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PROLONG/ALL 

Del programa izposoja gradiva 
 

Z ukazom lahko pri izbranem članu podaljšamo rok izposoje za vse izvode 

hkrati (izvodi s statusom C, R, O, W). S posebnim parametrom je možno 

določiti, da se rok podaljša samo za izposojene izvode (izvodi s statusom C).  

 

Ukaz: PROLONG/ALL 

 V U 

 

Po potrditvi ukaza ali po pritisku na tipki se pri vseh izvodih, ki jih ima član 

izposojene, rezervirane ali naročene, pred datumom pričakovane vrnitve izpiše 

datum podaljšanja - tekoči datum. Hkrati se glede na ta datum spremeni tudi 

datum pričakovane vrnitve. 

 

 

PROLONG/ALL - 1: Podaljševanje roka izposoje za vse izposojene  

izvode hkrati 

Za izvode, ki so jih rezervirali drugi člani, se podaljšanje roka izposoje ne 

izvede. V vrstici sporočil se v tem primeru izpiše sporočilo Gradivo z 

IN=... je že rezervirano - podaljšanje ni možno. 

Za izposojene izvode z opomini podaljšanje roka izposoje običajno ni možno. 

V knjižnicah, kjer je praksa drugačna, je za podaljševanje rokov izposoje za 

izvode z opomini potreben poseben parameter. V takih primerih se po izvedbi 

Ukazna vrstica 

Ukazni tipki 
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ukaza PROLONG/ALL v ukazni vrstici izpiše besedilo Gradivo z IN=... 

ima zabeležen opomin - želite podaljšati (D/N)?. Po 

potrditvi trdilnega odgovora in evidentiranju zamudnine (če je evidentiranje 

zamudnine avtomatsko) se postopek ponovi za vsak posamezni izvod gradiva z 

opominom; nato se izpišejo novi datumi vrnitve, opomini pa se brišejo. 

   

 

PROLONG/ALL - 2: Podaljšan rok izposoje za izposojene izvode 

S posebnim parametrom je mogoče določiti, da se s tem ukazom podaljša rok 

izposoje v vseh oddelkih hkrati. Program v tem primeru najprej preveri, ali ima 

član gradivo evidentirano še v drugih oddelkih knjižnice. O tem se izpiše 

ustrezno opozorilo, program pa ponudi možnost podaljšanja roka izposoje v 

vseh oddelkih. Če podaljšanje potrdimo, se rok izposoje podaljša za vse 

gradivo, pri katerem je brezpogojno podaljšanje možno in ni potrebno posebno 

potrjevanje (rok se ne bo podaljšal npr. za izvode z evidentiranim gradivom, s 

poteklim rokom vrnitve, v primeru rezervacij …). Po izvedbi podaljšanja se na 

zaslon izpiše seznam gradiva z informacijo o novem roku vrnitve. Če rok 

izposoje pri posameznem izvodu ni bil podaljšan, se izpiše razlog za to. V 

okolje Izposoja/Evidenca gradiva pri izbranem članu se vrnemo s pritiskom na 

katero koli tipko.  

Uporabniki lahko podaljšajo rok izposoje tudi sami prek COBISS/OPAC-a v 

tistih knjižnicah, ki ponujajo to storitev. Podaljšanje roka izposoje je možno, če 

je uporabnik član take knjižnice, ima ustrezno geslo in poravnane obveznosti 

do knjižnice. 

 

 

 

 

 

 

Podaljšanje roka 

izposoje v vseh 

oddelkih hkrati 
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Nasvet: 

Knjižnica lahko omeji število podaljšanj roka izposoje za podaljšave prek 

COBISS/OPAC-a z vpisom tega števila v okolju vzdrževanja podatkov za 

COBISS/OPAC (ukaz EDIT OPAC). Upoštevanje te omejitve pri 

podaljševanju rokov izposoje je na zahtevo knjižnice možno vključiti tudi v 

segmentu COBISS2/Izposoja. 

Knjižnica lahko določi omejitev števila podaljšanj roka izposoje tudi za 

določeno kategorijo članov (ukaz EDIT LIMITS). 
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