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Kratica V/I, VINT 

Del programa osnovni nivo 
 

Ukaz omogoča evidentiranje obiska člana zaradi dostopa do interneta, če 

drugače obisk tega člana ne bi bil zabeležen. Tako evidentiran obisk se 

upošteva tudi pri statistikah obiskov. 

 

Ukaz: VISIT/INTERNET 

 V W 

 

Po potrditvi ukaza se v ukazni vrstici izpiše Evidentiran dostop do 

interneta za člana:. Vnesemo vpisno številko člana, alternativno 

številko člana ali njegov priimek ali ime. Po potrditvi s tipko L se v vrstici 

sporočil izpiše Zabeležen obisk člana <vpisna številka> 

<priimek in ime>. Pri vsakem članu se izpišejo tudi podatki o trenutno 

evidentiranih terjatvah, besedilo vpisane opombe pri članu (ukaz 

NOTE/MEMBER) ter podatek o številu doslej prejetih opominov. 

 

 

VISIT/INTERNET - 1: Evidentiranje obiska člana, ki ima dolg 

Če je v bazi podatkov o članih več članov z vpisanim priimkom in imenom, se 

v osrednjem delu zaslona izpiše seznam vseh članov, ki ustrezajo vpisanemu 

priimku ali imenu. Izpišejo se naslednji podatki: vpisna številka, priimek in 

Ukazna vrstica 

Ukazni tipki 
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ime, datum rojstva in stalni naslov. S tipkami za pomik izberemo člana, 

katerega obisk želimo evidentirati, in izbor potrdimo s tipko L.  

Obisk se upošteva pri statistikah obiskov, v okolju discipline člana (gl. ukaz 

MEMBINFO), ažurira pa se tudi datum v polju Datum zadnjega obiska. 

Če poskušamo evidentirati obisk člana, ki ima postavljeno omejitev 

onemogočen obisk ali zadržana izkaznica, nas program na to 

opozori in zavrne evidentiranje obiska. 

 

Nasvet: 

S posebnim parametrom, ki ga na zahtevo knjižnice aktivira nacionalni center 

COBISS, lahko pri evidentiranju obiskov vključimo kontrolo poteka članstva. 

V tem primeru nas program pri poskusu evidentiranja obiska člana, ki mu je 

članstvo poteklo, na to opozori in zavrne evidentiranje obiska.  

 

Postopek evidentiranja obiskov članov lahko izvajamo, dokler se s tipko F 

ne vrnemo na osnovni nivo. 
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