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Stran Ime poglavja/ukaza Ukrep 

v–vi Kazalo vsebine zamenjava strani  
(dopolnitev) 

   
ix–xi Kazalo slik zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   

zamenjava strani  11.1/3–5 11.1.2 Opis parametrov 
(dopolnitev) 

   
11.3/11-12, 21–24 11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino 

statistik 
zamenjava strani  
(dopolnitev) 

 
13.1/7–14 13.1 CIR0XX – člani zamenjava strani  

(dopolnitev) 
   
13.2/3–14 13.2 CIR1XX – gradivo zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
13.3/1–25 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
13.4/3–24 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
13.5/5–14 13.5 CIR5XX – transakcije zamenjava strani 

(dopolnitev) 
   
13.6/3–8, 11–12 13.6 CIR9XX – ostali izpisi zamenjava strani 

(dopolnitev) 
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• 11.1.2 Opis parametrov  
V skupini izpisov STA0XX je dodan parameter Status, kjer lahko vnesemo status 
gradiva, za katerega želimo izdelati statistiko. 

 
• 11.3.2 Posebne tabele za obliko in vsebino statistik 

Dodana tabela USER – uporabniško ime, ki jo uporabimo, kadar želimo izpis podatkov 
po uporabniških imenih pri pripravi skupin izpisov STA4XX, STA5XX in STA7XX. 
 

• 13.1 CIR0XX – člani 
Manjše oblikovne spremembe zaradi možnosti izbora formata izpisa pri pripravi izpisov 
CIR002, CIR003, CIR005, CIR006, CIR007, CIR008 in CIR009. 
 

• 13.2 CIR1XX – gradivo 
Pri parametru Tip gradiva so dodane vrednosti. 
Dodan je parameter Format izpisa (C/E) in manjše oblikovne spremembe. 
 

• 13.3 CIR2XX – opomini in tožbe 
Zaradi možnosti priprave opominov v knjižnicah, ki jih želijo same definirati in 
vzdrževati, sta dodana parametra Skupina obrazcev za opomine in Ime obrazca za 
obvestilo.  
Dodani so tudi parametri Zapadlo od dne, Zapadlo do dne in Format izpisa (C/E) ter 
manjše vsebinske dopolnitve in oblikovne spremembe. 

 
• 13.4 CIR3XX – poravnava terjatev 

Manjše vsebinske dopolnitve zaradi možnosti izbora več oddelkov pri pripravi izpisov 
CIR303, CIR304, CIR305 in CIR306. 
Dodan je parameter Format izpisa (C/E) ter manjše vsebinske dopolnitve in oblikovne 
spremembe. 
 

• 13.5 CIR5XX – transakcije 
Dodana sta parametra Vključi opombo o članu (D/N) in Format izpisa (C/E) ter manjše 
oblikovne spremembe. 
 

• 13.6 CIR9XX – ostali izpisi 
Dodana sta parametra Naslov sporočila (samo pri e-pošti) in Tip gradiva 
(*/avk/cd/cdr/m/s...). 
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