaljujemo z delom v izposoji. Baza podatkov o članih vsebuje 

stare podatke o članih, ki so bili v okolju izposoje pred uskladitvijo podatkov. 

G.4   BIBLIOBUS ON-LINE 

Delo v bibliobusu, ki deluje »on-line«, se ne razlikuje od dela v programski 

opremi COBISS2/Izposoja. Upoštevati je treba le posebnosti, kot so izbor 

postajališč, postavitev gradiva v bibliobusu, posebni časovni parametri izposoje 

itd. 

Postopek vnosa uporabniškega imena in gesla je enak kot v matični knjižnici 

(gl. poglavje 1.1 Priključitev v sistem). V oddelek potujoče knjižnice se 

prijavimo tako, da po prijavi v segment COBISS2/Izposoja pri oddelkih 

izberemo oddelek potujoče knjižnice. Na zaslonu se pojavi okno s seznamom 

vseh postajališč. S tipkami za pomik označimo ustrezno postajališče (izbrana 

vrstica se izpiše inverzno) in izbiro potrdimo s tipko L. 
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Evidentiranje pretoka gradiva iz knjižnice v bibliobus in nazaj 

Zaradi omejitve prostora je v bibliobusu na voljo samo del gradiva matične 

knjižnice, preostali del gradiva je v skladišču ali v drugih enotah knjižnice in 

zato ni takoj dostopen. Da bi bila ves čas vidna dejanska dostopnost gradiva, je 

treba evidentirati vsak izvod, ki je iz skladišča potujoče knjižnice dostavljen v 

bibliobus. Ko gradivo vrnemo v skladišče, ga moramo zbrisati iz evidence. V 

okolju segmenta COBISS2/Izposoja se na osnovnem nivoju uporabljata ukaza: 

CHECKIN - evidentiranje gradiva, ki je dostavljeno iz skladišča 

knjižnice v bibliobus 

CHECKOUT - brisanje iz evidence po vrnitvi gradiva v skladišče 

oddelka potujoče knjižnice 

Nastavitev parametrov izposoje  

Ker se bibliobus vrača na posamezno postajališče periodično (npr. 1 krat na 14 

dni), so roki izposoje, podaljšanja, tolerančni intervali za opomine in 

zamudnine praviloma daljši od rokov izposoje, podaljšanj, tolerančnih 

intervalov za opomine in zamudnin za matično knjižnico. Zaradi teh posebnosti 

je možno časovne parametre izposoje za oddelek potujoče knjižnice določiti 

posebej (ukaz EDIT TIMEPAR).  

V koledarju (ukaz EDIT CALENDAR) vpišemo dneve, ko bibliobus ne bo na 

terenu, da rok vrnitve ne pade na tak dan. 

Glede na posebnosti dela se lahko knjižnica odloči tudi za drugačen cenik 

storitev in pošlje zahtevo o tem knjižničnemu informacijskemu servisu, ki 

poskrbi za nove nastavitve. Prav tako se lahko knjižnica odloči za npr. fiksen 

obračun zamudnine (pavšalno zamudnino, neodvisno od števila dni zamude). 

 

EVIDENITRANJE POSTOPKOV V IZPOSOJI, KO JE ONEMOGOČENO 

ONLINE DELO V SEGMENTU COBISS2/IZPOSOJA 

Če kakovost in jakost signala ne omogočata učinkovitega dela v programski 

opremi COBISS, postopke izposoje, vračanja in podaljšanja roka izposoje 

evidentiramo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. Aplikacijo 

je treba na računalnik, ki ga uporabljamo v bibliobusu, obvezno namestiti ob 

prehodu na delo v načinu online. 

Ko na postajališču ugotovimo, da učinkovito online delo v segmentu 

COBISS2/Izposoja ni mogoče, aktiviramo bližnjico na namizju in se prijavimo 

v aplikacijo Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu. V okencu Prijava v 

COBISS/Izposoja vpišemo svoje uporabniško ime in geslo ter kliknemo na 

gumb V redu.  
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Uporabniške nastavitve 

V meniju izberemo možnost Sistem / Nastavitve. Odpre se okno Uporabniške 

nastavitve. Določimo lahko naslednje nastavitve: 

 Uporabnik (nastavimo ime in priimek pri uporabniškem imenu, s 

katerim smo prijavljeni v aplikacijo) 

 Uporabniški vmesnik (izberemo lahko barvo ozadja, pisavo in velikost 

pisave) 

 Zadolžnica (odločimo se, ali bomo zadolžnico tiskali, vpišemo lahko 

tudi naziv osebe, ki bo na zadolžnici podpisana – npr. Knjižničar, in 

pozdrav (npr. Hvala za obisk in nasvidenje!) 

 

Nastavitve shranimo s klikom na gumb V redu ali pa jih prekličemo (gumb 

Prekliči). 

 

 

Slika G.4 - 1: Nastavitve uporabniškega vmesnika
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Evidentiranje postopkov izposoje 

V aplikaciji lahko izvedemo naslednje postopke v izposoji: 

 izposoja gradiva, 

 vračilo gradiva, 

 podaljšanje roka izposoja, 

 izpis zadolžnice. 

 

 

 

Opozorilo: 

V aplikaciji ni mogoče izvesti vpisa novega člana, spremembe podatkov o 

članih itd. Aplikacija namreč deluje nepovezano s segmentom 

COBISS2/Izposoja in je namenjena zgolj evidentiranju najpogostejših 

postopkov v izposoji, ki jih nato s posebnim postopkom prenesemo v segment 

COBISS2/Izposoja.  

Aplikacijo uporabljamo izključno le, kadar online delo v segmentu 

COBISS2/Izposoja ni mogoče. 

 

 

Slika G.4 - 2: Osnovno okno uporabniškega vmesnika  
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Pred začetkom evidentiranja postopkov izposoje je treba pri možnosti 

Postajališče bibliobusa s spustnega seznama izbrati postajališče bibliobusa. 

Nato v rubriki Član vpišemo (ročno ali s čitalnikom črtne kode) vpisno 

številko člana, pri katerem želimo evidentirati katero izmed možnih transakcij z 

gradivom. V rubriko IN/CN= vpišemo inventarno številko izvoda, ki ga želimo 

evidentirati pri članu. Glede na to, kateri postopek želimo z gradivom izvesti, 

kliknemo na enega izmed gumbov: Izposodi, Vrni, Podaljšaj, Zadolžnica.  

 

Opozorila: 

V primeru ročnega vnosa identifikacijske številke člana in inventarne številke 

izvoda moramo biti natančni, saj program ne kontrolira pravilnosti vnosa. 

Morebitne napake pri vnosu bodo ugotovljene šele v postopku prenosa 

podatkov v COBISS2/Izposoja. V primeru napak bo naknadno ugotavljanje, pri 

katerem članu ali katerem gradivu je bil podatek napačno vpisan, težavno. 

Kadar inventarne številke vpisujemo s čitalnikom črtnih kod, pred prebiranjem 

črtne kode obvezno izberemo, kateri postopek bomo pri članu izvedli.  

Nasvet: 

Če želimo evidentirano transakcijo preklicati, jo zbrišemo, tako da  z desnim 

klikom miške označimo transakcijo in nato kliknemo gumb Zbriši, ki se pojavi 

v zaslonskem namigu.  

 

Nasvet: 

Če želimo pobrisati vsebino pri "Član", "Postajališče bibliobusa" in "IN/CN", 

kliknemo gumb Počisti vse.  

Ko zaključimo postopek evidentiranja izposoje pri enem članu in jih začnemo 

evidentirani pri naslednjem, najprej v rubriki Član: vpišemo identifikacijsko 

številko naslednjega člana in nato začnemo evidentirati postopke v izposoji. 

 

 

Slika G.4 - 3: Evidentirani postopki v izposoji pri članu 
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Po izposoji, vračilu gradiva in podaljšanju roka izposoje lahko za izbranega 

člana izpišemo tudi zadolžnico. To storimo s klikom na gumb Zadolžnica. Na 

zadolžnici se izpišejo naslednji podatki: 

 naziv in oddelek knjižnice, 

 datum in čas izdaje zadolžnice, 

 številka izkaznice, pri kateri so bili evidentirani postopki z 

gradivom, 

 postopek, ki je bil izveden z izvodom gradiva (Neprosto 

gradivo v primeru izposoje gradiva, Vrnjeno gradivo v 

primeru vračila gradiva in Podaljšanje roka izposoje v 

primeru podaljšanja roka izposoje), in inventarna številka ali 

številka za izposojo, s katero je bil posamezni postopek izveden, 

 podatki o izposojevalcu, 

 pozdrav. 

 

 

 

COBISS   16.07.2013 12:45:15 
 
Knjižnica Domžale 
04 Potujoča knjižnica 
 
Številka izkaznice člana 0400530 
 

SEZNAM GRADIVA 
 
Neprosto gradivo 
------------------------------------------------------ 
0320070662 
0320020418 
0320010628 
2320020044 
0320111128 
 
Vrnjeno gradivo 
------------------------------------------------------ 
0319990415 
 
Izposojevalka: Zdenka Kamenšek 
 
Hvala za obisk in nasvidenje 
 

 

Slika G.4 - 4: Zadolžnica
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Opozorilo: 

Konkretni podatki o članu (npr. ime in priimek) ter o gradivu (npr. avtor, 

naslov …) se na zadolžnici ne izpišejo, saj povezava med aplikacijo Offline 

COBISS/Izposoja v bibliobusu in segmentom COBISS2/Izposoja ne obstaja. 

 

Ko zaključimo evidentiranje postopkov na postajališču, zapremo aplikacijo s 

klikom na gumb Zapri. Na naslednjem postajališču, kjer bomo postopke v 

izposoji morali evidentirati preko aplikacije Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, aplikacijo ponovno odpremo, v rubriki Postajališče bibliobusa: 

izberemo ustrezno postajališče in nato začnemo evidentirati postopke v 

izposoji.  

Prenos evidentiranih transakcij v segment COBISS2/Izposoja 

Ko z bibliobusom prispemo na postajališče, kjer je omogočeno online 

evidentiranje postopkov v izposoji, vse transakcije, ki smo jih evidentirali v 

aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v bibliobusu, prenesemo v programsko 

opremo COBISS2/Izposoja.  

 

Opozorilo: 

Prenos transakcij, ki so bile izvedene v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, v segment COBISS2/Izposoja, morate izvesti na prvem naslednjem 

postajališču, kjer je ponovno mogoč online način dela. Upoštevati je treba, da 

si lahko člani na vsakem naslednjem postajališču izposodijo gradivo, ki so ga 

člani vrnili na postajališčih, ko online delo ni bilo mogoče. Če vrnitev izvodov, 

ki so bili vrnjeni na postajališčih, kjer online delo ni bilo mogoče, ni bila 

prenesena v segment COBISS2/Izposoja, si člani teh izvodov ne bodo mogli 

izposoditi. 

 

V menijski vrstici pri možnosti Sistem izberemo Prenesi transakcije. V oknu, 

ki se odpre, izberemo, katere evidentirane transakcije želimo prenesti.  
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Slika G.4 - 5: Prenos podatkov – izbor transakcij 

 

V oknu Prenos transakcij se o evidentiranih transakcijah izpišejo:  

 podatki o uporabniškem imenu, pod katerim so bile transakcije 

evidentirane, 

 čas (datum in ura) evidentiranja prve transakcije s posameznim 

uporabniškim imenom na ta dan. 

 

S klikom na kvadratek v stolpcu Prenesi izberemo, katere transakcije želimo 

prenesti. S ponovnim klikom izbrano možnost prekličemo. Če želimo prenesti 

vse transakcije, ki se prikažejo v oknu, kliknemo na potrditveni kvadratek pri 

možnosti Izberi vse. Nato kliknemo na gumb Prenesi.  

Nato v segmentu COBISS2/Izposoja v ukazno vrstico vpišemo ukaz 

BUS_IMPORT (kratica BUS), ki omogoča evidentiranje vseh prenesenih 

transakcij v segmentu COBISS2/Izposoja.  

Če transakcija ni bila uspešno prenesena (npr. vpisna številka člana, pri 

katerem smo evidentirali transakcijo v aplikaciji Offline COBISS/Izposoja v 

bibliobusu, ne obstaja, rok vrnitve za določen izvod se ni podaljšal itd.), se o 

tem v sporočilni vrstici izpiše ustrezno sporočilo. Sporočilo preberemo in 

vsebino sporočila potrdimo s pritiskom na tipko K, da lahko nadaljujemo 

delo. 
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Slika G.4 - 6: BUS_IMPORT – sporočila ob prenosu podatkov 

 

Po prenosu in evidentiranju vseh transakcij se izpiše še sporočilo o tem, koliko 

transakcij je bilo prenesenih. Če želimo delo nadaljevati, moramo pritisniti 

tipko K.  
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Slika G.4 - 7: Ukaz BUS_IMPORT – uspešen prenos transakcij 

 

Če želimo pogledati podrobnejše podatke o prenesenih transakcijah, to storimo z 

ukazom ?BUS_IMPORT (kratica ?BUS). Po vpisu obdobja, za katero želimo 

prenesene transakcije pregledati, se na zaslon izpišejo naslednji podatki: 

 datum in čas transakcije,  

 akcija, ki se je na osnovi  prenesene transakcije izvedla,  

 številka člana,  

 inventarna številka,  

 status prenesene transakcije.  

Kadar se pri statusu izpisuje OK, se je prenesena transakcija uspešno 

evidentirala. Če pri posamezni transakciji pri statusu ni zapisano nič, pomeni, da 

se transakcija ni uspešno evidentirala. Razlog za neuspešen prenos te transakcije 

je zapisan v stolpcu Akcija. 
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Slika G.4 - 8: Ukaz ?BUS_IMPORT – pregled prenesenih transakcij 
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