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5.11 PRIPRAVA OBVESTILA O POTEKU ROKA IZPOSOJE 

Za naročnike, pri katerih je rok vrnitve za izposojeno gradivo že potekel, lahko 

pripravimo obvestila in jim jih pošljemo.  

Obvestila o poteku roka izposoje pripravljamo v razredu Prejeto/dobavljeno 

gradivo (gl. tudi pogl. 8.1). 

 

1. Označimo razred Prejeto/dobavljeno gradivo. 

2. Izberemo metodo Razred / Pripravi obvestilo o poteku roka izposoje. 

Odpre se okno Priprava obvestila o poteku roka izposoje. 

3. Pri "Do datuma" določimo datum, do katerega bomo preverjali rok vrnitve 

za izposojeno gradivo. Program ponudi tekoči datum. 

 

Primer:  

Če pri "Do datuma" vpišemo npr. 15.04.2013, se bodo po potrditvi metode 

pripravila obvestila za vse naročnike, ki jim je rok vrnitve za izposojeno 

gradivo potekel 15. aprila 2013 ali pred tem dnem. 

 

4. Izberemo gradivo, ki naj se upošteva pri pripravi obvestil. 

Za pripravo obvestil o gradivu domače knjižnice označimo potrditveno 

polje "gradivo domače knjižnice". Za pripravo obvestil o gradivu, ki smo 

ga naročili pri dobaviteljih, označimo potrditveno polje "gradivo drugih 

knjižnic". 

5. Izberemo naročnike, za katere se bodo pripravila obvestila.  

Če želimo pripraviti obvestila samo za partnerje, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – partner".  

Če želimo pripraviti obvestila samo za člane, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo potrditveno polje "Naročnik – član."  

Če želimo pripraviti obvestila za vse naročnike, ki izpolnjujejo pogoje za 

pripravo obvestila, označimo obe potrditveni polji. 

6. Kliknemo gumb V redu. 

Če izberemo obe vrsti naročnikov (partnerje in člane), se po kliku na gumb 

V redu za vsakega naročnika z eno enoto (ali več enotami) izposojenega 

gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do določenega datuma) kreira 

obvestilo tipa obvestilo o poteku roka izposoje. Objekt s statusom 

evidentirano se shrani v seznam vseh pripravljenih obvestil za 

posameznega naročnika.  

Če izberemo posamezno vrsto naročnikov, se po kliku na gumb V redu 

odpre se iskalnik za izbrani razred (Partner ali Član). 

7. Poiščemo naročnika ali naročnike, za katere želimo pripraviti obvestilo in 

kliknemo gumb Izberi. 

Postopek 
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Če izbrani naročniki izpolnjujejo pogoje za pripravo obvestila, se po kliku 

na gumb Izberi za njih kreirajo obvestila tipa obvestilo o poteku roka 

izposoje.  

Če v iskalniku ne izberemo nobenega naročnika, se po kliku na gumb 

Zapri izpiše vprašanje: "Ali želite pripraviti obvestila za vse partnerje 

(člane) z izposojenim gradivom, ki mu je rok izposoje potekel?". 

8. Če kliknemo gumb Ne, se obvestila ne kreirajo.  

9. Če kliknemo gumb Da, se za vsakega naročnika izbrane vrste z eno enoto 

(ali več enotami) izposojenega gradiva (ki mu je potekel rok izposoje do 

določenega datuma) kreira obvestilo tipa obvestilo o poteku roka izposoje. 

Objekt s statusom evidentirano se shrani v seznam vseh pripravljenih 

obvestil za posameznega naročnika.  

Vsa novokreirana obvestila o poteku roka izposoje se po izvedbi metode 

naložijo na delovno področje. 

 

Opozorilo: 

Besedilo obvestila o poteku roka izposoje lahko poljubno spremenimo. V ta 

namen prekopiramo definiciji spremenljivk Obvestilo o poteku roka izposoje – 

besedilo in Obvestilo o poteku roka izposoje – besedilo (eng) iz skupine 

sistemskih definicij spremenljivk v skupino uporabniških definicij spremenljivk 

in tam spremenimo besedilo. 

 

Pripravljena obvestila o poteku roka izposoje izstavimo in pošljemo 

naročnikom (gl. pogl. 8.4). 

Pri pošiljanju se za izbrano obvestilo pripravi izpis "Obvestilo o poteku roka 

izposoje". Njegov izgled ustreza obliki, primerni za pošiljanje po e-pošti ali po 

pošti – odvisno od vrednosti pri "Način pošiljanja" (gl. pogl. 5.11.1).  

5.11.1 Način pošiljanja in jezik besedila v 

obvestilu o poteku roka izposoje 

 

Način, kako bomo naročnikom poslali obvestilo o poteku roka izposoje, se v 

novokreiranih obvestilih določi programsko – program v pripravljenem 

obvestilu pri "Način pošiljanja" določi vrednost, kot je določena pri podatkih o 

zahtevku za MI pri "Način obveščanja". Če pri tem atributu vrednost ni 

določena, program določi vrednost, ki smo jo določili pri podatkih o partnerju v 

vlogi naročnika za MI pri "Način komuniciranja". Pri članu program ponudi 

vrednost e-pošta, če je med podatki za elektronsko obveščanje o tem članu 

vpisan tudi njegov e-naslov, ali vrednost pošta, če e-naslova nima. Vrednost, ki 

določa način pošiljanja obvestila, lahko spremenimo, preden obvestilo 

izstavimo. 

 

Kako naprej ... 
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Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Če je način pošiljanja pošta, in je naročnik član, se v obvestilu o poteku roka 

izposoje upošteva naslov, ki ima pri "Uporaba" izbrano vrednost potek roka 

izposoje (I, MI). Če ta vrednost ni določena pri nobenem naslovu, se pri 

pripravi obvestila o poteku roka izposoje upošteva naslednji vrstni red 

podatkov: stalni naslov, začasni naslov, naslov v službi, naslov 

skrbnika/pôroka, naslov skrbnika/pôroka in stalni naslov, začasni naslov 

skrbnika/pôroka, naslov v tujini. 

 

Jezik besedila je pri novokreiranih obvestilih odvisen od vrednosti, ki smo jo 

določili pri podatkih o partnerju v vlogi naročnika v MI pri "Jezik obrazcev", 

ali kot smo jo vnesli pri podatkih o članu pri "Država". Če je pri "Država" 

vnesena enaka vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico, ali če podatek o državi ni vnesen, 

bo obvestilo v jeziku, ki ga določa parameter za jezik aplikacije v 

inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. Če je pri "Država" vnesena 

drugačna vrednost, kot jo določa parameter za jezik aplikacije v inicializacijski 

datoteki za domačo knjižnico, bo obvestilo v angleškem jeziku. Preden izbrano 

obvestilo izstavimo, lahko spremenimo vrednost, ki določa jezik besedila. 

 

Opozorilo za knjižnice, ki uporabljajo segment COBISS3/Izposoja: 

Program preverja vrednost pri "Država" pri tistem naslovu, ki naj se upošteva 

v obvestilu o poteku roka izposoje (gl. opozorilo zgoraj). Če pri tem naslovu 

podatek o državi ni vnesen, program  ponudi vrednost, ki jo določa parameter 

za jezik aplikacije v inicializacijski datoteki za domačo knjižnico. 
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