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1 INTRODUCERE
Acest manual a fost scris special pentru utilizatorii modulului TINLIB Circulaõie. Acesta
vå va învåõa cum så administraõi procesul de circulaõie a cårõilor øi articolelor:
•

eliberarea unitåõilor cåtre cititori

•
•
•

descårcarea unitåõilor
reînnoirea termenelor de împrumut ale unitåõilor
generarea notiõelor de depåøire/reînnoire

•

crearea rezervårilor

1.1 TINLIB øi TINMAN
Dupå cum øtiõi, modulele TINLIB reprezintå aplicaõia pentru biblioteci realizatå cu
sistemul TINMAN, al companiei IME. În acest manual, veõi gåsi dese referiri la Manualul de
utilizare TINLIB. Pe måsurå ce lucraõi cu modulul de Circulaõie, veõi avea nevoie de un exemplar
al Manualului de utilizare TINLIB, pentru a îl folosi în permanenõå ca referinõå. Acesta conõine
informaõiile de bazå despre utilizarea sistemului TINMAN, indiferent de aplicaõia pe care aõi
achiziõionat-o. Sunt explicate cåutarea øi editarea, sunt prezentate exemple ale ecranelor pentru
toate procedurile øi este însoõit de un glosar øi douå anexe. Dacå nu aveõi deja un exemplar al
Manualului de utilizare TINLIB, încercaõi så obõineõi unul de la IME.

1.2 Modulele TINLIB
Modulul TINLIB pentru controlul circulaõiei conõine înregistrårile tuturor tranzacõiilor de
circulaõie ale cårõilor øi articolelor. Cu ajutorul acestui modul, utilizatorul cunoaøte în orice
moment situaõia unitåtilor împrumutate øi a cititorilor. Acesta este complet integrat cu toate
celelalte Module TINLIB disponibile. De exemplu:
Modulul Catalogare
Înregistrarea unei unitåõi în modulul Circulaõie determinå apariõia noii unitåõi øi în modulul
Catalogare.
Modulul Achiziõii
O listå a cititorilor afiøatå în modulul Circulaõie va cuprinde øi cititorii înregistraõi prin
intermediul modulului Achiziõii.
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O privire asupra modulului Circulaõie
Pentru a folosi facilitatea de circulaõie a aplicaõiei TINLIB, unitåõile øi cititorii trebuie mai
întâi înregistrate folosind opõiunile uneia din secõiunile Întreõinere (5.2) sau Birou
împrumuturi (6.4). Dacå nu este înregistratå, o unitate nu poate fi împrumutatå unui cititor, iar
cititorul nu poate împrumuta unitåõi. Evidenõå (înregistrarea) este o faciliatate “manualå”, adicå
înregistrårile relevante trebuie så fie editate øi câmpurile corespunzåtoare trebuie så fie
completate.
O unitate înregistratå poate fi eliberatå, reînnoitå sau descårcatå unui cititor. Pentru fiecare
acõiune (eliberare, reînnoire øi descårcare), existå trei metode disponibile; acestea vor fi descrise
în secõiunile 6.1, 6.2 respectiv 6.3.
Dacå o unitate este pierdutå de un cititor sau acesta pretinde cå a restituit cartea, poate fi
editat un mesaj corespunzåtor în câmpul Note excepõie al unitåõii (vezi secõiunea 6.5).
Când o unitate este rezervatå folosind facilitåõile acestui modul, pot fi tipårite notiõe cåtre
cititori care confirmå rezervårile, informeazå cititorul curent cå trebuie så înapoieze o unitate øi,
de exemlu, informeazå cititorul care a solicitat o rezervare cå unitatea este disponibilå. Înainte ca
o unitate rezervatå så poatå fi eliberatå, rezervarea trebuie descårcatå. Orice rezervare care a
expirat poate fi anulatå “în fundal” (acõiune realizatå automat de cåtre sistem).
Alte note care pot fi tipårite prin Modulul Circulaõie sunt:
•

Depåøiri (sunt tipårite pânå la trei note, înainte ca unitatea så fie marcatå pentru
atenõionare).

•
•

Rechemåri (contramandåri)
Confirmåri (pentru unitåõile pierdute).

Sunt afiøate rapoarte care pot fi tipårite øi care prezintå situaõia cititorilor, unitåõilor,
rezervårilor, împrumuturilor øi fiøierelor de arhivå.
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Un ecran al unei baze de date TINLIB este împårõit în trei pårõi:
• partea de sus afiøazå nivelul sistem, mesajul de copyright øi versiunea sistemului.
•

partea de mijloc este rezervatå afiøårii datelor (informaõiilor) sub formå de liste sau
înregistråri.

•

partea de jos este folositå pentru afiøarea mesajelor sistem; câteodatå este folositå øi
pentru a introduce informaõii necesare efectuårii unei cåutåri.

2.1 Meniurile
Meniul Principal este primul ecran din care putem începe utilizarea aplicaõiei; acesta
apare dupå ecranele de conectare øi prezentare. Acest ecran afiøeazå lista modulelor de bibliotecå
TINLIB achiziõionate de dumneavoastrå. Când v-aõi hotårât asupra modulului pe care doriõi så-l
folosiõi sau så-l cercetaõi, indicaõi-l cu ajutårul sågeõii de selecõie øi apåsaõi Enter .
Rezultatul acestei acõiuni va fi apariõia unui Meniu Opõiuni, care vå pune la dispoziõie
opõiuni de cåutare specifice modulului selectat. Urmând aceeaøi procedurå, adicå indicând una
din aceste opõiuni øi apåsând Enter , puteõi obõine alte Meniuri Opõiuni, mai detaliate.

2.2 Afiøarea înregistrårilor
Un Set curent de înregistråri este o listå a tuturor datelor dintr-o bazå de date TINLIB care
satisfac criteriul de cåutare cerut de dumneavostrå. Acesta poate fi deci o listå numere de
inventar, o listå a titlurilor asociate (cårõi sau articole), situaõia împrumuturilor pentru o unitate
etc.
Pentru a obõine o descriere mai detaliatå, puteõi selecta oricare din înregistrårile prezente
într-un set deplasând tastele-sågeõi pânå la elementul de informaõie ales øi apåsând Enter .
Rezultatul este un ecran numit Detalii înregistrare care oferå informaõii specifice despre
înregistrarea selectatå din setul curent de înregistråri.
Ecranul Detaliile înregistrårii este afiøat cznd un anumit element din lista curentå a fost
selectat (prin identificatorul sau câmpul cheie al acestuia - de obicei, nr. de inventar sau nr. de
cititor).
Så recapitulåm:
Meniu
principal

Meniu
opõiuni

Set de
înregistråri

Detalii
înregistrare
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3.1 Taste folosite
Pentru a începe, tastele pe care trebuie så le folosiõi sunt:
Enter

- nu este exclus ca aceastå tastå så fie altfel inscripõionatå
(în funcõie de calculatorul pe care îl aveõi).

Tasta Enter este folositå pentru selectarea unui element afiøat pe ecran - o opõiune de
meniu, un titlu, un autor, etc. Pe ecran veõi vedea o sågeatå indicând spre unul din aceste elemente.
Apåsarea tastei Enter determinå sistemul så selecteze elementul indicat de sågeatå. Tastele de
mai jos sunt folosite pentru a deplasa sågeata de selecõie.
↑

- permite deplasarea pe ecran cu o linie în sus

↓

- permite deplasarea pe ecran cu o linie în jos

PgUp

- permite deplasarea înapoi cu o “paginå” (un ecran)

PgDn

- permite deplasarea înainte cu o “paginå” (un ecran)

3.2 Conectarea
Dacå nu sunteõi deja în sistemul TINLIB, folosiõi paøii 1 øi 2, altfel såriõi la pasul 3.
1. Apelaõi TINLIB de la prompterul DOS øi tastaõiEDIT-RUMM ca nume utilizator, apåsaõi
Enter . Trebuie folosite litere mari, pentru cå TINLIB face distincõie între litere mari øi
mici.
2. Introduceõi parola, care este iniõial stabilitå EDIT-RUMM øi apåsaõi Enter . Din nou,
parola trebuie introduså cu litere mari. Apåsaõi Enter pe Start c¦utare la apariõia
ecranului de conectare.
3. Selectaõi opõiunea Circulaõie din meniul principal, poziõionând sågeata de selecõie în
dreptul acestei opõiuni øi apåsând Enter .
Va fi afiøat un meniu opõiuni (fig. 3a). Orice opõiune poate fi invocatå indicând-o cu
sågeata de selecõie øi apåsând Enter .
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Menu Opõiuni
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MODUL CIRCULAÕIE
==>

*
*
*
*
*

Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune

Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Birou împrumuturi
Scrisori de atenõionare
Rezervåri
Rapoarte
Întreõinere

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 3a Meniul principal al modulului Circulaõie

Folosirea modulului Circulaõie pentru prima datå...
Dacå acum este prima datå când folosiõi Modulul TINLIB Circulaõie, selectaõi mai întâi
opõiunea Întreõinere. Aceastå opõiune vå permite så introduceõi informaõii necesare pentru
anumite liste de validare (secõiunea 4.1.3). Listele sunt pentru clase cititori sau clase unitåõi øi
mesaje pentru note. Opõiunea Întreõinere permite utilizatorului crearea unor coduri pentru
amenzi care vor da posibilitatea sistemului så calculeze suma necesarå pentru amendå (N.B. În
bibliotecile publice din România nu se practicå un sistem de amenzi). Prin intermediul acestei
opõiuni, cititorii øi unitåõile bibliografice pot fi “înregistrate”.
Odatå ce datele au fost introduse în câmpurile de întreõinere, data urmåtoare când editaõi o
înregistrare, lista cu termenii de autoritate pentru unul din câmpurile validate poate fi afiøatå întro fereastrå pe ecran; vezi secõiunea 4.1.3.
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3.3 Editarea în TINLIB
Dacå anterior nu au fost introduse date în modulul în care lucraõi, când veõi încerca så
selectaõi o opõiune din nivelul inferior de opõiuni, veõi primi urmåtorul mesaj in partea de jos a
ecranului:
Nu exist¦ ¬nregistr¦ri!
Pentru a crea o înregistrare, apåsaõi tasta Ins øi va fi afiøatå o machetå de editare vidå
permiõându-vå så introduceõi date. Pentru a edita o înregistrare existentå, apåsaõi Home
fie
când câmpul cheie este evidenõiat în Setul curent de înregistråri fie când sunt afiøate Detaliile
înregistrårii.
Dupå ce aõi introdus datele, apåsaõi Esc . Råspundeõi D pentru da øi N pentru nu, la
întrebarea sistem:
SalvaÑi ¬nregistrarea? R¦spundeÑi D/N
În partea de jos a ecranului va fi afiøat mesajul Salvare - v¦ rug¦m aÓteptaÑi!
Odatå ce o nouå înregistrare a fost salvatå, dacå aceasta este singura înregistrare din baza de
date, sistemul va afiøa detaliile acesteia. Dacå existå mai mult decât o înregistrare, titlurile vor fi
afiøate într-un Set curent de înregistråri.
Pentru a vedea detaliile înregistrårilor, apåsaõi Enter când un titlul este evidenõiat.
Folosiõi tastele sågeõi ale tastaturii pentru a vå deplasa de la un câmp la altul prin înregistrare. Veõi
nota cå etichetele câmpurilor pe care le-aõi låsaõi necompletate, nu sunt afiøate.
Pentru mai multe informaõii despre editare, consultaõi Manualul de utilizare TINLIB.
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4.1 Tipuri de câmpuri (scurtå recapitulare...)
Într-o bazå de date TINLIB sunt folosite tipuri diferite de date, explicate în secõiunile
urmåtoare.

4.1.1 Câmpuri informative
Aceste câmpuri conõin date care sunt destinate exclusiv informårii utilizatorului. Sistemul
nu are nevoie de conõinutul acestor câmpuri; de aceea, prezenõa, absenõa sau forma în care sunt
introduse astfel de date depind numai de dumneavoastrå.

4.1.2 Câmpuri obligatorii
Caracterul asterisc (*) plasat lângå eticheta unui câmp indicå cå acel câmp este obligatoriu.
Astfel de câmpuri trebuie neapårat så conõinå date; în caz contrar înregistrarea nu va fi salvatå.
Aceste câmpuri sunt folosite de sistem pentru a identifica legåturile dintre înregistråri.

4.1.3 Câmpuri validate
Validarea este o caracteristicå a sistemului TINLIB prin care puteõi asigura consistenõå
bazei de date (consultaõi secõiunile referitoare la validare øi editare din Manualul de utilizare
TINLIB). Când vå aflaõi într-un ecran de editare, prin apåsarea tastei F10 care determinå
afiøarea ferestrei de validare, puteõi consulta liste cu termeni de autoritate; astfel, puteõi verifica
câmpurile care sunt dependente de acurateõea øi consistenõa ortografiei, punctuaõiei sau
formatului. De asemenea datele pot fi copiate din fereastra de validare în aceste câmpuri apåsând
o anumitå tastå ( End ). TINLIB salveazå informaõia; apåsaõi Esc pentru a påråsi fereastra;
câmpurile salvate vor fi transferate automat în înregistrare. (Reõineõi cå un câmp validat poate fi øi
câmp obligatoriu).
O listå a câmpurilor cu validare pentru acest modul este datå în tabelul de la 4.1.3.1.
Încercarea de validare a unui câmp care nu are prevåzutå aceastå facilitate determinå
deplasarea cursorului pe câmpul urmåtor øi afiøarea mesajului:
Nu exist¦ validare pentru c£mpul É___________Ê.
4.1.3.1 Câmpuri cu validare la circulaõie
Tabelul de mai jos afiøeazå câmpurile din acest modul care sunt prevåzute cu validare.
Câteva din aceste date se poate så fi fost create/modificate în alte module sau create de cåtre
Administratorul de sistem.
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Claså cititor
Numår cititor

Achiziõii
Achiziõii

Departament
Secõie

Achiziõii
Achiziõii

Admistrare

Seriale
Seriale

Nivel pregåtire

Achiziõii

Admistrare

Seriale

Claså unitate
Numår unitate

Achiziõii

Catalogare

Împrumut unitatea nr.
Localizare

Achiziõii
Achiziõii

Catalogare
Catalogare

Listå routing

Achiziõii

Nume cåutare SDI
unde:

Seriale
Seriale

Admistrare

Seriale
Seriale
Seriale

Achiziõii = modul Achiziõii
Administare = modul Administrare
Catalogare = modul Catalogare
Seriale = modul Control Seriale

În corpul principal al textului, câmpurile validate sunt specificate în machetele de editare øi
lângå descrierile detaliate pentru fiecare câmp.
Notå

În acest modul, Nr. de inventar este acelaøi lucru cu Nr. unitate. În alte module,
adicå Achiziõii øi Modul control seriale, Nr. unitate se referå, de obicei la
numårul unitåõii comandate.

4.1.4 Câmpuri cåutabile
Aceste câmpuri, numite øi câmpuri indexate, conõinân date care sunt disponibile la cåutare
directå prin mai multe metode. O parte din acestea sunt date în diferite meniuri de opõiuni; ele
reprezintå cåutåri predefinite care pot fi selectate. În manualele TINLIB, câmpurile care pot fi
cercetate în acest fel sunt etichetate prin “Meniu” (cåutare disponibilå prin meniu).
Anumite câmpuri sunt cåutate folosind tehnicile de vizualizare øi navigare a înregistrårilor
legate, tehnici explicate în Manualul de utilizare TINLIB. Orice câmp dintr-o înregistrare la care
sågeata de selecõie se poate opri, poate fi cercetat prin navigare. Aceste câmpuri sunt numite
V&N în manualele TINLIB (cåutare prin Vizualizare øi Navigare).
Alte câmpuri pot fi cercetate folosind tehnicile de interogare sau cåutårile cu filtrare
explicate în Manualul de utilizare TINLIB. Aceste câmpturi sunt etichetate QB? în manualele
TINLIB (cåutåri cu exemplu dat).
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4.1.5 Subcâmpuri
Subcâmpurile sunt câmpuri subordonate altor câmpuri. La apåsarea tastei Ins pentru a
repeta un câmp dat, vor fi duplicate automat øi subcâmpurile acestuia.

4.2 Folosirea eficientå a câmpurilor
Toate câmpurile sunt opõionale, cu excepõia celor marcate prin asterisc (*). Nu trebuie
neapårat så introduceõi date în câmpuri; dacå låsaõi un câmp necompletat pe machetå, acesta nu va
apårea când afiøaõi Detalii înregistrare.
Pentru a duplica o etichetå în scopul de a obõine douå câmpuri separate (pentru doi autori ai
aceleaøi cårõi, de exemplu) plasaõi cursorul lângå etichetå øi apåsaõi tasta Ins . Pentru a øterge o
etichetå duplicat, poziõionaõi cursorul lângå etichetå øi apåsaõi End . Aceste operaõii sunt
posibile dacå vå aflaõi în mod Editare.
Dacå vreõi så desemnaõi un câmp pentru a stoca în el alt tip de date decât cel indicat prin
etichetå, puteõi face acest lucru dacå acel câmp nu este câmp obligatoriu. Dacå doriõi så-l
redenumiõi, eticheta poate fi schimbatå, dar acest lucru nu poate fi fåcut decât de Administratorul
de sistem.

4.3 Reguli de completare
Caracterele backslash sau slash-stânga (\) sunt folosite în TINLIB pentru a indica
sistemului ordinea în care este sortat Setul curent de înregistråri, cu alte cuvinte, ce reguli de
completare trebuie aplicate. Caracterele \ sunt folosite în secvenõe de câte trei (\\\). Studiaõi
regulile din exemplele prezentate mai jos:
1(A&S)

Orice se aflå în faõa primului slash-stânga apare pe ecran øi
conteazå la sortare.

2 (A&NS)

Orice se aflå între primul øi al doilea slash-stânga apare pe

ecran
dar nu conteazå la sortare.
3 (S&NA)
ecran,

Orice se aflå între al doilea øi al treilea slash-stânga nu apare pe
dar conteazå la sortare.

4(A&S)

Orice se aflå dupå al treilea slash-stânga apare pe ecran øi
conteazå la sortare.

Exemplu: titlul The Annual Conference of the Libriarians trebuie introdus astfel:
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\The \\Annual Conference of the Librarians
pentru a va fi afiøat ca The Annual Conference of the Librarians øi sortat dupå Annual
Caracterele slash-stânga se folosesc øi pentru a adåuga unui titlu caractere ascunse, operaõie necesarå
de obicei în cazul în care trebuie så stocaõi douå titluri identice (în cazul în care aõi adåugat o nouå ediõie unei
unitåõi bibliografice sau când doriõi så påstraõi câte o înregistrare separatå pentru fiecare copie a unui titlu,
de exemplu). Pentru a face acest lucru, nu trebuie decât så editaõi înregistrarea existentå aducând-o pe
ecran într-un Set curent de înregistråri, så indicaõi spre aceasta cu sågeata øi så apåsaõi tasta
Home . Acest lucru vå permite editarea înregistrårii øi adåugarea caracterelor ascunse.

!

La folosirea caracterelor slash stânga, nu uitaõi så adåugaõi un spaõiu
înaintea unui slash. În caz contrar, un titlu introdus ca “Un\Nou\\Titlu” va fi
afiøat sub forma “UnNouTitlu”. De asemenea, un titlu introdus ca
“Titlu\\2\” va genera cuvântul cheie “Titlu2". N.B. În ultimul caz, nu veõi
putea vedea caracterul ”2" pentru cå acesta va fi ascuns de cåtre caracterle
slash stânga; pe de altå parte, o listå a cuvintelor cheie generate va cuprinde
ambele apariõii ale cuvântului “Titlu”.

Tabelul de sortare/afiøare în funcõie de regulile de completare
1(A&S)
un
un
un

2(A&NS)
\nou
\nou
\un
\un nou
\un titlu
\un nou
\un

3(S&NA)
\titlu
\nou

\nou titlu
\nou titlu

titlu
titlu

4(A&S)
\1
\titlu
\titlu
\nou titlu
\titlu

\nou
\2

\copia 1
\titlu

Sortat ca:
un titlu 1
un nou titlu
un titlu
nou titlu
titlu
nou titlu
nou titlu
titlu copia 1
nou titlu
titlu 2

Afiøat ca:
un nou 1
un titlu
un nou titlu
un nou titlu
un nou titlu
un titlu
un nou
un
titlu copia 1
titlu
titlu
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La selectarea acestei opõiuni din meniul principal al modului Circulaõie, pe ecran va fi
afiøat meniul din figura 5a.
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie - Întreõinere
==>

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Înregistrare Cititori (dupå nume)
Înregistrare Cårõi (dupå titlu)
Înregistrare Articole (dupå titlu)
Stabilire Clase Cititor
Stabilire Clase Unitate
Stabilire mesaje øi text pentru formulare
Stabilire Tabel Control Circulaõie
Listå Cititori (dupå numår)
Listå Unitåõi (dupå numår)

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 5a Meniul Întreõinere

5.1 Stabilire/Creare clase
Aceste opõiuni trebuie completate înaintea oricårei eliberåri, restituiri sau
notificåri.Opõiunile genereazå coduri pentru amenzi øi câteva date de validare.

5.1.1 Tabel control circulaõie
Selectaõi opõiunea Stabilire tabel control circulaõie din meniul de mai sus. Tabelul de
control al circulaõiei (fig.5b) va apårea pe ecran. Câmpurile tabelului sunt descrise în paginile
urmåtoare. Procedura generalå de editare este descriså în secõiunea 3.3.

!

Dupå stabilirea sau editarea tabelului de control a circulaõiei, ieøiõi în DOS øi
reintraõi în TINLIB înainte de a folosi orice alte funcõii ale circulaõiei, în
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special împrumutul øi restituirea (descårcarea). Acest lucru trebuie fåcut
pentru a evita alterarea datelor.

!

Este posibilå modificarea Tabelului de control a circulaõiei øi dacå se
lucreazå în mod multi-user. Totuøi, de la orice staõie de lucru, aplicaõia
trebuie lansatå din nou aplicaõia (de la promterul DOS), pentru ca sistemul
så poatå recunoaøte modificårile fåcute.

Tabelul de control este instrumentul de referinõå folosit de TINLIB când genereazå un
numår de utilizator sau când calculeazå o amendå.
Notå

Trebuie så existe numai un singur Tabel de control a circualõiei în sistemul dvs.,
iar numele acestuia trebuie så fie CIRCULATION TABLE (TABEL DE
CIRCULAÕIE), altfel facilitatea de circulaõie din TINLIB nu va funcõiona corect.

Opõiune
În prezent, singura opõiune acceptatå de sistem este ODUE (de la engl. Overdues =
Depåøire). Opõiunea ODUE verificå depåøirea termenului de restituire a unei cårõi împrumutate
unui cititor, înainte de a elibera o nouå lucrare aceleaøi persoane. Aceasta este valabilå doar
pentru eliberarea automatå (cu tasta F5 ).
Câmpurile pot fi låsate libere dacå nu doriõi så folosiõi facilitatea ODUE.

Nr. primului cititor

!

Nr. ultimului cititor

Trebuie så aveõi mare grijå când stabiliõi domeniul numerelor atribuite
cititorilor øi så înõelegeõi cum sunt interpretate numerele de cåtre sistem.
Dacå domeiul este incorect stabilit, este posibil ca acest lucru så nu poatå fi
depistat de cåtre sistem înainte de atribuirea de numere cititorilor øi de
tipårirea permiselor de cititor, a etichetelor cu barcoduri etc. În consecinõå,
vå sugeråm cele ce urmeazå, (utilizatorii sunt sfåtuiõi så contacteze IME
pentru a primi indicaõii înainte de a adopta un anumit domeniu de numere
de cititor).
Primul lucru ce trebuie observat este cå numerele de cititor sunt tratate de
sistem ca øi cum ar fi în format ASCII, adicå cifrele sunt citite de la stânga la
dreapta ca øi cum ar fi citite cu un cititor de barcoduri.
Cel mai sigur mod de a stabili domeniul este ca numerele de la început øi de la
sfârøit så conõinå acelaøi numår de cifre iar numerele de la sfârøit så aibå o
serie de cifre de 9 pe post de cele mai puõin semnificative cifre. De exemplu,
un domeniu potrivit pentru 6000 de numere poate fi 0001 pânå la 6999.
În acest exemplu, ar fi o greøealå så stabilim domeniul, så zicem, de la 01 la
7500, deoarece sistemul, care citeøte cifrele separat, de la stânga la dreapta,
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nu ar permite numere cum ar fi 9, 76 sau 751 (cu un domeniu de la 0001 la
6999, numerele 0009, 0076 sau 0751 ar fi acceptabile).

T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

“TABEL: CIRCULAÕIE”:CIRCULATION TABLE
Completaõi câmpul “Opõiune” pentru a suprascrie valoarea implicitå.
Valori permise sunt ODUE - verificare depåøiri înainte de efectuare împrumut
Opõiune :ODUE
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

primul cititor :A/10000
ultimul cititor :Z/90000
primul cititor special :A/10000
ultimul cititor special :A/10099

Capturå
- cod
- cod
- cod

date off-line øi mod recuperare:
comandå ISSUE
:I
comandå DISCHARGE
:D
comandå RENEWAL
:R

Introduceõi datele de închidere ca: 91/01/31,91/02/01
- 90/12/25,91/01/01,91/05/06,91/05/09

ÎNCEPUT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 5b Macheta de introducere pentru Tabela de control circulaõie.

Numerele de cititor (numerele de pe permisele cititorilor) nu trebuie så se suprapunå peste
numerele de inventar ale lucrårilor împrumutate (vezi modulul de catalogare). Aceste numere pot
fi sau numere propriu-zise, sau o combinaõie de litere øi cifre, dar nu amândouå.
Urmåtoarele trei formate sunt disponibile pentru numerele de cititor:
•

Numeric, se foloseøte când existå cititoare de barcoduri, dar sunt în egalå måsurå
folositoare când numerele se introduc manual.

•

Alfanumeric, sub forma x/nnnnnnn, unde x este orice literå izolatå, iar n reprezintå
domeniul numårului, de exemplu B/00001 pânå la B/99999.
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Alfanumeric, sub forma xxx/nnnnnnn. Dacå formatul constå din trei litere aflate la
început, cele trei litere atribuite fiecårui utilizator vor fi luate de la începutul numelui de
familie. Primei persoane înregistrate i se va atribui numårul xxx/00....01. Celei de-a
doua persoane înregistrate i se va atribui numårul yyy/00....02 etc. Când se cere acest
format, primul øi ultimul cititor trebuie stabiliõi dupå cum urmeazå:
AAA/000.......1
ZZZ/999........9

Folosind acestå metodå, numele de citittor generate de sistem ar putea lua urmåtoarea
formå, în funcõie de ordinea în care au fost generate:
Adam, I
Albu, A
Barbu, C
Berea, F
Notå

ADA/002
ALB/004
BAR/001
BER/003 etc.

Metoda de atribuire a numerelor de cititor va varia în funcõie de formatul ales.
Consultaõi secõiunea 5.2.1.

Este posibil så atribuiõi un numår de cititor care se aflå în afara domeniului, dacå doriõi acest
lucru; de exemplu, puteõi dori så påstraõi anumite informaõii despre o persoanå, dar så nu îi oferiõi
drepturi de cititor. Dacå lucrarea este eliberatå folosind tasta F5 , TINLIB va verifica dacå
numårul de cititor se încadreazå în domeniul specificat aici. Dacå numårul cititorului nu este în
domeniu, lucrarea nu va fi eliberatå.

!

În cazul numerelor de cititor alfanumerice, sistemul fac distincõie între litere
mari øi litere mici. Dacå domeniul numerelor de cititor începe, de exemplu la
B/00001, trebuie så folosiõi B (nu b) pentru numerele de cititor tot timpul cât
lucraõi în TINLIB, pentru a evita stocarea greøitå a informaõiei.

*Nr. primul cititor special

*Nr. ultimul cititor special

În aceste câmpuri trebuie introduse date, chiar dacå acestea nu vor fi folosite, altfel sistemul
(circulaõia) nu va funcõiona corect.
Aceste numere se folosesc pentru acõiuni speciale; de exemplu, când o unitate trebuie
reparatå, ea va fi descårcatå unui “cititor special”. Data restituirii va fi 99/99/99; în acest fel nu se
vor genera notificåri pentru depåøirea numårului de unitåõi. Aceasta face imposibilå eliberarea
accidentalå a unei unitåõi dacå se tasteazå greøit un numår.
Primul øi ultimul numår de cititor special trebuie så se încadreaze în limitele domeniului
specificat pentru primul øi ultimul numår de cititor. Dacå pentru numerele de cititor se foloseøte
formatul alfanumeric x/nnnnnnn, sau dacå toate numerele în format numeric sunt folosite fårå
cititoare de cod de bare, domeniul ales pentru numerele speciale trebuie så se afle la început; de
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exemplu, dacå întregul domeniu este de la B/00001 pânå la B/99999, primul øi ultimul numår de
cititor trebuie stabilite, så zicem, de la B/00001 pânå la B/002000.
(Dacå numerele speciale sunt stabilite la valori mari, atunci dupå eliberarea primului apare
o problemå, deoarece numerele generate de sistem întotdeauna se continuå de la cel mai mare
numår atribuit - pentru informaõii suplimentare, vezi descrierea numerelor de cititor de la 5.2.1.)
Dacå pentru numerele de cititor se foloseøte formatul xxx/n, atunci se recomandå ca pentru
numerele de cititor special så se foloseascå formatul zzz/n.
Notå

Numerele de cititor special nu sunt înregistrate în baza de date ca cititori.

Capturå date off-line øi mod recuperare
Acest câmp cuprinde codurile pentru eliberare (I), pentru descårcare (D) øi pentru reînnoire
(R) (funcõie încå neimplementatå).

Introduceõi datele de închidere ca:
Introduceõi datele când biblioteca este închiså în ordine crescåtoare, sub forma AA/LL/ZZ,
cu virgulå între ele.
TINLIB lucreazå cu perioade de 7 zile, deci dacå biblioteca este închiså la sfârøit de
såptåmânå, puteõi så introduceõi toate sfârøiturile de såptåmânå sau så modificaõi în consecinõå
perioadele de împrumut din clasele de cititor/unitate (vezi secõiunile 5.1.2. øi 5.1.3).

Introduceõi taxele ca:

Opõional

Amenzile se referå la suma de bani ce va fi perceputå dacå o unitate este aduså dupå data
stabilitå a restituirii. Nu existå limite în ceea ce priveøte numårul total al codurilor de amendå care
pot fi create.
Codurile de amendå se atribuie cititorilor øi unitåõilor. Dacå trebuie aplicatå o amendå iar
codul cititorului øi al unitåõii diferå, atunci cititorului i se va aplica amenda atribuitå unitåõii.
Notå specialå pentru utilizatorii cårora nu li se aplicå amenzi pentru întârzieri
Acest câmp nu trebuie folosit. Când instalaõi sistemul, øtergeõi orice intråri
prezente în acest câmp.
Introduceõi amenzile în forma c/s/p, cu virgulå între amenzi.
c=codul
Introduceõi un cod numeric unic pentru fiecare amendå.
s=suma
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Introduceõi suma ce trebuie plåtitå pentru perioada de întârziere când s-a depåøit data.
Sumele trebuie introduse sub forma “xx.xx”'; de exemplu, dacå suma trebuie så fie de 20 de cenõi,
atunci o introduceõi sub forma “0.20", iar dacå suma este de 1$, atunci o introduceõi sub forma
”1.00".???
Dacå nu trebuie aplicatå nici o amendå, atunci trebuie introdus în câmpul de amenzi un cod
de amendå “0.00". Este folositor så stabiliõi un astfel de cod oricum, în caz cå amenzile pentru o
unitate anume trebuie eliminate temporar.
p=perioada
Introduceõi lungimea perioadei de timp dupå care amenda pentru întârzierea restituirii
trebuie måritå; de exemplu, dacå amenda este måritå la fiecare 5 zile lucråtoare, introduceõi “5".
Fiecårui cod de amendå trebuie så i se atribuie o perioadå introduså sub forma unui numår
întreg mai mare ca zero. Dacå perioada este introduså ca zero sau nimic, atunci vor apårea mesaje
de eroare. Acest lucru este valabil øi dacå suma prevåzutå este zero (adicå s=0).
Notå

Când sistemul calculeazå amenzile pentru întârzieri, include în calcul ultimul
termen depåøit, dar exclude data curentå sau datele când biblioteca este închiså.

5.1.2 Clase cititori
Clasa cititorului determinå numårul maxim de unitåõi pe care le poate împrumuta un cititor,
limita de timp a împrumutului, codul amenzii øi data de expirare a permisului de cititor.
Clasele cititori se folosesc pentru a face diferenõå între diversele grupuri de cititori ai unei
biblioteci; de exemplu, copiilor li se pot eventual aplica alte amenzi decât adulõilor sau cititorilor
O.A.P.???
Notå

Înainte de a înregistra cititorii, trebuie creatå o claså de cititori cu
numele/numårul General. Aceasta va fi atribuitå automat de câtre sistem atunci
când nu se introduce o claså de cititor în înregistrarea cititorului. Este bine så
folosiõi aceastå claså pentru grupul de cititori care este cel mai frecvent întâlnit
în bibliotecå.

Selectaõi opõiunea Stabilire clase cititori din meniul de întreõinere. Dacå în prealabil au fost
introduse alte clase, acestea vor fi afiøate în ordine albabeticå în Setul curent de înregistråri. Dacå nu
au fost introduse alte clase, se va afiøa mesajul Nu exist¦ ¬nregistr¦ri! (nu s-au introdus
clase).
Pentru a crea o nouå claså de cititori, apåsaõi Ins . Pentru a edita o claså deja existentå,
apåsaõi Home când sågeata de pe ecran indicå respectiva claså. Un exemplu de meniu de
introducere a datelor este dat în fig. 5c.

Nr. de împrumuturi

Informativ
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Introduceõi numårul maxim de unitåõi pe care le poate împrumuta un cititor al acestei clase
la orice datå.
Acest câmp se referå la numårul maxim de zile lucråtoare (în funcõie de datele când
biblioteca este închiså din tabelul de control circulaõie) cât poate fi împrumutatå o publicaõie.

Limitå termen
Acest câmp se referå la numårul maxim de zile pentru care poate fi împrumutatå o unitate.
Data restituirii pentru unitåõile împrumutate va ignora datele în care biblioteca este închiså,
specificate în Tabelul de control a circulaõiei, cu excepõia cazului în care data restituirii coincide
cu una din datele de închidere. În ultimul caz, data restituirii va avansa la prima datå în care
biblioteca este deschiså.
T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

Nume/nr. claså solicitant: General
Nr. de împrumuturi
Limitå termen
Cod taxå

: 3
: 28
:

Data expirare (ZZ/LL/AA):
Introduceõi perioada de membru ca NZ-NL-NA pt. numår de zile, luni, ani
Perioada de membru (NZ-NL-NA) :
Taxå membru
Note generale

:
:

AFIØARE completå

••Fig. 5c Macheta de introducere a clasei cititor

Cod taxå
Introduceõi un cod de amendå stabilit în Tabelul de control a circulaõiei.

Datå expirare (ZZ/LL/AA)

Perioadå de membru (NZ-NL-NA)
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Dacå trebuie så atribuiõi unui cititor o datå de expirare privilegiatå sau o perioadå de
membru, introduceõi detaliile într-unul din aceste câmpuri, dar niciodatå în amândouå.
Introducerea de date în ambele câmpuri pentru aceeaøi claså de cititor duce la alterarea datelor.
Aceste douå câmpuri au acelaøi efect asupra datei de expirare privilegiate pentru oricare
cititor din clasa respectivå; singura diferenõå este cå pentru data de expirare se genereazå o
anumitå datå (ZZ/LL/AA), în timp ce pentru perioada de membru se genereazå o perioadå
specificå care începe de la data la care cititorul a fost înregistrat (înscris).
Observaõi cå perioada de membru trebuie exprimatå sub forma NZ-NL-NA; de exemplu,
un termen de 18 luni poate fi exprimat sub forma 00-18-00 sau 00-06-01.

Taxå membru

Informativ

Introduceõi orice taxå, în orice format.

Note generale

Informativ

Folosiõi acest câmp de text liber pentru orice observaõii despre claså cititor.

5.1.3 Clase unitate
Se folosesc diferite clase de publicaõii pentru a determina perioadele de împrumut ale
cårõilor øi articolelor care vor fi puse în circulaõie. Numele claselor de publicaõii trebuie så fie
diferite de numele claselor de cititori. Nume posibile de clase ar putea fi: împrumut, împrumut pe
termen scurt øi referinõe.
Limitele impuse de clasa unitåõii primeazå asupra celor impuse de claså cititor. Dacå doriõi
ca ordinea pentru cod taxå så fie inverså, atunci nu atribuiõi limitå termen sau cod taxå clasei
unitate.
Notå

Clasele unitate trebuie stabilite înainte de a începe înregistrarea unitåõilor.
Câmpul Limitå termen va fi folosit pentru a determina data de restituire a unei
unitåõi.
Trebuie creatå o claså unitate cu numele/numårul de Împrumut, ea urmând så
fie folositå automat atunci când unei unitåõi nu i se atribuie o claså unitate.

Selectaõi opõiunea Stabilire claså unitate din meniul de întreõinere. Dacå alte clase au fost
introduse în prealabil, numele acestora vor fi afiøate în Setul curent de înregistråri. Dacå nu au
fost introduse alte clase, se va afiøa mesajul Nu exist¦ ¬nregistr¦ri! (Nu s-au introdus
clase).
Apåsaõi Ins pentru a crea o nouå înregistrare. Pentru a edita o claså deja existentå, apåsaõi
Home
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când sågeata de pe ecran indicå respectiva claså. Vezi macheta de introducere a datelor de la fig.
5d. (Consultaõi secõiunea 5.1.2 pentru explicaõii referitoare la câmpuri).
T Series V.300

Editare

Nr/nume claså unit

: Împrumut

Limita de timp
Cod taxå

: 28
:

Note generale

:

(c)1997 EOSi Ltd

AFIØARE completå

Fig. 5d Macheta de introducere pentru claså unitate

5.1.4 Mesajele/Textele scrisorilor de atenõionare
Pentru scrisorile de atenõionare trebuie create mesaje, care vor fi tipårite øi trimise
cititorilor; de exemplu, scrisori pentru depåøirea termenului de restituire, pentru contramandarea
unui împrumut øi pentru rezervare.
Selectaõi opõiunea Stabilire mesaje øi text pentru formulare din meniul de întreõinere.
Dacå alte mesaje au fost create în prealabil, acestea vor fi afiøate în Setul curent de înregistråri.
Dacå nu existå alte mesaje, sistemul va afiøa pe ecran mesajul Nu exist¦ ¬nregistr¦ri!
Apåsaõi tasta Ins pentru a crea o nouå înregistrare. Pentru a edita o claså deja existentå,
apåsaõi Home când aceasta este evidenõiatå (indicatå de sågeata de selecõie). Macheta de
introducere este prezentatå în fig. 5e.
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Editare
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:

Text :
Antet notå

:

AFIØARE completå

Fig. 5e Macheta de introducere a mesajelor/scrisorile de atenõionare

Nume mesaj

Informativ

Înainte de instalarea TINLIB-ului, nu au fost create nici un fel de mesaje, dar au fost
rezervate câteva nume de mesaje pentru acõiuni specifice, care nu trebuie modificate. Acestea
sunt:
Canres1
Lost
pierdutå
Overdue1
Overdue2
Overdue3
Overdue4
zile)
Recall1
rezervare
Recall6
Renewal
Reserve1
Reserve2

- Rezervarea a fost anulatå
- Cititorul trebuie så achite o taxå de înlocuire pentru o publicaõie
- Primul termen de depåøire a datei de restituire (7 zile)
- Al doilea termen de depåøire a datei de restituire (21-34 zile)
- Al treilea termen de depåøire a datei de restituire (35-41 zile)
- Al patrulea termen de depåøire a datei de restituire (peste 41 de
- Rechemarea unei unitåõi împrumutate pentru care s-a fåcut o
- Rechemarea unor unitåõi împrumutate pe 6 luni sau mai mult
- Confirmarea prelungirii unui împrumut
- Confirmarea unei rezervåri
- Publicaõia rezervatå poate fi ridicatå
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Informativ

Câmpul pentru text poate avea o lungime de maximum 1000 caractere. Nu se poate crea un
alt câmp de text; deci, textul trebuie så se încadreze între aceste limite.
Crearea unui mesaj adecvat fiecårui nume este låsatå in sarcina utilizatorului. În
continuare, vom da exemple de texte care ar putea fi atribuite unora dintre numele de mesaje
specifice oferite de sistem.
Canres1:

Text: Rezervarea pentru titlul menõionat mai jos a fost anulatå deoarece
“data pânå la care este cerut” a expirat. Dacå titlul vå este necesar în
continuare, vå rugåm anunõaõi biblioteca øi se va face o nouå rezervare.

Ovedue1:

Text: Titlul listat mai jos a depåøit data de returnare. Vå rugåm så returnaõi
acest titlu bibliotecii cât mai repede cu putinõå.

Recall1:

Text: Titlul listat mai jos este solicitat de un alt cititor. Vå rugåm så
returnaõi acest titlu cât mai repede cu putinõå.

Reserve1:

Text: Prezenta confirmå rezervarea dvs. pentru titlul listat mai jos. Veõi fi
informat când acest titlu va fi disponibil.

Antet notå

Informativ

Introduceõi un titlu care va fi imprimat înaintea textului, în partea superioarå a scrisorii de
atenõionare; de exemplu, “Anunõ de anulare a rezervårii”.

5.2 Înregistrarea
Înainte ca o unitate så intre în circulaõie, atât aceasta cât øi cititorul trebuie înregistraõi.
Înregistrarea cititorilor se poate face doar aici, dar înregistrarea unitåõilor se poate face øi prin
meniul Biroul împrumuturi (secõiunea 6.4).

5.2.1 Înregistrarea cititorului
Selectaõi din meniul de întreõinere Înregistrare Cititori (dupå nume). Setul curent de
înregistråri va afiøa numele cititorilor din sistem; cititorii introduøi prin modulele de Achiziõii øi
Control Seriale vor fi de asemenea afiøaõi.
Pentru a înregistra un cititor, puteõi sau så editaõi o înregistrare existentå apåsând Home
când cursorul este în dreptul numelui sau så introduceõi un nou cititor prin apåsarea tastei Ins
când este afiøat Setul curent de înregistråri. În ambele cazuri, va fi afiøatå macheta de
introducere a datelor de al fig. 5f.
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NUME CITITOR : Popescu, Ileana

Formulå adresare:
Nivel pregåtire :
Vârsta
:
Naõionalitate
:
Sex
:
Profesie
:
Loc de muncå
:
Secõie
:
Numår salå
:
Localizare
:
Nr. telefon
:
Identificare
:
Note
:

Stimatå doamnå
studii superioare
26 - 40 ani
românå
feminin
Economist
ICCP

6529805
BI seria GR nr. 456322 secõia 4 Poliõie, 23/04/93

Adreså poøtalå
Bloc
:
Stradå/Bulevard:
Oraø/localitate:
Judeõ
:
Cod poøtal
:
Õara
:

M1, sc.1, at.2, ap 34
Camil Ressu
Bucureøti
sector 2

Listå de aøteptare :
Nume listå SDI

:

DETALII CITITOR
Numår cititor
: A/11344
Claså cititor
:
Perioadå max localå împrumut:
Limitå localå împrumut
:
Cod taxå localå standard
:
Note generale
:
Datå înscriere ZZ/LL/AA
:
Privilegiile expirå pe
:
Creaõi cont personal? D/N
:

SFÂRØIT afiøare!

Fig. 5f Macheta de introducere - înregistrare cititori

Enumeråm mai jos câteva dintre câmpurile machetei care ar necesita explicaõii:
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Formulå adresare

Informativ

Formula de adresare este textul care va fi imprimat în partea superioarå a scrisorii de
atenõionare cåtre cititor; de exemplu, dacå în câmpul care conõine numele cititorului avem
“Georgescu, I” øi aõi introdus “D-na Georgescu” în câmpul care conõine formula de prezentare,
atunci orice scrisori de atenõionare cåtre acest cititor vor începe cu D-na Georgescu.
Dacå nu se introduce nici o formulå de adresare, atunci se va folosi automat textul din
câmpul care conõine numele cititorului.

Nivel pregåtire
Profesie

Vârsta

Naõionalitate Sex

Loc de muncå Secõie Validate

Apåsaõi F10 pentru a afiøa pe ecran fereastra de validare. Dacå au fost deja introduse
câteva valori, în ferestrå se va afiøa o listå de posibile valori pe care så le introduceõi.
Dacå valoarea pe care doriõi så o introduceõi nu apare în ferestrå, apåsaõi Ins în ferestrå
øi completaõi formularul pentru acel câmp, apåsaõi Esc øi Y pentru a stoca noua valoare. atå.
Pentru selecta o unitate, apåsaõi End când cursorul din fereastrå este în dreptul valorii
respective øi apoi Esc pentru a închide ferestra. Valoarea selectatå va apårea în macheta de
introducere a datelor.

Localizare
Va trebui så hotårâõi dacå introduceõi date în câmpul de localizare. Dacå îl completaõi,
notificårile øi scrisorile cåtre acel cititor nu vor avea detalii ale adresei poøtale. Dacå omiteõi
câmpul de localizare, notificårile øi scrisorile vor avea adresa poøtalå, plus departamentul øi
numårul încåperii.

Listå de aøteptare

V&N

Când o publicaõie urmeazå så fie cititå de anumiõi cititori, se poate întocmi o listå-traseu
care conõine numele publicaõiei øi numele cititorilor. Aceasta urmeazå så fie folositå când apare
noul numår al unui periodic.
Întrucât acest câmp nu este validat, nu introduceõi o listå-traseu în acest câmp decât dacå
sunteõi sigur de nume. Altfel, folosiõi opõiuneaListå de aøteptare din modululControl Seriale.

Nume listå SDI

V&N

Printr-o cåutare SDI (Diseminare Selectivå a Informaõiei) se comparå o listå de valori ale
anumitor câmpuri cu câmpurile din ecranele Detalii înregistrare pentru cårõi, articole øi

TINLIB - manual de circulaõie

5 ÎNTREÕINERE

periodice. Dacå în urma cåutårii se gåsesc titluri care satisfac criteriile de cåutare, atunci acestea
sunt afiøate în Setul curent de înregistråri. Dacå cititorul este interesat se un anumit domeniu,
atunci i se poate atribui o listå øi poate fi informat când apar noi titluri.
Dacå nu cunoaøteõi numele exact al cautårii SDI, nu introduceõi nimic în acest câmp;
folosiõi opõiunea SDI din modulul Rapoarte øi adåugaõi numele cititorului la listå.

Numår cititor

V&N

Existå patru modalitåõi de a introduce un numår în acest câmp, în funcõie de formatul stabilit
pentru numerele de cititor din Tabelul de control a circulaõiei (vezi 5.1.1).
1. Dacå folosiõi barcoduri, introduceõi numårul cu ajutorul creionului luminos.
2.Dacå formatul este numeric, dar nu se folosesc barcoduri, atunci verificaõi în Tabel
control circulaõie øi notaõi cel mai mic numår de cititor de deasupra domeniului cititorilor
speciali înainte de a atribui primul numår. Apoi introduceõi manual numårul în acest czmp. Dupå
aceea, pentru toõi cititorii care urmeazå introduceõi “*” în câmp, iar sistemul va genera urmåtorul
numår disponibil automat.
3.Dacå formatul este x/nnnnn (vezi 5.1.1), procedaõi ca la punctul (2) de deasupra.
4.Dacå formatul este xxx/nnnnn, introduceõi de fiecare datå în acest câmp un S (trebuie så
fie majusculå). Vezi secõiunea 5.1.1 pentru explicaõii privind modul în care vor fi generate
numerele pentru acest format.

!

În cazul numerelor de cititor alfanumerice sistemul face distincõie între
majuscule øi minuscule. Dacå, de exemplu, domeniul numerelor de cititor
începe la B/00001, tot timpul cât veõi lucra în TINLIB va trebui så folosiõi B
(nu b) pentru numerele de cititor pentru a evita stocarea greøitå a datelor.

Când numerele sunt introduse manual, utilizatorul poate folosi funcõia F10 pentru a
verifica dacå numårul nu a mai fost folosit. Dacå numårul de cititor nu existå în baza de date,
cursorul va trece la urmåtorul câmp. Dacå numårul existå deja, în partea de jos a ecranului va
apårea un mesaj al sistemului care vå va cere så reintroduceõi numårul.
Dacå numerele trebuie introduse în domeniul “Cititori speciali” (vezi 5.1.1), acest lucru
trebuie fåcut manual.

Claså cititor

Validat/V&N

Folosiõi facilitatea de validare pentru a introduce clasa cititorului. Dacå acest câmp este
låsat gol, atunci clasa “General” va fi automat atribuitå la stocare. Câmpul pentru claså
determinå numårul maxim de împrumuturi curente permise unui cititor, perioada de timp pe care
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se poate acorda împrumutul øi codurile de amendå (excepõie fåcând cazul când pentru cititor s-au
folosit câmpurile “locale”, dupå cum se va vedea în continuare).

Perioadå max. localå împrumut
Limitå localå împrumut
Cod taxå localå standard
Dacå se completeazå aceste câmpuri, atunci câmpul standard echivalent asociat cu clasa
atribuitå cititorului va fi anulat. Înregistrarea cititorului va afiøa întotdeauna cele trei câmpuri
pentru “claså cititor”, plus câmpurile locale atribuite respectivului cititor.

Note generale
Dacå este nevoie, în acest câmp poate fi trecutå data înregistrårii.

Datå înscriere (ZZ/LL/AA)
Dacå clasa cititor de care aparõine cititorul are definitå o perioadå de membru, acea
perioadå va începe de la data trecutå în câmpul pentru data înscrierii.
Dacå aceastå datå a fost stabilitå pentru un cititor, sistemul va calcula o datå de expirare a
privilegiilor care va fi afiøatå la înregistrarea cititorului.

Privilegiile expirå la

(ZZ/LL/AA)

(1) Data expirårii poate fi introduså aici manual în timpul înscrierii cititorului. Introducrea
unei date aici anuleazå orice alte indicaõii.
(2) Dacå clasa cåreia îi corespunde un cititor are o datå de expirare stabilitå pentru toatå
clasa, aceasta devine automat data de expirare a privilegiilor pentru cititor øi este trecutå în
înregistrarea acestuia. Chiar dacå data clasei este modificatå, data iniõial atribuitå
cititorului råmâne neschimbatå.
(3) Dacå clasa cåreia îi corespunde un cititor are definitå o perioadå de membru øi nu o datå
de expirare øi dacå cititorul are o datå de înscriere, sistemul va calcula automat o datå de
expirare a privilegiilor pe baza datei de înscriere a cititorului plus perioada de membru.
Dacå nu se trece nici o datå de înscriere pentru cititor, atunci nu i se atribuie nici o datå de
expirare a privilegiilor calculatå automat.
Dacå nici unul dintre cazurile de mai sus nu este adevårat, atunci cititorului nu i se va atribui
nici o datå de expirare a privilegiilor.
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(Notå: Termenii “expirarea privilegiilor” øi “expirare perioadå de membru” sunt sinonimi
în acest context).
Odatå ce data de expirare a trecut, orice încercare de a elibera o unitate acelui cititor
folosind F5 va fi blocatå øi un mesaj adecvat va fi afiøat în partea de jos a ecranului.

Creaõi cont personal? D/N

Încå neimplementatå

Unui cititor i se poate atribui un cont personal prin introducerea unui D în acest câmp. Dacå,
de exemplu, cititorul este amendat sau taxat pentru diverse unitåõi, acestea i se trec în cont.

5.2.2 Înregistrare (dupå titlu)
Existå douå opõiuni de înregistrare în meniul de întreõinere, una pentru cårõi øi alta pentru
articole. Cele douå opõiuni sunt necesare deoarece informaõia stocatå în fiecare din ele este
diferitå.
5.2.2.1 Înregistrarea cårõilor
Selectaõi opõiunea Înregistrare cårõi (dupå titlu) din meniul de întreõinere. Setul curent
de înregistråri afiøat va furniza numårul de exemplare dintr-un titlu existent în catalog øi titlul
respectiv.
Pentru a înregistra exemplare suplimentare dintr-un titlu deja existent în catalog, apåsaõi
tasta Home când cursorul se aflå în dreptul respectivului titlu. Dupå ce se afiøazå macheta de
introducere a datelor, poziõionaõi cursorul imediat dupå câmpul numerelor de inventar øi apåsaõi
tasta Ins . Astfel se creazå un nou set de câmpuri pentru noul exemplar. Introduceõi noile detalii.
Pentru a crea o înregistrare, apåsaõi tasta Ins . Macheta de introducere a datelor este dat în
fig. 5g.
Primele patru câmpuri afiøate trebuie introduse prin modulul de catalogare. Astfel,
validarea nu este posibilå prin modulul de circulaõie în cazul acestor câmpuri.

Inventar

V&N

Un numår poate fi tastat, introdus cu o “baghetå” (creion luminos), dacå se folosesc coduri
de bare sau generat de sistem prin introducerea unui asterisc (*). Dacå introducem un asterisc,
sistemul va atribui cel mai mare numår imediat urmåtor.
Reõineõi cå numårul de inventar devine numårul unitåõii dupå înregistrarea exemplarului.

Filiala

Subcâmp pentru Inventar

În cazul utilizatorilor care au un catalog comun ce acoperå douå sau mai multe filiale,
localizarea filialei la care se aflå publicaõia trebuie introduså aici.
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T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

ÎNREGISTRARE EXEMPLAR PT TITLU : De-ale lui Nastratin : [anecdote]
—————————————————-——————
Autor
: VERBICEANU, ZOE
Ediõie
:
Clasificare : 398.2(560) Nastratin Hogea
Clasificare : 859.0-7
Clasificare : 894.35-7=590(1.04)
Clasificare : 929 Nastratin Hogea
Cota
: II 437259
Preõ
: 1100 lei
Numår de exemplare

: 1

Inventar
: 12555
Filiala
:
Localizare
:
Pre& de nnlocuire
:
Indicator raft
:
Claså unitate
: Împrumut
Note generale
:
Cod taxå localå
:
Termen max. local împrumut :
MAI EXIST: înreg. de afiøat...

Fig. 5g Macheta de introducere a datelor pentru înregistrarea cårõilor

Localizare

Validat/V&N/Subcâmp pentru Numår inventar

Folosiõi facilitatea de validare pentru a introduce locul din bibliotecå unde se aflå unitatea
folosind tasta End pentru a selecta locul øi Esc pentru a ieøi din fereastrå. Introduceõi un nou
loc în lista de validare apåsând Ins øi introducând detaliile.
Notå

Fereastra pentru validarea localizårii va afiøa toate localizårile atribuite atât
personalului cât øi unitåõilor.

Preõ

Preõ de înlocuire

Informativ

Aceste douå câmpuri sunt legate între ele, iar câmpul de preõ are întotdeauna prioritate fatå
de preõul de înlocuire. Astfel, dacå se introduce o valoare în câmpul de preõ, acea valoare va fi
întotdeauna copiatå în câmpul preõului de înlocuire pentru fiecare numår de inventar la salvarea
înregistrårii. Acest lucru se va întâmpla chiar dacå o altå sumå a fost introduså manual în câmpul
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preõului de înlocuire. Dacå fiecare exemplar trebuie så aibå un preõ individual de înlocuire, atunci
câmpul pe preõ trebuie låsat gol.

Indicator raft

Subcâmp la Inventar

Acest câmp, numit Cotå exemplar în modulul de catalogare, poate fi folosit pentru a
înregistra “adresa” de depozitare a unui anumit exemplar. Câmpul Cota care apare în secõiunea
bibliograficå a înregistrårii se referå la titlul cårõii.

Claså unitate

Validatå/V&N

Folosiõi validarea pentru a introduce o claså în câmp. Dacå aceasta nu se completeazå
înainte de salvarea înregistrårii, atunci se va folosi automat clasa “Împrumut”. Câmpul Claså
unitate determinå codul de amenzi øi termenul maxim de restituire pentru unitate (excepõie
facând cazul când s-au folosit câmpuri “locale”, dupå cum se va vedea mai jos).
Nu introduceõi aici o claså unitate. Aceasta nu va fi tratatå c afiind o claså valida oriunde în sistem.

Cod local taxå standard
Perioadå max localå împrumut
Dacå se completeazå aceste câmpuri, ele vor anula câmpurile standard echivalente asociate
cu clasa unitåõii respective. Înregistrarea publicaõiei va afiøa întotdeauna cele douå câmpuri de
“claså unitate” plus orice câmpuri locale introduse pentru respectiva publicaõie.
Consultaõi Manualul de catalogare TINLIB pentru informaõii asupra celorlalte câmpuri.
5.2.2.2 Înregistrarea articolelor
Selectaõi opõiunea Înregistrare articole (dupå titlu) din meniul de întreõinere. Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul de exemplare dintr-un titlu existent în catalog øi titlul respectiv.
Pentru a înregistra exemplare suplimentare dintr-un titlu deja existent în catalog, apåsaõi
Home când cursorul este în dreptul titlului din Setul curent de înregistråri sau când sunt afiøate
Detalii înregistrare. Dupå ce apare pe ecran formularul de introducere a datelor, plasaõi cursorul
imediat dupå câmpul pentru numerele de inventar øi apåsaõi Ins . Se creeazå astfel un nou set
de câmpuri pentru exemplarul respectiv. Introduceõi noile detalii.
Pentru a crea o nouå înregistrare de articol, apåsaõi Ins . Macheta de introducere a
datelor este dat în fig. 5h.
Pentru o descriere a câtorva dintre câmpurile acestei machete, consultaõi secõiunea 5.2.2.1
øi Manualul de catalogare TINLIB.

!

Nu introduceõi titluri noi de periodice în acest modul, pentru cå se poate
produce o stocare greøitå a datelor. Titlurile de periodice trebuie create doar
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prin modulul Control Seriale sau prin intermediul opõiunii potrivite din
modulul Catalogare.

T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

ÎNREGISTRARE EXEMPLAR PT TITLU:
———————————————————————Autor
Clasificare CZU
* Titlu Serial/Lucråri
Vol./Nr. parte
Data

:
:
:
:
:

Inventar
Filiala
Localizare
Cota

:
:
:
:

Claså unitate
:
- Note generale
:
Cod taxå standard (localå)
:
Perioadå maximå împrumut (localå) :

MAI EXISTÅ înreg. de afiøat...

Fig. 5h Macheta de introducere pentru înregistrarea articolelor

5.3 Liste (dupå numere)
Listele afiøate prin intermediul acestor opõiuni nu sunt destinate creårii sau editårii
înregistrårilor, ci doar oferå o modalitate de verificare a situaõiei cititorilor øi unitåõilor în cadrul
funcõiei de întreõinere.

5.3.1 Listele de cititori
Selectaõi opõiunea Listå Cititori (dupå numår) din meniul de întreõinere. Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul øi numele cititorului. Din Setul curent de înregistråri selectaõi
numårul cititorului ale cårui detalii doriõi så le vedeõi; Detaliile înregistrårii vor fi afiøate. Un
exemplu de Detaliile înregistrårii este dat în fig. 5i.

5.3.2 Listele de unitåõi
Selectaõi opõiunea Listå Unitåõi (dupå numår) din meniul de întreõinere. Setul curent de
înregistråri va afiøa o listå a numerelor de inventar øi a titlurilor corespunzåtoare. Pentru a afiøa
Detaliile înregistrårii, plasaõi cursorul în dreptul unitåõii respective øi apåsaõi Enter
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.Un exemplu este dat în fig. 5j.

T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE PT NUMÅR CITITOR : A/12090
———————————————————Nume cititor
: Georgescu, Irina
Total unitåõi împrum: 2
Claså cititor
: General
Perioadå max împrum: 28
Limitå împrumut
: 3
SITUAÕIE ÎMPRUMUT CURENT
——————————————————
==> Împrumut unit nr : 78907
Titlu pt unitate : Rebecca Roman c
- Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
- Data restituirii [ZZ/LL/AA] : 04/07/97
Împrumut unit nr : 34222
Titlu pt unitate : 5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 5i Detalii înregistrare pentru un cititor
T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE ÎMPRUMUT PTR. NR. UNITATE : 11123
—————————————————-————————==> Titlu pentru unitate : Metodica cercetårii în istoria artei
Preõ de înlocuire
: [2640] lei
Claså unitate
: Împrumut
Perioadå std împrum : 28
SITUAÕIE ÎMPRUMUT
————————————Nr. cititor
: A/11344
Nume cititor
: Popescu, Ileana
Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
Data restituirii [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
SITUAÕIE REZERVARE PTR. UNITATE
———————————————————————Georgescu, Irina
Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
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Fig. 5j Detalii înregistrare pentru o unitate

6 ÎMPRUMUTUL
Meniul Birou împrumuturi îi permite utilizatorului så elibereze, så descarce sau så
prelungeascå “manual” cårõi øi articole. Tot aici sunt discutate tastele funcõionale care permit
eliberarea øi restituirea automatå.
Prin opõiunile de eliberare, descårcare sau prelungire nu pot fi adåugate unitåõi sau cititori
noi. Pentru a se obõine înregistrarea unei noi lucråri, trebuie parcurse opõiunile de Înregistrare din
meniu. Pentru a se introduce un nou cititor, trebuie folositå opõiunea de înregistrare din meniul d e
Întreõinere; vezi secõiunea 5.2.1.
La selectarea acestei opõiuni din meniul principal, pe ecran va apare meniul din fig. 6a.
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie - Birou împrumut

==>

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Împrumut/Modificare dupå numår cititor
dupå nume cititor
dupå numår unitate
dupå titlu - cårõi
dupå titlu - articole
Descårcare unitate dupå nume cititor
dupå titlu - cårõi
dupå titlu - articole
Reînnoire unitate
dupå nume cititor
dupå titlu - cårõi
dupå titlu - articole
Înregistrare unitåõi - cårõi dupå titlu
Înregistrare unitåõi - articole dupå titlu

* Acõiune: Descårcare toate unitåõile împrumutate de un Cititor
* Acõiune: Re-înnoire toate unitåõile împrumutate unui Cititor

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.
••

Fig. 6a Meniul de opõiuni Birou împrumuturi

Notå

Dacå se doreøte eliberarea lucrårilor, atunci ele trebuie înregistrate, altfel nu
vor primi date de restituire.
Când setul curent de înregistråri afiøeazå numårul, titlul øi taxa pentru un
exemplar, el ar putea så afiøeze øi un R sau/øi un asterisc (*). Aceste semne
marcheazå comentariile suplimentare despre exemplar.
R - lucrarea a fost rezervatå
* - lucrarea are ataøatå o notå de excepõie
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6.1 Eliberarea
O unitate poate fi eliberatå unui cititor în trei moduri. Metoda folositå depinde de
informaõia pe care o avem în faõå øi de restricõii (dacå existå) ca, de exemplu, eliberarea unei
unitåõi pentru un cititor special, sau eliberarea unei unitåõi de referinõå pentru un scop anume, cum
ar fi recondiõionarea. În continuare vom prezenta un rezumat al fiecårei metode. Dacå unitåõile nu
au fost înregistrate, nu vor fi generate date de restituire.
Eliberare dupå numere

(pentru detalii vezi Secõiunea 6.1.1)

Aceasta este metoda cea mai rapidå de eliberare øi a fost gânditå în primul rând pentru a fi
folositå cu creioane luminoase în cazul unitåõilor cu cod de bare. Aceastå metodå poate fi folositå
oriunde în sistemul TINLIB. Numerele introduse trebuie så fie corecte, pentru cå altfel se va
înregistra greøit cititorul sau lucrarea. Aceastå opõiune oferå cel mai înalt nivel de verificare a
capcanelor din sistem. TINLIB verificå numerele introduse øi vå informeazå asupra problemelor
apårute. În continuare aveõi exemple de astfel de situaõii:
•

Un cititor øi-a depåøit termenul de împrumut

•
•

Un cititor a primit somaõie pentru mai multe unitåõi
O lucrare nu se împrumutå

Eliberare dupå nume cititor
Aceastå metodå nu este la fel de rapidå ca eliberarea dupå numere øi nu verificå datele
despre cititor sau unitate la salvarea înregistrårii. Metoda poate fi operatå de oriunde din sistemul
TINLIB øi este folositoare atunci când:
•

Un cititor nu are asupra sa permisul de bibliotecå

•
•

Un cititor are aprobare pentru prelungirea termenului de împrumut
O unitate trebuie eliberatå unui cititor special

•

O lucrare care nu se împrumutå poate fi eliberatå, de exemplu, pentru recondiõionare.

Eliberare manualå

(pentru detalii Secõiunea 6.1.3)

Deøi cea mai înceatå dintre cele trei metode, putând fi aplicatå doar pentru meniul selectat
din cadrul modulului de Circulaõie, aceastå metodå are urmåtoarele facilitåõi:
•
•

Detaliile privind cititorul/unitatea pot fi parcurse înainte de eliberare
Înregistrårile despre cititori øi unitate pot fi editate aøa încât så schimbe datele de
restituire, pot fi adåugate/øterse note de excepõie, etc.

•

Eliberarea se poate face dupå numele/numårul cititorului sau numårul/titlul unitåõii.

6.1.1 Eliberare dupå numere
Înainte de folosirea acestei metode de eliberare utilizatorul trebuie så cunoascå numårul
cititorului øi numårul unitåõii (nr. de inventar al exemplarului). Acest lucru este deosebit de
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folositor pentru sistemele care folosesc coduri de bare øi cititoare de cod de bare. Dacå trebuie
introdus un numår oarecare, el trebuie så fie corect, pentru cå în caz contrar, unitatea va fi
eliberatå unui alt cititor, sau cititorul va primi o altå unitate decât cea cerutå.
Aceastå metodå poate fi folositå de oriunde din sistemul TINLIB. Toate mesajele
sistemului vor fi afiøate la baza ecranului.
Parcurgeõi urmåtoarele etape:
1. Apåsaõi F5 øi va apårea mesajul Identificare cititor
2. Introduceõi numårul cititorului øi apåsaõi Enter
3. Dacå este acceptat numårul cititorului, va apårea urmåtorul mesaj:
TranzacÑie OK pentru Énume cititorÊ.
Verificare ¬mprumut unitate
Dacå de va gåsi o capcanå în înregistrarea cititorului, procesul de eliberare va putea fi
suspendat temporar. Vezi secõiunea 6.1.1.2 pentru posibile mesaje despre capcane.
4. Introduceõi numårul de unitate al exemplarului ce va fi împrumutat øi apåsaõi Enter.
5. Dacå numårul de împrumut este acceptat, va fi afiøat urmåtorul mesaj:
TranzacÑia este ¬n regul¦ pentru Étitlul unit¦ÑiiÊ.
EliberaÑi unitatea cerut¦ la ¬mprumut
Dacå se va gåsi o capcanå în înregistrarea cititorului, procesul de eliberare este temporar
suspendat; vezi secõiunea 6.1.1.2.
Introduceõi un nou numår de împrumut, dacå se vor elibera mai multe lucråri pentru acelaøi
cititor, apåsaõi F1 sau F3 pentru a vå reîntoarce la mesajul IdentificaÑi cititorul øi
treceõi la operaõiunea 2. Dacå doriõi så renunõaõi la procesul de eliberare, apåsaõi din nou F1
sau F2 .
TINLIB va fixa perioada de împrumut, data de restituire øi codul de amenzi pentru fiecare
unitate eliberatå, conform clasei unitate cåreia i-a fost atribuitå la înregistrare. Dacå se doreøte
schimbarea oricåreia din aceste date, coduri sau amenzi, se va folosi metoda de eliberare
manualå, (secõiunea 6.1.3.).
6.1.1.1 Mesaje capcanå pentru cititor
Utilizatorul este atenõionat prin urmåtoarele mesaje “capcanå” privitoare la cititori:
Num¦r eronat - Énr. unitateÊ - Re-introduceÑi!
Înainte de a apåsa Enter la introducerea numårului cititorului, asiguraõi-vå cå numårul
este corect. Dacå este corect, atunci numårul pe care îl introduceõi poate aparõine unui cititor
special. În acest caz, folosiõi eliberarea dupå numele cititorului, secõiunea 6.1.2.
Cititorul are unitåõi nerestituite - Continuaõi? - D/N
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Dacå råspunsul este “D”, va apare mesajul pentru numårul unitåõii øi va fi posibilå
eliberarea. Dacå råspunsul este “N”, vi se va cere så reintroduceõi alt numår de cititor.
Notå cititor - “________________” - Continuaõi? - D/N
Va apare textul din nota de excepõie a înregistrårii cititorului. Dacå råspunsul este “D”,
eliberarea va continua øi vi se va cere alt numår de cititor.
Aceastå unitate depåøeøte limitå împrumut cu x - Continuaõi? - D/N
x reprezintå numårul de unitåõi peste limita împrumutului stabilitå pentru cititor. Dacå
råspunsul este D, eliberarea va continua. În caz contrar, vi se va cere un nou numår de cititor.
Taxå neachitatå în valoare de ___ - Plåtitå? - D/N
Va fi afiøatå valoarea de la capitolul taxe neachitate din înregistrarea cititorului. Dacå
råspundeõi D, vi se va cere numårul de eliberare al unitåõii de împrumut. Dacå råspundeõi N, vi se
va cere alt numår de cititor.
Valoarea amenzii va fi afiøatå în unitåõi întregi; de exemplu, dacå amenda ar fi de 0,10 la
capitolul amendå neplåtitå (adicå 10 penny), cifra afiøatå ar fi 10.
Privilegiile expirå în luna ZZ/LL/AA - nu se elibereazå!
Data pentru “Privilegiile expirå în” a fost depåøitå. Dacå se doreøte eliberarea oricårei
unitåõi cåtre cititor, se vor folosi alte facilitåõi de eliberare (vezi secõiunea 6.1.2 øi 6.1.3).
6.1.1.2 Mesaje capcanå pentru unitate
Utilizatorul este atenõionat prin urmåtoarele mesaje capcanå privitoare la unitåõi.
Numår eronat - “*Nr. unitate” - Reintroduceõi!
Reintroduceõi numårul unitåõii øi, înainte de a apåsa Enter , verificaõi corectitudinea
numårului. Dacå numårul este corect øi totuøi unitatea nu este eliberatå, folosiõi eliberarea dupå
numele cititorului; vezi secõiunea 6.1.2.
Unitatea nu este ptr. împrumut - NU se împrumutå!
Unitatea este înregistratå ca unitate de referinõå sau perioada de împrumut este 0. Dacå
totuøi se doreøte eliberarea unitåõii, se va folosi eliberarea dupå numele cititorului (secõiunea
6.1.2) sau eliberarea manualå (secõiunea 6.1.3).
Notå unitate - “ ________________” - Continuaõi? - D/N
Va fi afiøat textul din nota de excepõie a înregistrårii unitåõii. Dacå råspundeõi “D”, unitatea
va fi eliberatå cititorului. Dacå råspundeõi “N”, vi se va cere un alt numår de eliberare de unitate.
Deja împrumutatå - NU se elibereazå!
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Reintroduceõi numårul unitåõii øi, înainte de a apåsa Enter , verificaõi corectitudinea
numårului. Dacå este corect, atunci unitatea a fost eliberatå, nu descårcatå. În acest caz, trebuie så
ieøiõi din activitatea de împrumut øi så descårcaõi unitatea.
Unitate rezervatå - Continuaõi? D/N
Dacå råspundeõi D, unitatea va fi eliberatå cititorului. Dac a råspundeõi N, veõi fi solicitat så
introduceõi un alt nr. de unitate.

6.1.2 Eliberare dupå numele cititorului
Când se foloseøte aceastå metodå de eliberare, trebuie introdus doar numårul unitåõii. Nu
este nevoie de numårul cititorului, deoarece accesul se face prin numele cititorului. Nu se poate
vedea dacå cititorul mai are øi alte unitåõi împrumutate. Pentru aceasta trebuie så se foloseascå
opõiunile de eliberare manualå, secõiunea 6.1.3.
Prin aceastå opõiune, unitåõile care nu se împrumutå pot fi eliberate atât pentru cititori
speciali cât øi pentru ceilalõi cititori.
Sistemul valideazå numårul unitåõii, dar dacå este necesar ca numårul unitåõii så fie
introdus manual, el trebuie så fie corect, pentru cå altfel cititorului i se va elibera o unitate g reøitå.
Aceastå metodå de eliberare poate fi operatå de oriunde în sistemul TINLIB. Toate
mesajele sistemului apar la baza ecranului.
Parcurgeõi urmåtoarele etape:
1. Apåsaõi simultan tastele Ctrl øi F1. Pe ecran va fi afiøatå o listå cu numele cititorilor.
TINLIB va afiøa:
Introduceõi caractere de început:
2. Dacå numele introdus se potriveøte exact cu o înregistrare, vor apare detaliile
înregistrårii în editorul TINLIB dupå cum se vede mai jos.
Dacå existå mai multe înregistråri care se potrivesc cu caracterele introduse, atunci numele
posibile vor apare în Setul curent de înregistråri. Selectaõi cititorul dorit fie prin reintroducerea
numelui, fie prin apåsarea tastei Enter atunci când numele este selectat; apoi treceõi la
operaõiunea 3.
Dacå nici o înregistrare nu se potriveøte cu numele introdus, TINLIB va întreba:
Doriõi så înregistraõi un nou cititor? D/N

Dacå råspundeõi N, TINLIB va solicita din nou øirul pentru cåutare. Dacå råspundeõi D,
sistemul va afiøa o machetå pentru înregistrarea cititorului, pe care trebuie så o completaõi. Dupå

TINLIB - manual de circulaõie

6 ÎMPRUMUTUL

ce se completeazå macheta øi se salveazå, editorul cu Detalii înregistare va apare pe ecran, dupå
cum aratå figura 6b.
T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

Nume cititor : Sabåu, Georgeta
Claså cititor : General
Nr. împrumuturi: 3
Împrumuturi curente: 0
Împrumut unit nr:
Data împrumut [ZZ/LL/AA] :
Data restituirii [ZZ/LL/AA]:
Cod taxa temporarå
:
Note excepõie unitate
:

AFIØARE completå

Fig. 6b Macheta de introducere date pentru eliberarea unei unitåõi prin numele cititorului.

3. Informaõiile despre cititor nu pot fi schimbate aici. Pentru a introduce un numår de
unitate, faceõi una din urmåtoarele operaõiuni:
i. Introduceõi barcodul cu creion luminos, sau
ii. Apåsaõi F10 pentru a afiøa fereastra de validare a numerelor.
Fereastra va afiøa numårul de exemplare øi titlul cårõilor din catalog.
Dacå doriõi vå vedeõi titlurile de articol, apåsaõi Shift øi F7 .
Dacå titlul nu este pe listå
Asiguraõi-vå cå în fereastra de validare este afiøatå lista corectå (adicå articole øi cårõi).
Apåsaõi Alt øi F6 pentru a afiøa o machetå de introducere “rezumativå” øi introduceõi
detaliile. Apåsaõi Esc øi D pentru a salva noua unitate.
Dupå salvarea unitåõii, sistemul vå va cere øirul de caractere pentru cåutare. Tastaõi parõial
sau integral titlul pe care tocmai l-aõi introdus. Dupå gåsirea titlului, continuaõi dupå procedura de
mai jos.
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Dacå titlul este pe listå
Apåsaõi Enter când titlul este evidenõiat; vor fi afiøate cota øi localizarea acesteia.
Dacå unitatea este împrumutatå, la localizare va apare “Împrumutat”.
Dacå vreõi så eliberaõi titlul, selectaõi exemplarul øi apåsaõi End øi Esc .
Pentru a elibera mai multe unitåõi, apåsaõi Ins când cursorul se aflå lângå câmpulNumår
unitate cerute pentru împrumut. Se va crea un nou set de câmpuri de împrumut unitåõii. Repetaõi
operaõiunea 3.
4.Dacå este necesarå o datå specialå de restituire, ea poate fi tastatå direct în câmpul datei
de restituire.
Orice capcane pentru unitate sau cititor trebuie verificate vizual, deoarece TINLIB nu face
acest lucru.
5.Apåsaõi Esc øi råspundeõi cu D sau N la întrebårile sistemului referitoare la stocarea
înregistrårii cititorului. Sistemul revine la afiøarea numelor cititorilor. Dacå doriõi så opriõi
eliberarea prin aceastå metodå, apåsaõi F1 sau F3 de pe ecranul cu afiøajul numelor.

6.1.3 Eliberare manualå
Prin meniul Birou împrumuturi pot fi eliberate cårõi øi articole fie dupå detaliile
cititorului, fie dupå cele ale lucrårii. Unitatea trebuie så fie înregistratå pentru a putea fi eliberatå.
Nu trebuie create noi înregistråri prin aceste opõiuni, întrucât nu se vor crea detalii complete
despre cititor sau unitate. Noile înregistråri ar trebui introduse prin opõiunile de “Înregistrare
cititor øi unitate” din acelaøi meniu.
6.1.3.1 Eliberare/Modificare dupå numår cititor
Eliberare/Modificare dupå nume cititor
Atunci când cunoaøteõi detaliile despre cititor, folosiõi aceste opõiuni fie pentru a elibera o
unitate, fie pentru a modifica orice detalii privind cititorul.
Selectaõi una din aceste opõiuni din meniul de opõiuni pentru împrumut. Setul curent de
înregistråri va afiøa pentru fiecare cititor numårul, numele øi numårul curent de împrumuturi.

T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd
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SITUAÕIE ÎMPRUMUTURI PT. NUME SOLICITANT : Georgescu, Irina
—————————————————————==> Numår solicitant
: A/12090
Claså solicitant
: General
Perioadå maximå împrumut : 28
Limitå împrumut
: 3
Total unitåõi împrumutate: 2
SITUAÕIE CURENT ÎMPRUMUTURI
——————————————————
Împrumut unit.nr: 78907
Titlu pt. unitate:Rebecca Roman c
Data împrumut [ZZ/LL/AA] : 03/10/97
Data restituire [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
Împrumut unit.nr: 34222
Titlu pt. unitate:5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în
învåõåmântul superior
Data împrumut [ZZ/LL/AA] : 03/10/97
Data restituire [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
SITUAÕIE REZERVARE
———————————————
11123
Metodica cercetårii în istoria artei

Data : 03/10/97

5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în învåõ

Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau F2 ptr Menu Principal, sau F9 ptr HELP.

Fig. 6c Macheta de editare pentru eliberare/modificare dupå detalii despre cititor.

Setaõi numårul øi numele cititorului pe care doriõi så-l editaõi prin aøezarea sågeõii de pe
ecran în dreptul detaliilor din Setul curent de înregistråri. Pentru a afiøa Detaliile înregistrårii
din editorul aråtat în figura 6c, apåsaõi Home .
Datele de restituire øi codul amenzilor temporare pot fi introduse la nevoie.

Taxå neachitatå
Acest câmp va fi adus la zi de cåtre sistem dacå amenzile necesare nu au fost plåtite atunci
când cititorul a restituit unitåtile cu data restituirii depåøitå. Plata ulterioarå poate fi înregistratå
aici prin reducerea sau øtergerea valorii afiøate.

Notå excepõie
Introduceõi aici orice informaõie care trebuie cunoscutå de cåtre bibliotecar atunci când
cititorul împrumutå sau returneazå unitåõi. Prezenõa informaõiilor în acest câmp va declanøa un
mesaj capcanå pentru cititor (vezi 6.1.1.1).
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Împrumut unitate nr.

Validat/V&N

Pentru a elibera o unitate, plasaõi cursorul în câmpul Numår unitate pentru împrumut.
Dacå câmpul este gol, apåsaõi F10 pentru a afiøa lista de validare a numerelor de unitåõi. (Dacå
cititorul are deja împrumutate una sau mai multe unitåõi, apåsaõi Ins pentru a crea un nou set
de câmpuri de împrumut, apoi apåsaõi F10 ).

!

Nu folosiõi Enter pentru a crea un nou set de câmpuri pentru împrumut;
acest lucru va determina copierea datelor existente în aceste câmpuri.

Fereastra va afiøa de asemenea titlul øi situaõia exemplarului, de exemplu dacå unitatea a a
fost eliberatå, mesajul împrumutat va apare în ferestrå.
Localizaõi numårul de unitate dorit, folosind F10 dacå este nevoie, apåsaõi End øi Esc
pentru a selecta numårul unitåõii, apoi salvaõi înregistrarea. Sistemul va genera automat intråri
pentru câmpurile de titlu øi datå.
Pentru o descriere a altor câmpuri, vezi secõiunea 5.2.
6.1.3.2 Eliberare/Modificare dupå numår unitate
Folosiõi aceastå opõiune pentru a elibera sau modifica o unitate atunci când cunoaøteõi
numårul unitåõii.
Selectaõi aceastå opõiune din meniul de opõiuni pentru împrumut. Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul de inventar, titlul øi situaõia (dacå este împrumutat) fiecårui
exemplar din catalog.
Stabiliõi exemplarul pe care doriõi så-l eliberaõi sau modificaõi øi apåsaõi Home . Sistemul
va afiøa macheta de introducere a datelor pe ecranul editor TINLIB; aveõi un exemplu în figura
6d. Completaõi câmpul Numår cititor folosind validarea. Låsaõi necompletate câmpurile Datå
împrumut øi Datå restituire dacå doriõi ca TINLIB så treacå data curentå sau introduceõi manual
datele.

Notå excepõie unitate
Introduceõi aici orice informaõie care trebuie cunoscutå de bibliotecar atunci când se
împrumutå sau restituie unitatea. Prezenõa informaõiilor în acest câmp va declanøa un mesaj
capcanå pentru unitate (vezi 6.1.1.2).

T Series V.300

Detalii înregistrare

SITUAÕIE ÎMPRUMUT PTR. NR. UNITATE : 11123
——————————————————————————-

(c)1997 EOSi Ltd
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==> Titlu pentru unitate
Preõ de înlocuire
Claså unitate
Perioadå std împrum

:
:
:
:

Metodica cercetårii în istoria artei
[2640] lei
Împrumut
28

SITUAÕIE ÎMPRUMUT
————————-————Nr. cititor
: A/11344
Nume cititor
: Popescu, Ileana
Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
Data restituirii [ZZ/LL/AA]: 04/07/97

SITUAÕIE REZERVARE PTR. UNITATE
———————————————————————Georgescu, Irina
Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 6d Macheta de editare pentru eliberare/modificare dupå numår unitate

6.1.3.3 Eliberare/modificare dupå titlu - cårõi
Eliberare/modificare dupå titlu - articole
Aceste opõiuni se folosesc la eliberarea sau modificarea unei unitåõi atunci când se cunoaøte
doar titlul unitåõii, împreunå cu numårul cititorului.
Atunci când se selecteazå una din aceste opõiuni din meniul de opõiuni pentru împrumut,
Setul curent de înregistråri va afiøa titlurile ce aparõin categoriei de documentge pe care aõi
selectat-o. Alegeõi titlul pe care doriõi så-l eliberaõi sau modificaõi apåsând Enter atunci când
sågeata de pe ecran indicå titlul respectiv.
Toate exemplarele unui titlu vor apare într-o singurå înregistrare. Pentru a afiøa macheta de
introducere a datelor, apåsaõi Home . Aveõi un exemplu în figura 6e.
În cazul eliberårii pentru un cititor, plasaõi cursorul în câmpul Numår cititor øi apåsaõi F10
. Localizaõi numårul cititorului, folosind F10 la nevoie, apåsaõi End pentru a selecta numårul
cititorului, apoi salvaõi înregistrarea. Sistemul va genera automat intråri pentru numele cititorului
øi câmpurile de date, etc.
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Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE ÎMPRUMUTURI PT. TITLU : 5 X 120 teste de biologie : pentru
———————————————- admiterea în învåõåmântul superior
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: 1
: 34222
: Împrumut
împrumut: 28

SITUAÕIE ÎMPRUMUT
——————————-——==> Nr. solicitant : A/12090
Nume solicitant : Georgescu, Irina
Data împrumut [ZZ/LL/AA] : 03/10/97
Data restituire [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
SITUAÕIE REZERVARE PT. UNITATE
——————————————————-————
SITUAÕIE RESERVARE PT. TITLU
———————————————————-———
Georgescu, Irina
Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 6e Macheta de editare pentru eliberare/modificare dupå titlu

6.2 Descårcarea
Existå cinci moduri de a descårca o unitate. Metoda aleaså pentru descårcarea unei unitåõi
nu depinde de metoda aleaså pentru eliberarea unitåõii.
Metoda de descårcare depinde de informaõia pe care o aveõi, de locul unde sunteõi în
sistemul TINLIB øi de restricõiile pe care vreõi så le depåøiõi. În continuare vå prezentåm un
rezumat al fiecårei metode.

Descårcarea dupå numere

(pentru detalii vezi secõiunea 6.2.1)

Aceasta este metoda cea mai rapidå de descårcare a unei unitåõi de la cititor øi poate fi
operatå oriunde în sistemul TINLIB.
Numerele introduse trebuie så fie corecte, pentru cå în caz contrar se va înregistra o unitate
greøitå. Aceastå metodå este foarte folositoare atunci când biblioteca are creioane luminoase
pentru a citi barcoduri, pentru cå astfel se reduce orice introducere de date eronate.
La folosirea acestei metode, TINLIB va afiøa un mesaj înainte ca procesul så fie încheiat în
cazul în care existå note, amenzi, etc. în înregistrarea unitåõii sau a cititorului.
Descårcarea dupå nume/titlu

(pentru detalii vezi secõiunea 6.2.2)
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Aceastå metodå este idealå pentru cazul în care bibliotecarul se gåseøte în modulul
Circulaõie øi nu cunoaøte numårul unitåõii pentru a-l folosi în metoda de descårcare prezentatå
mai sus.
Bibliotecarul va folosi una din opõiunile de descårcare din meniul de opõiuni pentru
împrumut pentru a începe descårcarea automatå a unui exemplar.
Descårcarea manualå

(pentru detalii vezi secõiunea 6.2.3).

Deøi este cea mai înceatå din cele patru metode prezentate, aceastå opõiune vå permite så
vizualizaõi øi så modificaõi orice informaõie din înregistråri, operaõii care nu pot fi efectuate prin
metodele de mai sus.
Descårcarea dupå numårul unitåõii, de oriunde din sistemul TINLIB
(pentru detalii vezi secõiunea 6.2.4).
Folosiõi aceastå metodå de descårcare atunci când cunoaøteõi numårul unitåõii.
Descårcarea tuturor unitåõilor împrumutate de un cititor
(vezi secõiunea 6.2.5).
Aceastå opõiune se foloseøte doar atunci când toate unitåõile împrumutate de un cititor au
fost restituite. Aceasta este cea mai rapidå cale de descårcare a tuturor împrumuturilor unui cititor
øi se efectueazå prin meniul de opõiuni al Biroului împrumuturi.

6.2.1 Descårcarea dupå nume
Bibliotecarul trebuie så cunoascå numårul cititorului øi numårul de inventar al unitåõii
înainte de a folosi aceastå metodå. Este deosebit de folositoare pentru sistemele care folosesc
barcoduri øi creioane luminoase. Numerele introduse manual trebuie så fie corecte.
Acestå metodå poate fi folositå de oriunde în sistemul TINLIB. Toate mesajele sistemului
apar la baza ecranului.
Parcurgeõi urmåtoarele etape:
1.Apåsaõi F6 ; va fi afiøat mesajul Desc¦rcaÑi unitatea ¬mprumutat¦.
2.Introduceõi numårul unitåõii. TINLIB va verifica validitatea øi existenõa unor capcane.
Aveõi mai jos o listå a mesajelor capcanå posibile.
Dacå numårul unitåõii este acceptat, TINLIB va råspunde cu mesajul TranzacÑie OK
pentru_______________ øi va apårea din nou mesajul
Desc¦rcaÑi unitatea
¬mprumutat¦.
3.Pentru a vå reîntoarce unde eraõi în sistem, apåsaõi F1 sau F3 .

TINLIB - manual de circulaõie

6 ÎMPRUMUTUL

Mesaje capcanå la descårcare
Numår eronat - “nr. unitate” - Reintroduceõi!
Verificaõi så fie corect numårul introdus. Dacå este corect, atunci verificaõi dacå a fost
eliberatå unitatea øi descårcaõi printr-o altå metodå.
Nu este împrumutatå - NU se descarcå
Verificaõi numårul introdus. Dacå numårul este corect øi nu este acceptat, verificaõi dacå
unitatea a fost eliberatå øi descårcaõi-o folosind opõiunile de meniu pentru împrumuturi.
Unitate rezervatå - Continuaõi? - D/N
Råspundeõi D pentru a continua procesul de descårcare. Dacå råspundeõi N, unitatea nu va
fi descårcatå.
Notå unitate - _______________ - Continuaõi? - D/N
Dacå råspundeõi N la întrebare, unitatea nu va fi descårcatå. Dacå råspunsul este D, unitatea
va fi descårcatå.
Restituire întârziatå, valoare amendå______ - Plåtitå? - D/N
Restituire întârziatå, scadenõa __/___/___ - Continuaõi? - D/N
Dacå råspundeõi D, orice amendå va fi øtearså øi nu va mai apare. Dacå råspundeõi N,
sistemul va repeta mesajul înainte de a renunõa la procesul de descårcare. Dacå råspundeõi din nou
N, amenda neplåtitå va fi trecutå în contul cititorului. În ambele cazuri unitatea va fi descårcatå.

6.2.2 Descårcarea dupå nume/titlu
Folosiõi aceastå opõiune atunci când nu cunoaøteõi numårul cititorului sau cel al unitåõii pe
care vreõi så o descårcaõi. Acestå opõiune poate fi operatå doar din interiorul modulului Circulaõie
øi doar prin folosirea uneia din opõiunile de descårcare din meniul de opõiuni al biroului
împrumut.
Aceastå metodå nu este la fel de rapidå ca descårcarea dupå numere, dar este mai rapidå
decât descårcarea manualå. Nu existå mesaje ale sistemului, ca de exemplu faptul cå cititorul are
unitåõi cu scadenõa depåøitå, cå nu a plåtit o amendå sau cå unitatea este rezervatå. Astfel de
capcane trebuie verificate manual.
Percurgeõi urmåtoarele etape:
1. Selectaõi una din opõiunile de descårcare din meniul de opõiuni alBiroului împrumuturi
(adicå descårcaõi dupå numele cititorului sau dupå titlu). Setul curent de înregistråri va afiøa
toate numele cititorilor sau toate titlurile unitåõilor, în funcõie de opõiunea selectatå.
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2. Selectaõi cititorul sau titlul dorit øi un nou set de înregistråri va afiøa fie unitåõile
împrumutate cititorului respectiv, fie toate exemplarele unui titlu, cu amenda respectivå, dacå
este cazul.
3. Dacå vå gåsiõi la Setul curent de înregistråri de la operaõiunea 2, poziõionaõi cursorul în
dreptul exemplarului unitåõii care va fi descårcatå. Descårcarea se va produce dacå apåsaõi
simultan tastele Ctrl øi F2 . Când linia de stare nu mai apare la baza ecranului, înseamnå cå
unitatea a fost descårcatå.
Notå

Când Setul curent de înregistråri afiøeazå numårul, titlul øi valoarea amenzii
unui exemplar, este posibilå afiøarea un R øi/sau un asterisc (*). Aceste semne
sunt comentarii suplimentare despre exemplar:
R - Unitatea a fost rezervatå
* - Unitatea are ataøatå o notå de excepõie

6.2.3 Descårcarea manualå
Existå douå opõiuni în meniul de opõiuni al biroului împrumuturi care permit
bibliotecarului så editeze øi/sau så descarce o unitate. Înregistrarea poate fi editatå sau descårcatå
dacå se cunoaøte fie numele cititorului øi numårul/titlul unitåõii, fie titlul unitåõii øi
numele/numårul cititorului.
6.2.3.1 Descårcarea prin numele cititorului
Folosiõi aceastå opõiune dacå øtiõi numele cititorului øi titlul sau numårul unitåõii.
Când se alege aceastå opõiune din meniul de opõiuni pentru împrumut, un Set curent de
înregistråri va afiøa o listå cu numele øi numerele cititorilor. Alegeõi din listå cititorul dorit.
Dacå cititorului i s-au eliberat mai multe unitåõi pânå în prezent, un Set curent de
înregistråri va afiøa numårul, titlul øi amenda aferentå unitåõilor împrumutate. Selectaõi din listå
unitatea care urmeazå a fi editatå/descårcatå.

T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

Returnaõi aceastå unitate D?:
Loan item number
: 34222
Title
: 5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea nn
învåõåmântul superior
**REZERVATA!**
Issue date
: 03/10/97
Return date
: 04/07/97
Fine amount
: 0
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: Georgescu, Irina

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 6f Macheta de editare pentru descårcare dupå nume cititor.

Când sunt afiøate Detaliile înregistrårii, apåsaõi Home . Pentru a descårca unitatea,
introduceõi D în câmpul Restituiõi aceastå unitate? ; trebuie så folosiõi litera D mare. Un
exemplu de machetå este dat în fig. 6f.
Doar câmpurile Restituiõi aceastå unitate? øi Notå excepõie pot fi editate în aceastå
opõiune.
6.2.3.2 Descårcarea dupå titlu - cårõi
Descårcarea dupå titlu - articole
Dacå øtiõi titlul unitåõii ce urmeazå a fi descårcatå manual, folosiõi una din aceste opõiuni.
Când se alege oricare din aceste douå opõiuni de descårcare manualå dupå titlu, Setul
curent de înregistråri va afiøa toate titlurile aparõinând acestui tip de unitate.
Dupå selectarea unui titlu, un alt set de înregistråri va afiøa numårul unitåõii øi valoarea
amenzii pentru fiecare exemplar al titlului împrumutat. Dacå unitatea este rezervatå, apare un R.
dacå unitatea are o notå de excepõie, apare un asterisc (*).
Selectaõi o unitate pentru a afiøa detaliile înregistrårii. Dacå unitatea este rezervatå, sub titlu
va apare enunõul **REZERVAT**.
Când sågeata de pe ecran indicå spre exemplarul ce se doreøte descårcat, apåsaõi Home
. Macheta pentru introducerea datelor va fi acelaøi ca øi cel pentru descårcarea dupå numele
cititorului din secõiunea 6.2.3.1.
Pentru a descårca unitatea, introduceõi D în câmpul Restituiõi aceastå unitate?; trebuie
folosite litera D mare.

6.2.4 Descårcarea dupå numårul unitåõii
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Folosiõi aceastå metodå atunci când cunoaøteõi numårul unitåõii. Ea poate fi folositå de
oriunde în sistemul TINLIB.
Parcurgeõi urmåtoarele etape:
1.Apåsaõi simultan Ctrl øi F2 . Pe ecran va fi afiøatå o listå cu numerele unitåõilor
împrumutate. TINLIB va cere un numår de unitate.
Introduceõi rådåcina pentru cåutare.
Introduceõi numårul unitåõii care trebuie descårcatå.
2.Va fi afiøatå o machetå de editare ce va aråta situaõia privind unitatea împrumutatå øi va
avea cursorul poziõionat în câmpul:
Restituiõi aceastå unitate? - D/N
Tastaõi D pentru a descårca unitatea. Apåsaõi Esc øi salvaõi înregistrarea.
3.Lista unitåõilor împrumutate va fi reafiøatå. Puteõi cåuta o altå unitate ce trebuie
descårcatå sau apåsaõi F1 pentru a påråsi funcõia.

6.2.5 *Acõiune: Descårcare toate unitåõile împrumutate de un Cititor
Folosiõi aceastå opõiune pentru a specifica faptul cå toate unitåõile împrumutate unui cititor
au fost restituite. În cazul în care o unitate are prevåzutå amendå, este rezervatå (notatå cu un R ce
apare dupå valoarea amenzii) sau are o notå de excepõie (marcatå cu asterisc) TINLIB nu va afiøa
nici un mesaj care ar opri procesul de descårcare.
Parcurgeõi urmåtoarele etape:
1.Selectaõi aceastå opõiune din meniul de opõiuni Birou împrumuturi; Setul curent de
înregistråri va afiøa numele øi numele cititorilor iar sistemul va afiøa mesajul: IntroduceÑi
Óirul de caractere pentru c¦utare.
2.Introduceõi integral sau parõial numele cititorului. Dacå numele mai multor cititori se
potrivesc cu textul introdus, numele vor fi afiøate într-un altSet curent de înregistråri øi sistemul
va cere så reintroduceõi øirul de caractere pentru cåutare. Puteõi, de asemenea, så selectaõi cititorul
dorit apåsând Enter atunci când numele este evidenõiat.
3.Un alt set de înregistråri va afiøa numele unitåõilor împrumutate cititorului, precum øi titlurile
øi amenzile datorate (vezi nota de mai jos). Sistemul va întreba dacå toate unitåõile trebuie descårcate:
Desc¦rcaÑi toate unit¦Ñile ¬mprumutate acestui cititor? D/N.
4.Dacå råspundeõi N, procesul de descårcare nu va fi executat øi vå veõi reîntoarce la Setul
curent de înregistråri, care prezintå toate numele cititorilor.
Dacå råspundeõi D, sågeata de pe ecran va coborî pe lângå fiecare unitate din listå øi apoi se
va întoarce la Setul curent de înregistråri, care prezintå toate numele cititorilor.
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5.Dacå procesul trebuie repetat, reveniõi la operaõiunea 2. Dacå nu mai trebuie descårcate
unitåõi, apåsaõi F1 .
Notå

Atunci când Setul curent de înregistråri afiøazå numårul, titlul øi amenda unui
exemplar, el poate så afiøeze øi un R øi/sau un asterisc (*). Aceste semne sunt
comentarii suplimentare despre exemplar:
R - Unitatea a fost rezervatå
* - Unitatea are ataøatå o notå de excepõie.

6.3 Reînnoirea
TINLIB oferå trei moduri de prelungire a termenului de împrumut a unei unitåõi. Douå din
metode trebuie operate din meniul de opõiuni pentru împrumut, dar o metodå poate fi folositå de
oriunde în sistem. Aceste metode sunt rezumate mai jos.
Reînnoire dupå nume/titlu

(pentru detalii vezi secõiunea 6.3.1)

Aceastå metodå este operatå prin oricare din cele douå opõiuni de prelungire din meniu.
Bibliotecarul trebuie så øtie numele cititorului øi/sau titlul unitåõii. Aceastå metodå este parõial
automatå deoarece, dacå doriõi, la sfârøitul procesului, TINLIB va reseta data restituirii.
Reînnoire dupå numårul unitåõii

(pentru detalii vezi secõiunea 6.3.2).

Folosiõi aceastå metodå atunci când cunoaøteõi numårul unitåõii øi este afiøat un set de
numere de unitåõi este afiøat.
Reînnoire toate unitåõile împrumutate unui cititor
(vezi secõiunea 6.3.3).
Prin aceastå metodå toate termenele de împrumut pentru un cititor vor fi prelungite. Dacå o
unitate este rezervatå sau are o notå de excepõie, va apare afiøat un R sau un * dupå valoarea
amenzii. TINLIB nu va afiøa nici un mesaj referitor la aceste capcane; bibliotecarul poate så le
verifice manual dacå doreøte.

6.3.1 Prelungirea manualå
Prin folosirea acestei metode de prelungire, puteõi ieøi din sistem pentru a fixa o nouå datå
de restituire conform perioadei standard de împrumut sau puteõi stabili o limitå de timp diferitå d e
cea stabilitå în mod obiønuit prin împrumutul standard. Existå douå moduri de prelungire
manualå a unei unitåõi împrumutate, fie prin cunoaøterea cititorului øi parcurgerea detaliilor
acestuia, fie prin cunoaøterea unitåõii.
6.3.1.1 Prelungirea unitåõii dupå numele cititorului
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Folosiõi aceastå opõiune manualå pentru a prelungi unitåõile împrumutate unui cititor,
atunci când cunoaøteõi numele cititorului, dar nu sunt clare detaliile referitoare la unitatea
împrumutatå.
Selectaõi opõiunea øi setul curent de înregistråri va afiøa toõi cititorii din baza de date,
indiferent dacå au sau nu împrumuturi curente.
Selectaõi cititorul din Setul curent de înregistråri prin poziõionarea sågeõii de pe ecran pe
nume øi apåsând Enter . În caz cå cititorul are împrumuturi curente, numårul, titlul øi amenda
datoratå pentru fiecare exemplar vor fi afiøate într-un alt set de înregistråri.
Note

1. Înainte de a prelungi orice unitate ar trebui så øtiõi dacå cititorul are amenzi
neplåtite la cårõile restituite. Cåutaõi prin opõiunea Eliberare/modificare dupå
numårul cititorului (vezi 6.1.3.1) øi verificaõi câmpul Taxe neachitate al
cititorului, înainte de a începe procedura de prelungire.
2. Atunci când un set de înregistråri afiøeazå numårul, titlul øi amenda unui
exemplar, poate så aparå øi un R sau/øi un *. Aceste semne sunt comentarii
suplimentare despre exemplar:
R - Unitatea este rezervatå
* - Unitatea are ataøatå o notå de excepõie.
3. Amenda datoratå pentru fiecare exemplar, prezentå în setul de înregistråri al
unitåõilor împrumutate de cititor, este valoarea adunatå pânå la ora actualå
pentru împrumuturile curente. Totalul amenzilor datorate de cititor va fi totalul
amenzilor pentru unitåõile aflate la cititor plus orice amenzi neplåtite datorate
pentru unitåõile restituite - vezi nota de mai sus. Dar notaõi cå atunci când
cititorul are împrumutatå o singurå unitate, setul de înregistråri nu va fi afiøat; în
acest caz specific, va fi nevoie så inspectaõi câmpurile datei de restituire øi a
codurilor de amendå pentru a vedea dacå termenul de împrumut pentru unitate
este depåøit øi are prevåzutå amendå.

Atunci când sågeata de pe ecran indicå spre titlu în cadrul Setului curent de înregistråri sau
atunci când detaliile de înregistrare sunt afiøate, apåsaõi Home . În ambele cazuri va apare
macheta de introducere a datelor din fig. 6g.
Înainte de a prelungi manual o unitate, verificaõi dacå are note de excepõie, amenzi sau
rezervåri.
T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE ÎMPRUMUT PTR. NR. UNITATE : 11123
——————————————————————————==> Titlu pentru unitate : Metodica cercetårii în istoria artei
Preõ de înlocuire
: [2640] lei
Claså unitate
: Împrumut
Perioadå std împrum : 28
Note excepõie unitate :
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SITUAÕIE ÎMPRUMUT
——————————-——Nr. cititor
: A/11344
Nume cititor
: Popescu, Ileana
Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
Data reînnoirii
[ZZ/LL/AA]:
Data restituirii [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
Cod taxå temporarå :
SITUAÕIE REZERVARE PTR. UNITATE
———————————————————————Georgescu, Irina
Data : 03/10/97
Folosiõi 'Pg Up' / 'Pg Dn' ptr. urm.
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

••
Fig. 6b Macheta pentru prelungire dupå nume cititor/titlu unitate

Pentru a prelungi o unitate, editaõi urmåtoarele câmpuri:

Data reînnoirii
Introduceõi data prelungirii, adicå data curentå. Acest câmp poate fi completat fie prin
introducerea manualå a datei, fie prin introducerea unui asterisc (*); în acest din urmå caz
TINLIB va introduce data curentå atunci când înregistrarea va fi salvatå.

Data restituirii
Introduceõi noua datå când trebuie restituitå unitatea. Dacå acest câmp este låsat
neschimbat, TINLIB va da unitåõii o nouå datå de restituire în funcõie de perioda standard de
împrumut. Dacå nu doriõi så aplicaõi perioada standard de împrumut, introduceõi manual o nouå
datå de restituire.

6.3.1.2 Prelungirea unei unitåõi dupå titlu
Opõiunea manualå de prelungire dupå titlu ar trebui folositå atunci când se cunoaøte sau
numai titlul unui singur exemplar sau titlul øi numårul unitåõii (atunci când în catalog se gåsesc
mai multe exemplare).
Selectaõi opõiunea de titlu doritå, adicå o carte sau un articol. Un set de înregistråri va afiøa
toate titlurile din sistem aparõinând acelui tip de unitate. Alegeõi titlul ce trebuie prelungit. În caz
cå existå mai multe existå mai multe exemplare din aceeaøi unitate, acestea vor fi afiøate într-un
alt Set curent de înregistråri (vezi nota 2 de mai sus) cu numårul, titlul øi amenda datoratå pentru
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fiecare exemplar. Dacå este numai o unitate împrumutatå, vor apare afiøate Detaliile
înregistrårii.
Dacå unitåõile sunt prezentate într-un set de înregistråri, poziõionaõi sågeata la unitatea doritå.
Pentru a vedea prima datå Detaliile înregistrårii, apåsaõi Enter sau pentru a edita, Home ; în
ambele cazuri, va apare macheta de introducere a datelor din figura 6g.
Acum continuaõi ca în secõiunea 6.3.1.1 pentru a prelungi manual o unitate.
6.3.2 Prelungirea dupå numårul unitåõii
Folosiõi aceastå metodå de prelungire atunci când cunoaøteõi numårul unitåõii. Metoda
poate fi folositå la afiøarea oricårui set de numere de unitåõi sau a detaliilor înregistrårii pentru o
unitate.
Indicaõi spre unitatea al cårui termen de restituire trebuie prelungit øi apåsaõi simultan
tastele Ctrl øi F3 . Unitatea va fi reînnoitå automat începând cu data curentå.

!

Orice sumå datoratå va fi stabilitå la valoarea zero, folosind aceastå metodå.

6.3.3 *Acõiune: Reînnoire toate unitåõile împumutate unui Cititor
Folosiõi aceastå opõiune din meniul de opõiuni pentru împrumut atunci când cunoaøteõi
detaliile cititorului øi toate unitåõile împrumutate acelui cititor trebuie prelungite.
1.Dupå selectarea acestei opõiuni, un Set curent de înregistråri va afiøa o listå a tuturor
cititorilor din sistem. TINLIB va cere bibliotecarului:
Introduceõi øir de caractere pentru cåutare:
pentru a putea gåsi cititorul. Introduceõi numele integral sau parõial.
2.Dacå textul introdus se potriveøte doar unui cititor, unitåõile împrumutate acelui cititor
vor apare într-un Set curent de înregistråri (vezi nota de mai jos). Dacå textul introdus se
potriveøte mai multor înregistråri, un set curent de înregistråri va afiøa o listå cu toõi cititorii
cårora li se potriveøte øirul introdus pentru cåutare øi se va cere un alt øir pentru cåutare. Puteõi
selecta cititorul dorit, poziõionând sågeata la numele acestuia øi apåsând Enter .
3. Atunci când Setul curent de înregistråri afiøeazå împrumuturile unui cititor, TINLIB va
întreba:
Doriõi så reînnoiõi toate unitåõile împrumutate acestui cititor? D/N
4. Introduceõi råspunsul: N va opri prelungirea unitåõii øi sistemul va reveni la setul de
înregistråri al tuturor numelor cititorilor; D va avea ca rezultat prelungirea tuturor unitåõilor din
Setul curent de înregistråri pânå la noi date de restituire, în funcõie de perioada standard de
împrumut. Sistemul va reveni la Setul curent de înregistråri al tuturor numelor cititorilor.
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5. Apåsaõi F1 atunci când sunt afiøate toate numele cititorilor, pentru a ieøi din opõiune.
Notå

Atunci când Setul curent de înregistråri afiøeazå numårul, titlul øi valoarea
amenzii unui exemplar, paote så aparå øi un R øi/sau un asterisc (*). Aceste
semne sunt comentarii suplimentare despre exemplar.
R - Unitatea a fost rezervatå
* - Unitatea are ataøatå o notå de excepõie.
Atunci când unul din aceste semne este afiøat, nu prelungiõi unitatea pânå când
este cititå nota øi/sau se då aprobare de renunõare la rezervare.

6.4 Înregistrarea unitåõii
Înregistrarea unitåõii prin meniul de opõiuni al Biroului împrumuturi se face exact în
acelaøi mod ca øi prin meniul opõiunii de întreõinere. Pentru detalii vezi secõiunea 5.2.2.

6.5 Cazuri excepõionale
În anumite cazuri, când s-a pierdut o unitate sau cititorul pretinde cå a restituit-o, trebuie
scris un comentariu referitor la acest fapt în nota de excepõie a unitåõii. În continuare sunt date 2
exemple.

6.5.1 Unitåõi pierdute
Pentru a introduce o notå de excepõie pentru o unitate, trebuie så obõinem macheta de
introducere a datelor pentru acea unitate, nu pentru cititor. Acest lucru se poate face prin douå
metode pe care le dåm mai jos.
Rezultatul este cå pentru acea unitate nu se mai genereazå scrisori de atenõionare pentru
depåøirea termenului de restituire. Dacå unitatea este vreodatå restituitå sau eliberatå, se va afiøa
nota de excepõie. Øtergeõi nota de excepõie dacå daõi de urmele unitåõii respective.
În meniul Scrisori de atenõionare din modulul circulaõie existå o opõiune care permite
tipårirea de scrisori cåtre cititori, cerându-le så achite costul unitåõilor pierdute (vezi secõiunea
7.4).
Dupå tipårirea scrisorilor pentru unitåõile pierdute, descårcaõi aceste unitåõi folosind
funcõia F6 , pentru a preveni generarea notificårilor de depåøire. Dacå unitåõile nu sunt
descårcate, statutul acestora va continua så fie Împrumutat (în opõiunile de cåutare ale
modulului de catalogare). Dacå o unitate pierdutå este descårcatå, atunci statutul acesteia se
modificå automat în: La raft(*); asteriscul indicå cå unitåõii i-a fost ataøatå o notå de excepõie.
Nota de excepõie detaliatå poate fi afiøata numai în modulul Circulaõie.
Dupå numår de unitate
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1.Selectaõi opõiunea Eliberare/modificare dupå numår unitate din meniul pentru
împrumut. În Setul curent de înregistråri, duceõi cursorul în dreptul numårului unitåõii care vå
intereseazå. Apåsaõi Home pentru a afiøa formularul de introducere a datelor unitåõii.
2.Introduceõi Pierdut în câmpul Notå excepõie pentru unitate. Asiguraõi-vå ca s-a
completat câmpul Preõul de înlocuire, pentru ca cititorul så poatå fi taxat pentru un nou
exemplar.
3.Apåsaõi Esc øi D pentru a stoca înregistrarea astfel modificatå.
Dupå titlu
1. Selectaõi opõiunea Eliberare/Modificare dupå titlu pentru unitatea în cauzå. Apoi, în Setul
curent de înregistråri afiøat, plasaõi cursorul în dreptul titlului unitåõii øi apåsaõi Home .
2. Dacå în sistem existå mai mult de un exemplar, cåutaõi numårul de inventar relevant
(numårul unitåõii) øi introduceõi Pierdut în câmpul Notå excepõie referitoare la unitate.
Asiguraõi-vå ca s-a completat øi câmpul Preõ de înlocuire, astfel ca cititorul så poatå fi taxat
pentru un exemplar nou.
3. Apåsaõi Esc øi D pentru a stoca înregistrarea astfel modificatå.

6.5.2 Declaratå restituitå de cåtre cititor
Pentru unitåõile pe care cititorul susõine cå le-a restituit, folosiõi aceeaøi metodå ca în cazul
unitåõilor pierdute, cu excepõia faptului cå introduceõi Declarat¦ restituit¦ de c¦tre
cititor în câmpul notei de excepõie referitoare la unitate.
Pentru aceastå unitate nu se vor mai genera scrisori de atenõionare pentru depåøirea
termenului de restituire.
Dacå unitatea este vreodatå restituitå sau eliberatå, se va afiøa nota de excepõie. Øtergeõi
nota de excepõie dacå aõi dat de urma unitåõii respective.
În opõiunea Rapoarte a modulului de Circulaõie existå o listå a cititorilor care pretind cå au
restituit unitåõile împrumutate.
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7 SCRISORI DE ATENÕIONARE
Opõiunea Scrisori de atenõionare din meniul de circulaõie oferå utilizatorului posibilitatea
de a tipåri scrisori cåtre cititori, în situaõiilr în care unitåõile nu au fost restituite la timp,
împrumutul urmeazå så fie contramandat, unitåõile au fost prelungite sau au fost pierdute øi
trebuie plåtitå o taxå de înlocuire.
Când se selecteazå aceastå opõiune din meniul principal al modului Circulaõie, pe ecran se
afiøeazå meniul din fir. 7a.
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie - Atenõionåri, Confirmåri
==>

***
***

: Unitåõi cu mai mult de trei atenõionåri - necesitå ACÕIUNE
: Unitåõi pierdute øi care vor fi plåtite - dupå cititor

**
**
**

: Situaõii - toate depåøirile (primul termen)
: Situaõii - toate depåøirile (al treilea termen)
: Tipårire note de retur pentru termen 6 luni

*
*
*
*

Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:

Generare
Generare
Tipårire
Tipårire

øi tipårire note atenõionare ptr termen 6 luni
øi tipårire note de atenõionare pentru depåøiri
note de retur unitåõi pentru unitåõi rezervate
note de re-înnoire împrumut

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

••
Fig. 7a Meniul opõiunilor pentru scrisorile de atenõionare

7.1 Depåøirea termenului de restituire
TINLIB permite trimiterea a trei scrisori de atenõionare înainte ca o unitate så fie marcatå
“4thOD” (a 4-a notificare), ceea ce necesitå luarea unei måsuri corespunzåtoare.

!

Pentru a obõine situaõiile, trebuie så selectaõi mai întâi opõiunea Generare øi
tipårire scrisori de atenõionare pentru depåøiri.

Pentru detalii privind limita de timp dintre un termen de restituire øi urmåtorul, consultaõi
secõiunile corespunzåtoare - de la 7.1.2 la 7.1.5.
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Unitåõile cu mesajul Pierdutå sau Pretinde cå a fost restutuitå în câmpul notelor de
excepõie nu vor fi considerate întârzieri. Atenõionårile de depåøire nu vor fi øterse pânå ce unitatea
nu este descårcatå. Aceastå informaõie va fi arhivatå.
Notå

Cele trei opõiuni Situaõii - scrisori de atenõionare pentru depåøirea termenului de
restituire vor conõine doar scrisorile generate prin intermediul opõiunii Acõiune genereazå øi tipåreøte scrisorile de atenõionare pentru depåøirea termenului de
restituire.

Urmåtoarele mesaje (create la secõiunile 5.1.4) vor fi cele pe care TINLIB le va cåuta øi le
va imprima în scrisorile de atenõionare pentru depåøirea termenului de restituire:
Overdue1 - Prima întârziere
Overdue2 - A doua întârziere
Overdue3 - A treia întârziere
Overdue4 - A patra întârziere

7.1.1 *Acõiune - Generare øi tipårire note de atenõionare pentru depåøiri
La selectarea acestei opõiuni din meniul scrisorilor de atenõionare, Setul curent de
înregistråri va afiøa toate unitåõile împrumutate la momentul respectiv existente în sistem.
Sistemul va parcurge lista pentru a determina situaõia împrumuturilor.
Opõiunile pentru tipårire (vezi secõiunea 9.7) vor fi afiøate pe ecran. Råspundeõi la aceste
întrebåri, apåsând Enter dacå doriõi så folosiõi opõiunea oferitå automat de sistem. Sågeata va
continua apoi så parcurgå numerele de unitate ale articolelor înainte de a imprima scrisorile de
atenõionare.
Formatul scrisorilor de atenõionare este dat în fig. 7b. Textul din perantezele påtrate aratå
unde vor fi introduse data curentå sau câmpurile înregistrårii unitåõii sau a cititorului.
[Nume cititor]
Departament
Sala nr.
Localizare

: [Departament]
: [Sala nr.]
: [Localizare]

[data curentå]
Stimat(e/å) [Formulå adresare]
[Notå antet]
[Text notå]
A fost restituitå
Titlu
Nr. inventar
CZU
Amendå

:
:
:
:
:

[Data restituirii]
[Title]
[Nr. unitate]
[CZU]
[Taxå neachitatå]

Fig. 7b Formatul scrisorii de atenõionare pentru depåøirea termenului de restituire.
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Dacå vreuna dintre unitåõi este marcatå pentru ca depåøind al 4-lea termen de restituire,
atunci detaliile de bazå ale acesteia vor fi listate dupå celelalte scrisori de atenõionare. Formatul
pentru înregistrårile unitåõilor la care s-a depåøit al 4-lea termen este dat în fig. 7c.
Împrumut : [Nume cititor]
A fost restituitå
Titlu
Nr. inventar
CZU
Amendå

:
:
:
:
:

[Datå restituire]
[Titlu]
[Nr. uniate]
[CZU]
[Taxå neachitatå]

Fig. 7c Detalii ale scrisorii de atenõionare pentru a 4-a depåøire a termenului de restituire.

Orice unitate nerestituitå la timp øi care a fost rezervatå va fi selectatå pentru
contramandarea împrumutului, iar un mesaj adecvat va fi imprimat alåturi de cel privind
depåøirea termenului de restituire.

7.1.2 Situaõii - toate depåøirile - primul termen
Prima scrisoare de atenõionare va fi generatå pentru acele unitåõi care, la data respectivå, au
depåøit termenul de restituire cu 8-21 de zile; adicå, dacå data curentå este 22, atunci unitåõile ar fi
trebuit så fie restituite în perioada 1-14.
La selectarea acestei opõiuni din meniul de Scrisori de atenõionare, Setul curent de
înregistråri va afiøa, pentru toate unitåõile la care s-a depåøit primul termen de restituire, numårul de
unitate, titlul øi data la care acestea trebuiau restituite. Pentru a vedea detaliile înregistrårii, poziõionati
cursorul la titlul dorit øi apåsaõi Enter Un exemplu de detalii de înregistrare este dat în fig. 7d.
T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE ÎMPRUMUT PTR. NR. UNITATE : 11123
—————————————————-————————==> Titlu pentru unitate : Metodica cercetårii în istoria artei
Preõ de înlocuire
: [2640] lei
Claså unitate
: Împrumut
Perioadå std împrum : 28
SITUAÕIE ÎMPRUMUT
————————————Nr. cititor
: A/11344
Nume cititor
: Popescu, Ileana
Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
Data restituirii [ZZ/LL/AA]: 04/07/97
Prima atentionare de depåøire: 25/07/97
SITUAÕIE REZERVARE PTR. UNITATE
———————————————Georgescu, Irina
Data : 03/10/97
Folosiõi 'Pg Up' / 'Pg Dn' ptr. urm.
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 7d Detaliile înregistrårii pentru unitåõile cu primul termen de restituire depåøit
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7.1.3 Situaõii - toate depåøirile - al doilea termen
Scrisorile de atenõionare pentru a doua depåøire sunt generate pentru unitåõile care, la data
respectivå, au depåøit termenul de 22-35 de zile.
Setul curent de înregistråri øi Detalii le înregistrårii sunt în acelaøi format ca la prima
atenõionare (vezi secõiunea 7.1.2). Data celui de Al treilea mesaj de atenõionare este trecutå în
locul datei primului mesaj.

7.1.4 Situaõii - toate depåøirile - al treilea termen
Scrisorile de atenõionare pentru cea de-a treia depåøire sunt generate pentru unitåõi care, de
la data curentå ar fi trebuit returnate cu 36-42 zile în urmå.
Setul curent de înregistråri øi Detaliile înregistrårii sunt în acelaøi format ca cele pentru
prima depåøire (vezi secõiunea 7.1.2). Data pentru “A treia notå de depåøire trimiså” este puså în
locul datei pentru prima depåøire.

7.1.5 Unitåõi cu mai mult de trei atenõionåri - necesitå Acõiune.
La selectarea acestei opõiuni din meniul de scrisori de atenõionare, Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul, titlul øi data la care ar fi trebuit restituite unitåõile care, la data
respectivå, depåøesc cu 42 de zile sau mai mult termenul de restituire.
Detaliile înregistrårii unei unitåõi marcate cu depåøirea celui de-al patrulea termen de
restituire sunt sub forma unei scrisori. Fiecare scrisoare poate fi editatå pentru a modifica textul
mesajului øi formula de încheiere. De asemenea, spaõiul prevåzut pentru semnåturå poate fi mårit
prin aøezarea cursorului pe Bibliotecar, apåsarea tastei Enter øi introducerea unui spaõiu pe
fiecare linie nouå. Pentru a modifica detaliile scrisorii, apåsaõi Home când sågeata indicå titlul
din Setul curent de înregistråri sau când sunt afiøate Detaliile înregistrårii.
Formatul scrisorii este acelaøi ca la scrisorile obiønuite de atenõionare - vezi fig. 7b.
Textul din parantezele påtrate aratå unde vor fi puse data, câmpurile unitåõii sau
înregistrarea cititorului. Dupå ce editaõi o scrisoare, listarea se face conform indicaõiilor din
secõiunea 9.6.

7.2 Contramandarea împrumutului
TINLIB permite utilizatorului så contramandeze un împrumut când o unitate este
solicitatå, adicå atunci când unitatea a fost rezervatå sau o perioadå de øase luni. Cele trei opõiuni
din meniu prevåd imprimarea selectivå a unor scrisori de contramandare a împrumutului la
fiecare øase luni. Cele trei opõiuni din meniu prevåd tipårirea selectivå a unor scrisori de
contramandare a împrumutului la fiecare øase luni øi tipårirea scrisorilor de contramandare a
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împrumutului pentru unitåõile rezervate. Urmåtoarele mesaje (create la secõiunea 5.14) vor fi cele
pe care TINLIB le va cåuta øi le va tipåri în scrisorile de contramandare a împrumutului:
Recall1 - Scrisoare de contramandare a împrumutului unei unitåõi rezervate
Recall6 - Scrisoare de contramandare a împrumutului trimiså la øase luni

7.2.1 Scrisori de contramandare a împrumutului la øase luni
TINLIB oferå douå modalitåõi de a produce scrisori de contramandare a împrumutului pentru
unitåõile care trebuie restituite cu peste øase luni în urmå; Tipårire note de retur pentru termen de øase
luni øi Acõiune: Generare øi tipårire note de atenõionare pentru termen de 6 luni . Ambele opõiuni
folosesc mesajul Recall6 afiøat; oricum prin prima opõiune, textul poate fi modificat.
Prima opõiune va lista doar acele înregistråri pe care doriõi så le imprimaõi, în timp ce a doua
opõiune va imprima toate scrisorile de contramandare a împrumutului la øase luni.
7.2.1.1 Tipårire note de retur pentru termen de 6 luni
Scopul acestei opõiuni este de a oferi utilizatorului posibilitatea så imprime selectiv scrisori
de contramandare a împrumutului pentru unitåõile care au fost împrumutate pe øase luni. Toate
unitåõile împrumutate sunt afiøate în Setul curent de înregistråri, astfel cå utilizatorul trebuie så
verifice manual data prevåzutå pentru restituire pentru a vedea dacå e cazul så se trimitå o
scrisoare de atenõionare.
Când selectaõi opõiunea Tipårire note de retur pentru termen de 6 luni, Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul unitåõii, titlul øi data la care trebuia restituitå unitatea, plus øase luni,
pentru toate unitåõile împrumutate.
Dacå data afiøatå a trecut, atunci trebuie tipåritå o scrisoare. Când sågeata este în dreptul
“rezumatului” detaliilor înregistrårii, apåsaõi Enter pentru a afiøa Detaliile înregistrårii. Acestea au
acelaøi format ca scrisoarea de la secõiunea 7.1.1. Textul scrisorii este luat din mesajul “Recall6".
Pentru a tipåri o scrisoare, apåsaõi în acelaøi timp tastele Shift øi F4 . Råspundeõi la
întrebårile legate de formatarea paginii (vezi secõiunea 9.7).
7.2.1.2 *Acõiune: Generare øi tipårire note atenõionare pentru termen 6 luni
Aceastå Acõiune face ca TINLIB så caute în înregistrårile curent eliberate pentru a gåsi
articolele care trebuiau returnate cu øase luni în urmå. Dacå sunt gåsite înregistråri, TINLIB va
tipåri scrisorile folosind textul din “Recal6" în formatul scrisorii din secõiunea 7.1.1.
Înainte de a selecta aceastå opõiune din meniul de opõiuni pentru scrisori, utilizatorul va
vedea pe ecran cursorul, mutându-se printr-un grup de numere de unitåõi. Dacå sunt gåsite
înregistråri, sistemul va pune întrebåri referitoare la formatul de tipårire (vezi secõiunea 9.6) .
Odatå ce TINLIB a tipårit toate scrisorile, se revine la meniul pentru scrisorile de
atenõionare.

TINLIB - manual de circulaõie

7 SCRISORI DE ATENÕIONARE

7.2.2 Acõiune: Tipårire note de retur pentru unitåõi rezervate
Folosiõi opõiunea Acõiune: Tipårire note de retur pentru unitåõi rezervate din meniul
pentru scrisorile de atenõionare pentru a imprima scrisorile de contramandare a împrumutului
unitåõilor împrumutate la momentul respectiv øi rezervate. Când s-a fåcut rezervarea, råspunsul la
întrebarea Retur? D/N trebuie sa fi fost D.
Când se selecteazå aceastå opõiune, se afiøeazå numerele de unitate ale înregistrårilor ce
urmeazå så fie tipårite. Apoi se pun întrebårile referitoare la formatare øi se începe tipårirea - vezi
secõiunea 9.7.
Dupå tipårirea scrisorilor, sistemul va afiøa din nou meniul cu opõiuni pentru scrisorile de
atenõionare.

7.3 Reînnoiri
Când se prelungeøte termenul de împrumut pentru o unitate, se poate trimite cititorului o
scrisoare pentru a confirma cå prelungirea a fost operatå.
Selectaõi opõiunea Acõiune: Tipårire note de reînnoire împrumut din meniul cu opõiuni
Scrisori de atenõionare. Setul înregistrårilor curente va afiøa numerele de unitate øi titlurile
exemplarelor care au fost prelungite de la ultima folosire a acestei opõiuni.
Råspundeõi la opõiunile referitoare la formatarea paginii (vezi secõiunea 9.7) înainte de a
începe tipårirea. Scrisorile sunt imprimate folosind textul øi titlul mesajului “Prelungire”
(Renewal - vezi secõiunea 5.1.4).
Dupå tipårirea scrisorilor de prelungire, utilizatorului i se va afiøa din nou meniul cu opõiuni
pentru scrisorile de atenõionare.

7.4 Unitåõile pierdute
Când o unitate a primit nota de excepõie Pierdut (vezi secõiunea 6.5.1), nu se mai trimit
mesaje de atenõionare pentru depåøirea termenului de restituire. În schimb, se va crea o scrisoare
prin care se cere cititorului så plåteascå bibliotecii preõul unitåõii respective.
La selectarea acestei opõiuni din meniu, Setul curent de înregistråri va afiøa numele
cititorilor care au pierdut unitåõi împrumutate. Când selectaõi numele folosind Enter , se afiøeazå
numerele øi titlurile unitåõilor pirdute. Când selectaõi un numår de unitate, apåsaõi din nou Enter
pentru a afiøa o scrisoare în formatul de la fig. 7e.
Unele din detaliile scrisorii pot fi editate înainte de a fi imprimate, dacå acest lucru e
considerat necesar. Detaliile ce pot fi editate sunt urmåtoarele:
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Textul atenõionårii
Formula de încheiere
“Bibliotecar”
Pentru a tipåri o scrisoare, apåsaõi în acelaøi timp Shift øi F4 øi råspundeõi la întrebårile
referitoare la formatare menõionate în secõiunea 9.7 (tipårirea rapoartelor).

T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

Stimatå doamnå
Departament: ICCP
M1, sc.1, at.2, ap 34
Camil Ressu
Bucureøti
sector 2
Martie 10,1997

Stimatå doamnå
RECALL NOTICE - OVER 6 MONTHS
DACÅ TITLURILE LISTATE MAI JOS NU SUNT RETURNATE BIBLIOTECII ÎN
MAXIM 7 ZILE, VA TREBUI SÅ ACHITAÕI COSTURILE DE ÎNLOCUIRE MENÕIONATE.

Titlu
Inventar

: Metodica cercetårii în istoria artei
: 11123

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 7e Scrisoare de atenõionare pentru unitåõile pierdute
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8 REZERVÅRI
Opõiunea Rezervåri din meniul principal de circulaõie permite utilizatorului så efectueze,
så descarce øi så anuleze rezervåri. Din aceasta opõiune pot fi de asemenea tipårite scrisori de
rezervare.
La selectarea acestei opõiuni, pe ecran va apårea maniul din fig. 8a:
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie - Rezervåri
==>

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

: Rezervåri
dupå numår cititor
:
dupå nume cititor
:
dupå numår unitate
:
dupå titlu - cårõi
:
dupå titlu - articole
: Descårcare rezervari dupå titlu - cårõi
:
dupå titlu - articole
: Anulare
rezervåri dupå nume cititor

Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:

Anulare toate rezervårile expirate
Tipårire toate atenõionårile ptr unitåõi disponibile
Tipårire toate atenõionårile pentru rezervåri anulate
Tipårire toate confirmarile pentru rezervårile operate

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 8a Meniul opõiunilor de rezervare

8.1 Efectuarea rezervårii
Rezervarea unei unitåõi se realizeazå cu ajutorul opõiunilor de rezervare din meniul
Rezervåri, adicå: dupå numårul cititorului, numele cititorului, numårul sau titlul unitåõii.
•

Pe baza numårului sau numelui cititorului se poate rezerva sau un numår anume de
exemplar sau un titlu de unitate.

•

Pe baza numårului de unitate se poate rezerva doar un exemplar anume.

•

Pe baza titlului se poate rezerva orice exemplar din acel titlu.
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8.1.1 Dupå cititor
Rezervarea unui titlu anume sau a unui exemplar dintr-un titlu poate fi fåcutå dacå
cunoaøtem numele sau numårul cititorului. Modalitatea de rezervare este aceeaøi; doar Setul
curent de înregistråri este diferit.
8.1.1.1 Dupå numårul cititorului
Selectaõi opõiunea Rezervåri dupå numår cititor din meniul de rezervåri. Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul, numele øi numårul total de rezervåri curente pentru fiecare cititor
din sistem.
Poziõionaõi cursorul la cititorul dorit. Pentru a vedea mai întâi Detaliile înregistrårii,
apåsaõi Enter . Pentru a crea sau modifica detaliile rezervårii, apåsaõi Home . Un exemplu de
machetå de introducere a datelor este dat în fig. 8b.
T Series V.300
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SITUAÕIE REZERVARE CURENTÅ PTR.: A/11344
————————————-————————Nume cititor
: Popescu, Ileana
Rezervåri efectuate : 1

Rezervare pentru un exemplar specific SAU titlu pentru a efectua o nouå rezervare plasaõi cursorul
în dreptul lui # øi apåsaõi tasta Insert.
#
Rezervat unitate nr.
: 44556
Titlu unitate rezervatå: Regards sur l'art : 150 chefs-d'oeuvre de l'art de
tous les temps commentis par les grands auteurs
SAU
Titlu carte rezervatå :
SAU
Titlu articol rezervat :

Data pentru care este fåcutå rezervarea
: 03/10/97
Data dupå care nu mai este solicitata [ZZ/LL/AA]:

SFÂRØIT afiøare!

AFIØARE completå

Fig. 8b Macheta de introducere a rezervårilor dupå numårul cititorului.
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Unitåõile pot fi rezervate dupå numårul sau titlul unitåõii. Dacå doriõi så rezervaõi
un titlu øi un exemplar anume din acel titlu, atunci trebuie creat un nou set de
câmpuri de rezervare.
Creaõi un nou set de câmpuri de rezervare pentru fiecare tip de rezervare fåcutå
de cititor, apåsând Ins când cursorul se aflå în dreptul semnului #. Un set de
câmpuri nu trebuie så aibå mai mult de un câmp completat.
Câmpurile machetei sunt descrise în continuare:

Rezervare unitate nr.

Validat

Dacå doriõi så rezervaõi o unitate anume, introduceõi un numår de unitate în acest câmp.
Folosiõi validarea pentru a verifica corectitudinea introducerii datelor.
Pentru a valida acest câmp, apåsaõi tasta F10 când cursorul este în dreptul etichetei. Va
apårea o fereastrå în care vor fi afiøate titlurile øi numårul de exemplare din fiecare titlu existent.
Selectaõi titlul tastând Enter când cursorul se aflå în dreptul lui. Rezultatul va fi afiøarea unei
ferestre cu numerele unitåõilor øi locul fiecårui exemplar din acel titlu. Selectaõi numårul unitåõii
apåsând End øi Esc când cursorul este în dreptul numårului. Numårul unitåõii va fi copiat în
câmpul Rezervare unitate nr.

Titlu unitate rezervatå

Validat

Dacå doriõi så rezervaõi un titlu de carte øi nu un exemplar anume din aceasta, folosiõi acest
câmp pentru a introduce titlul. Folosiõi validarea pentru a asigura corectitudinea datelor.
Pentru a valida acest câmp, apåsaõi F10 când cursorul este în dreptul etichetei câmpului.
Va apårea o fereastrå în care vor fi afiøate titlurile øi numårul de exemplare din fiecare titlu.
Selectaõi titlul respectiv, tastând End øi Esc când cursorul este în dreptul titlului. Titlul cårõii
va fi apoi copiat în câmpul Titlu unitate rezervatå.

Titlu articol rezervat

Validat

Dacå doriõi så rezervaõi un titlu de articol øi nu un exemplar anume din aceasta, folosiõi acest
câmp pentru a introduce titlul. Folosiõi validarea pentru a asigura corectitudinea datelor.
Pentru a verifica acest câmp, tastaõi F10 când cursorul este în dreptul etichetei. Va apårea
o fereastrå în care se vor afiøa titlurile de articole øi numårul de exemplare existente din fiecare.
Selectaõi titlul respectiv tastând End øi Esc când cursorul este în dreptul titlului. Titlul
articolului va fi apoi copiat în câmpul Titl articol rezervat.
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Data dupå care unitatea nu mai este solicitatå [ZZ/LL/AAAA]
Introduceõi o datå dupå care cititorul nu mai are nevoie de rezervare, în formatul
ZZ/LL/AAAA. Dacå nu completaõi acest câmp, rezervarea va råmâne în efect pânå la
satisfacerea cererii sau pânå este anulatå manual.
8.1.1.2 Dupå numele cititorului
Selectaõi opõiunea Rezervåri dupå numele cititorului din meniul de rezervåri. Setul curent de
înregistråri va afiøa numele øi numårul total de rezervåri curente pentru fiecare cititor din sistem.
Plasaõi cursorul în dreptul cititorului dorit. Pentru a vedea Detaliile înregistrårii, tastaõi
Enter . Pentru a crea sau modifica detaliile rezervårii, apåsaõi Home . Macheta de introducere a
datelor are acelaøi conõinut ca cel din secõiunea 8.1.1.1; urmaõi intrucõiunile din acea secõiune.

8.1.2 Rezervåri dupå numår unitate
Dacå solicitantul doreøte så rezerve un anumit exemplar dintr-un titlu øi øtie numårul
unitåõii, atunci se poate folosi aceastå opõiune pentru a rezerva respectivul exemplar.
Când selectaõi Rezervåri dupå numår unitate din meniul rezervårilor, Setul curent de
înregistråri afiøeazå numårul de unitate, titlul øi numårul de rezervåri, pentru fiecare exemplar
din sistem. Poziõionati cursorul la numårul unitåõii pe care vreõi så o rezervaõi øi apåsaõi Enter
pentru a vizualiza sau Home pentru a modifica detaliile rezervårii. Un exemplu de machetå de
introducere a datelor este dat în fig. 8c.

T Series V.300

Editare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE REZERVARE PENTRU UNITATE NR. : 11123
————————————————————-——————————
Titlu unitate
: Metodica cercetårii în istoria artei
Rezervåri ptr. unit. : 1
Rezervåri la titlu
: 0
Rezervåri unitate pentru a efectua o nouå rezervare plasaõi cursorul
în dreptul lui # øi apåsaõi tasta Insert.
#
Numår cititor
: A/12090
Nume cititor
: Georgescu, Irina
Datå pentru care este fåcutå rezervarea
: 03/10/97
Datå dupå care nu mai este solicitatå [ZZ/LL/AA]:
——————-——————————Datå returnare
: 04/07/97
Rechemaõi aceastå unitate? :
SFÂRØIT afiøare!

AFIØARE completå

Fig. 8c Machetå de editare pentru rezervåri dupå numårul unitåõii
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Creaõi un nou câmp pentru numårul cititorului la fiecare rezervare pe numårul
unitåõii, tastând Ins când cursorul este în dreptul simbolului #.

Numår cititor

Validat

Introduceõi numårul de cititor al solicitantului care doreøte rezervarea unei unitåõi pe baza
numårului ei. Folosiõi validarea pentru a asigura corectitudinea datelor.
Pentru a valida acest câmp, tastaõi F10 când cursorul este în dreptul etichetei. Va apårea o
fereastrå în care vor fi afiøate toate numele de cititori din sistem. Selectaõi numele tastând Enter
când cursorul se aflå în dreptul acestuia. Rezultatul va fi afiøarea detaliilor înregistrårii cititorului,
iar în partea de sus a ecranului vor fi afiøate detaliile cititorului, iar în partea de sus a ecranului va
apårea numårul. Tastaõi End øi Esc , iar numårul cititorului va fi copiat în câmpul Numår
cititor.

Datå dupå care nu mai este solicitatå [ZZ/LL/AA]
Introduceõi o datå dupå care cititorul nu mai are nevoie de rezervare, în formatul
ZZ/LL/AA. Dacå nu se completeazå, rezervarea va råmâne în efect pânå la satisfacerea ei pânå
este anulatå manual.

Rechemaõi aceastå unitate?
Dacå unitatea este împrumutatå altui citittor, atunci va fi afiøat câmpul Datå returnare.
Dacå doriõi så contramandaõi împrumutul, introduceõi D în acest câmp. Dacå nu introduceõi
nimic, sistemul va introduce automat N.

8.1.3 Rezervåri - dupå titlu
Dacå utilizatorul vrea så facå o rezervare pentru orice exemplar disponibil dintr-un titlu,
atunci trebuie folositå aceastå opõiune. Rezervarea pe baza titlului se poate face pentru cårõi øi
pentru articole.
8.1.3.1 Dupå titlu - cårõi
La selectarea opõiunii Rezervåri dupå titlu - cårõi din meniul de rezervåri, Setul curent de
înregistråri va afiøa titlul fiecårei cårõi din sistem. Poziõionaõi cursorul în dreptul cårõii pe care
doriõi så o rezervaõi øi apåsaõi Enter pentru a vizualiza sau Home pentru a crea sau modifica
detaliile rezervårii. Un exemplu de formular de introducere a datelor este dat în fig. 8d.
Notå

Creaõi un nou câmp Numår cititor pentru fiecare rezervare fåcutå dupå numårul
unitåõii, apåsând tasta Ins în dreptul simbulului #.
T Series V.300
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SITUAÕIE REZERVARE PENTRU TITLU : Arta de azi øi råspântiile ei
—————————————————-—————Numår de exemplare
: 1
Rezervåri la titlu
: 0
Rezervåri unitate
: 0
Rezervare la titlu pentru e efectua o nouå rezervare plasaõi cursorul
în dreptul lui # øi apåsaõi tasta Insert.
#
Numår cititor
:
Datå dupå care nu mai este solicitatå [ZZ/LL/AA]:
———————————————————-—————————Unitate - se restituie : 99877 - 04/07/97
Rechemaõi aceastå unitate? :

AFIØARE completå

Fig. 8d Macheta de editare pentru rezervåri dupå titlu

Numår cititor

Validat

Introduceõi numårul cititorului care solicitå un titlu de carte. Folosiõi validarea pentru a
asigura corectitudinea datelor. Urmaõi instrucõiunile de validare a numårului de cititor din
secõiunea 8.1.2.

Datå dupå care nu mai este solicitatå [ZZ/LL/AA]
Introduceõi data dupå care cititorul nu mai are nevoie de rezervare, sub forma ZZ/LL/AA.
Dacå nu completaõi, rezervarea va fi în efect pânå la satisfacerea ei sau pånå la anularea manualå a
acesteia.

Rechemaõi aceastå unitate?
Dacå unitatea este împrumutatå unui alt cititor, atunci se va afiøa câmpul Unitate - se
restituie trebuie restituitå. Dacå doriõi så contramandaõi împrumutul acestei unitåõi, introduceõi D
în acest câmp. Dacå îl låsaõi necompletat, sistemul va introduce automat N.
8.1.3.2 Dupå titlu - articole
Procedura este identicå cu cea de la cårõi - vezi mai sus.

8.2 Descårcarea rezervårilor
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TINLIB oferå douå modalitåõi de a descårca rezervårile: prin tastele de funcõii sau prin
editatea unei înregistråri.
Notå

O unitatea poate fi eliberatå cu ajutorul tastei F5 (secõiunea 6.1.1) dacå i s-a
atribuit o un indicator de rezervare. Deci, rezervarea trebuie descårcatå înainte
de împrumutatea unitåõii. Oricum, dacå unitatea are mai mult de o rezervare,
descårcaõi rezervarea pentru cititorul prezent øi împrumutaõi unitatea printruna din celelalte douå metode de împrumut - vezi secõiunile 6.1.2 øi 6.1.3.

8.2.1 Procedura generalå de descårcare a rezervårilor
Pentru descårcarea rezervårilor, trebuie parcurøi urmåtorii paøi (în special pentru titlurile
rezervate, spre deosebire de numerele de unitåõi rezervate):
1.Descårcaõi împrumutul unitåõii (dacå este împrumutatå).
2.Tipåriõi confirmarea rezervårii (vezi secõiunea 8.4.1). Aceasta este necesarå pentru a
putea folosi opõiunea de descårcare a rezervårii.
3.Tipåriõi scrisoarea de atenõionare pentru unitatea disponibilå (vezi secõiunea 8.4.2).
Aceasta va face ca sistemul så adauge titlul în Setul curent de înregistråri, aparõinând opõiunilor
de la Descårcarea rezervårilor.
4.Descårcaõi rezervarea.
5.Unitatea poate fi din nou eliberatå, folosind F5 .

8.2.2 Descårcarea revervårii prin tastele de funcõii
Aceastå metodå de descårcare a rezervårilor va funcõiona doar dacå sunt satisfåcute douå
criterii:
-

s-au fåcut rezervåri pe mai multe numere de unitate ale titlului în discuõie

-

s-a imprimat o scrisoare de rezervare cåtre solicitant, confimând ca s-a fåcut rezervarea
(vezi secõiunea 8.4.1).

Dacå din anumite motive tastele funcõionale nu pot fi folosite pentru a descårca o rezervare,
acõionaõi conform indicaõiilor din secõiunea 8.2.3. Alegeõi una din cele douå opõiuni de descårcare
din meniul de rezervåri, în funcõie de tipul unitåõii rezervate.
În Setul curent de înregistråri afiøat va conõine titlurile corespunzåtoare, indiferent dacå sunt
sau nu rezervate. Folosiõi tasta F10 pentru a cauta titlul rezervat. În ecranul Detalii înregistrare,
poziõionaõi cursorul în dreptul titlului øi apåsaõi Enter . În ecranul cu setul de înregistråri,
poziõionaõi cursorul în dreptul rezervårii care trebuie descårcate øi apåsaõi Ctrl øi F4 .
Când mesajul AÓteptaÑi - se lucreaz¦ dispare, îmseamnå ca rezervarea unitåõii a
fost descårcatå. Apåsaõi F1 pentru a reveni la nivelul precedent.
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8.2.3 Descårcarea manualå a rezervårilor
Folosiõi opõiunea de descårcare manualå a rezervårii când cititorului nu i s-a trimis
confirmarea rezervårii, adicå atunci când scrisoarea nu a fost tipåritå, sau în orice altå situaõie
când funcõia Ctrl + F4 nu poate fi folositå.
TINLIB oferå douå opõiuni de descårcare manualå a unei rezervåri; ambele sunt dupå titlu
øi depind de tipul unitåõii rezervate, adicå articol sau carte. Selectaõi opõiunea de descårcare
adecvatå din meniul de rezervåri.
Setul curent de înregistråri va afiøa toate titlurile care aparõin categoriei alese. Folosiõi
F10 pentru a gåsi titlul cerut, poziõionaõi cursorul la titlu øi apåsaõi Enter pentru a vedea
detaliile rezervårii sau Home pentru a descårca rezervarea. Un exemplu de macheta de
introducere este dat în figura 8e.
Dacå nu se cunoaøte titlul, folosiõi opõiunea Toate rezervårile neonorate (dupå datå) din
Rapoarte de circulaõie pentru a afiøa lista titlurilor rezervate øi a numerelor de unitate (vezi
secõiunea 9.3).
T Series V.300
Nr. unitate
Titlu

Editare
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: 44556
: Regards sur l'art : 150 chefs d'oeuvre de l'art

Rezervat pentru cititor nr:
Returnare înainte de :
Descårcaõi rezervarea D?

AFIØARE completå

Fig. 8e Macheta de introducere pentru descårcarea rezervårilor dupå titlu

Descårcaõi rezervarea D?
Dacå rezervarea trebuie descårcatå, introduceõi un D în acest câmp; valoarea datå automat
de sistem va fi N.

8.3 Anularea
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Dacå o rezervare trebuie anulatå, aceasta se poate face în douå feluri, în funcõie de motivul
anulårii. O rezervare este anulatå dacå data pentru care era fåcutå a trecut. Dacå trebuie anulate
toate rezervårile expirate, consultaõi secõiunea 8.3.2; astfel, consultaõi secõiunea 8.3.1.

8.3.1 Dupå numele cititorului
Dacå o rezervare trebuie anulatå sau dacå toate rezervårile expirate ale unui cititor trebuie
anulate, alegeõi aceastå opõiune din meniul de rezervåri. Setul curent de înregistråri va afiøa
numele tuturor cititorilor din sistem.
Poziõionaõi cursorul în dreptul cititorului a cårui rezervare doriõi så o anulaõi. Pentru a vedea
detaliile rezervårii, apåsaõi Enter . Pentru a anula rezervarea/rezervårile, apåsaõi Home
øi
editaõi înregistrarea. Un exemplu de machetå de introducere a datelor este dat în fig. 8f.
T Series V.300
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SITUAÕIE REZERVARE CURENTÅ PTR.: Georgescu, Irina
———————————————————-———Anulaõi toate rezervårile expirate - D? :
Anulare - D? :
Rezervare unit. nr.
: 11123
Rezervare efectuatå la
: 03/10/97
——————————————————Anulare - D? :
Rezervare titlu carte : 5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în
învåõåmântul superior
Rezervare efectuatå la
: 03/10/97

AFIØARE completå

Fig. 8f Macheta de introducere pentru anularea manualå a rezervårilor

Anulaõi toate rezervårile expirate - D?
Dacå toate rezervårile expirate ale acestui cititor trebuie anulate, introduceõi D în acest
câmp; valoarea atribuitå automat de sistem va fi N.

Anulare - D?
Dacå rezervårile menõionate sub acest câmp trebuie anulate, introduceõi D în acest câmp;
valoarea atribuitå automat de sistem va fi N.
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8.3.2 Toate rezervårile expirate
Pentru a iniõia procesul de anulare a rezervårilor expirate ale tuturor cititorilor din sistem,
selectaõi opõiunea Acõiune din meniul rezervåri. Setul curent de înregistråri va afiøa cheile de
rezervare. TINLIB analizeazå detaliile rezervårilor øi le anuleazå pe cele expirate. Utilizatorul
este readus la meniul rezervårilor odatå ce acest produs se încheie.
În acest punct, rezervårile expirate înregistrate în baza de date încå nu au fost øterse sau
etichetate ca anulate. Pentru a duce la capåt acest proces, selectaõi Acõiune: Tipårire toate
atenõionårile pentru rezervåri anulate. Vezi secõiunea 8.4.3.

8.4 Tipårirea notificårilor
Existå trei notificåri/scrisori referitoare la rezervåri ce pot fi imprimate; acestea sunt
pentru: confirmarea rezervårii, anunõarea faptului cå o unitate rezervatå este disponibilå øi
notificarea cå o rezervare a fost anulatå.

8.4.1 Rezervårile realizate
Când se face o rezervare, se pot trimite cititorilor notificåri care så confirme aceastå
tranzacõie. Opõiunea din meniul de rezervåri este un proces tip “Batch”.
Notå

Chiar dacå aceste notificåri nu sunt cerute, este necesar så apelåm la aceastå
opõiune de Acõiune pentru a putea folosi opõiunea de descårcare a rezervårilor
pentru unitåõile rezervate dupå titlu.

Când se alege aceastå opõiune, TINLIB cautå detaliile rezervårilor recente, înainte de a vå
pune întrebårile referitoare la formatare menõionate la secõiunea 9.7. Un exemplu de format al
scrisorii este dat în fig. 8g. Titlul øi textul mesajului sunt luate din mesajul “Reserve1" - vezi
secõiunea 5.1.4.

[Nume cititor]
Departament
Sala nr.
Localizare

: [Departament]
: [Sala nr.]
: [Localizare]
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[data curentå]
Stimat(e/å) [Formulå adresare]
[Notå antet]
[Text notå]

Titlu
Nr. inventar

: [Title]
: [Nr. unitate]

Fig. 8g Format de scrisoare de confirmare a rezervårii

Textul din parantezele påtrate aratå unde vor fi puse data øi câmpurile luate din
înregistrarea unitåõii sau a cititorului. Numårul de inventar nu va fi imprimat dacå rezervarea a
fost fåcutå pentru oricare exemplar al unui titlu.

8.4.2 Unitatea disponibilå
Dacå o unitate rezervatå a fost restituitå øi descårcatå, atunci cititorului care a rezervat
unitatea trebuie så i se trimitå o scrisoare prin care i se spune cå unitatea rezervatå este
disponibilå. Aceastå opõiune de acõiune din meniul rezervårilor este un proces de tip “batch”.
(N.B. Acesta este un pas obligatoriu înainte de descårcarea unei rezervåri - vezi secõiunea 8.2.1.).
Când se alege aceastå opõiune de acõiune, TINLIB cautå în detaliile rezervårilor pentru a
vedea dacå sunt rezervåri ce pot fi satisfåcute, înainte de a vå pune înrebårile referitoare la
formatare menõionate în secõiunea 9.7.
Un exemplu de format de scrisoare este dat în fig. 8h. Titlul øi textul mesajului sunt luate din
mesajul “Reserve2" - vezi secõiunea 5.1.4.
[Nume cititor]
Departament
Sala nr.
Localizare

: [Departament]
: [Sala nr.]
: [Localizare]

[data curentå]
Stimat(e/å) [Formulå adresare]
[Notå antet]
[Text notå]
Rugåm ridicaõi pânå [data ridicårii]
Titlu
Nr. inventar

: [Title]
: [Nr. unitate]

Fig. 8h Format de scrisoare pentru o unitate rezervatå ce trebuie ridicatå

Textul din parantezele påtrate aratå unde se vor introduce data øi câmpurile provenite din
înregistrårile unitåõii sau ale cititorului. Data pentru ridicarea unitåõii rezervate (data ridicårii)
este la øapte zile dupå tipårirea scrisorii.
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8.4.3 Rezervåri anulate
Când se anuleazå o rezervare, acest lucru poate fi comunicat în scris cititorilor. Opõiunea
din meniul de rezervåri este un proces de tip “Batch”.
Când se alege aceastå opõiune, TINLIB cautå în detaliile rezervårii, înainte de a vå pune
întrebårile legate de formatare menõionate în secõiunea 9.7.
Formatul scrisorii este acelaøi ca la secõiunea 8.3.1. Titlul øi textul mesajului sunt luate din
mesajul “Canres1" - vezi secõiunea 5.1.4.
Notå

Este necesar så selectaõi aceastå opõiune de Acõiune pentru a încheia procesul de
anulare a rezervårilor expirate - vezi secõiunea 8.3.2.

8.5 Arhivele de rezervåri
Arhivarea înregistrårilor împrumuturilor este discutatå în continuarea acestui manual.
Oricum, este de remarcat cå utilizatorul nu trebuie så activeze arhivarea rezervårilor, deoarece
arhivarea este fåcutå automat de sistem atunci când o rezervare este descårcatå sau anulatå.
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Opõiunea Rapoarte din meniu permite utilizatorului så vizualizeze øi så tipåreascå liste
rezumative cu date øi activitåõi ce õin de acest modul. Prin aceastå opõiune nu se pot crea noi
înregitråri øi nici nu se pot edita sau øterge înregsitrårile existente.
Pentru detalii referitoare la modul de tipårire a listelor de înregistråri sau a Detaliilor
înregistrårilor, vezi secõiunea 9.6.
La selectarea acestei opõiuni din meniul principal, pe ecran va fi afiøat urmåtorul meniu al
rapoartelor:
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie - Rapoarte
==>

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Listå cititori dupå numår
Listå cititori dupå nume
Situaõie cititori dupå nume
Situaõii unitåõi dupå numår
Toate unitåõile împrumutate (dupå numår)
Toate unitåõile rezervate (dupå numår)
Toate rezervårile neonorate (dupå datå)
Note de rechemare trimise
Unitåõi dupå claså unitate
Cititori dupå claså cititor
Unitåõi declarate “pretinde retur”
Unitåõi declarate “pierdut”
Fiøier arhivå - împrumuturi
Fiøier arhivå - rezervåri

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 9a Meniul de rapoarte

9.1 Listele de cititori
Existå trei modalitåõi de a afiøa detaliile împrumuturilor în funcõie de cititor: dupå numårul,
numele sau situaõia cititorului; adicå Setul curent de înregistråri afiøazå numårul unitåõilor
împrumutate øi numårul total de unitåõi împrumutate de cititor.

TINLIB - manual de circulaõie

9 RAPOARTE

9.1.1 Lista cititorilor dupå numår
Selectaõi opõiunea Listå cititori dupå numår din meniul rapoartelor. Setul curent de
înregistråri va afiøa numårul, numele øi clasa fiecårui cititor. Selectaõi cititorul ale cårui detalii
doriõi så le vedeõi. Un exemplu de Detalii de înregistrare este dat în fig. 9b.
T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE PENTRU NUMÅR CITITOR A/11344
——————————————————-————
==> Nume cititor
: Popescu, Ileana
Adreså poøtalå
———————————
Departament
: ICCP
Adreså 1
: M1, sc.1, at.2, ap 34
2
: Camil Ressu
3
: Bucureøti
4
: sector 2
Claså cititor
: General
Perioadå max. împrumut: 28

Limitå împrumut : 3

Afiøare completå - nu mai sunt înregistråri
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau ptr <F2> Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.
••

Fig. 9b Detaliile înregistrårii unui cititor (dupå numår).

Se poate vizualiza sau naviga prin câmpul de nume al cititorului pentru a vedea situaõia
curentå a împrumuturilor øi rezervårilor respectivului cititor.

9.1.2 Lista cititorilor dupå nume
Selectaõi Lista cititorilor dupå nume din meniul rapoartelor. Setul curent de înregistråri
va afiøa numele, numårul øi clasa fiecårui cititor. Selectaõi cititorul din listå pentru a vedea
Detaliile înregistrårii. Un exemplu de detalii ale înregistrårii este dat în fig. 9c.
Dacå s-au trimis scrisori de atenõionare privind depåsirea termenului de restituire pentru
unitåõi împrumutate de citittor, acestea vor fi afiøate sub situaõia împrumuturilor pentru fiecare
unitate.
Se poate vizualiza sau naviga prin câmpurile Departament, Numår cititor øi Claså
cititor.
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9.1.3 Situaõia cititorului dupå nume
Selectaõi aceastå opõiune din meniul rapoartelor. Setul curent de înregistråri va afiøa
numele, numårul cårõilor împrumutate øi numårul total de împrumuturi acordate cititorului de la
eliberarea permisului de cititor. Pentru a vedea detaliile înregistrårilor cititorului, plasati cursorul
în dreptul numelui øi apåsaõi Enter . Detaliile înregistrårii vor fi în acelaøi format ca mai sus
(secõiunea 9.1.2).
T Series V.300
SITUAÕIE PENTRU
—————————————Formulå adresare:
Profesie
:
==> Loc de muncå
:
Secõie
:
Nr. tel.
:
Adreså poøtalå
———————————
Clådire
:
Stradå/Bulevard:
Oraø/Comunå
:
Judeõ
:

Numår cititor
Claså cititor

Detalii înregistrare
CITITOR

(c)1997 EOSi Ltd

: Georgescu, Irina

Stimatå d-rå
student
UPB
Facultatea de automaticå
678333

D, sc.1 et.4 ap.14
Biruinõei
Bucureøti
sector 5

: A/12090
: General

Perioadå max. împrumut: 28
SITUAÕIE ÎMPRUMUT CURENT
—————————————Nr.unitate78907
Nr.unitate34222

Limita împrumut : 3

Rebecca Roman c
Termen 04/07/97
5 X 120 teste de biologie Termen 04/07/97

SITUAÕIE RESERVARE CURENTÅ
————————————————-————
11123
Metodica cercetårii în istoria artei
5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în învåõ

Data : 03/10/97
Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 9c Detalii înregistrare cititor (dupå nume).
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9.1.4 Cititori dupå claså cititor
Acesta este ultima listå cu cititori din meniu. Selectaõi aceastå opõiune øi Setul curent de
înregistråri va afiøa toate clasele de cititori, cu numårul de împrumuturi acordate fiecårei clase de
la ultima rulare a secõiunii de arhivare. Setaõi contorul pentru numårul de unitåõi pe claså de cititor
la zero.
Selectaõi una din clase øi un nou set de înregistråri ale numerelor de cititor va fi afiøat. Un
exemplu de detalii ale înregistrårilor pentru unul dintre aceøti cititori este dat în fig. 9d.

9.2 Lista unitåõilor
Existå øase moduri diferite de a afiøa situaõia unei unitåõi prin aceste rapoarte. Detaliile
unitåõilor pot fi accesate prin numårul unitåõii sau prin clasa sa. Un set selectiv de înregistråri
poate fi obõinut în cazul unitåõilor împrumutate, rezervate, pierdute sau presupuse restituite.
T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE PT NUMÅR CITITOR : A/12090
———————————————————==> Nume cititor
: Georgescu, Irina
Total unitåõi împrum: 2
Claså cititor
: General
Perioadå max împrum: 28
Limitå împrumut
: 3
SITUAÕIE ÎMPRUMUT CURENT
——————————————————
Împrumut unit nr : 78907
Titlu pt unitate : Rebecca Roman c
- Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
- Data restituirii [ZZ/LL/AA] : 04/07/97
Împrumut unit nr : 34222
Titlu pt unitate : 5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea în
învåõåmântul superior
- Data împrumutului [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
- Data restituirii [ZZ/LL/AA] : 04/07/97
SITUAÕIE REZERVARE CURENTÅ
11123
Data : 03/10/97
5 X 120 teste de bio Data : 03/10/97

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> p tr HELP.

Fig. 9d Detalii înregistrare pentru un cititor
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9.2.1 Situaõia unitåõii dupå numår
Dacå selectaõi aceastå opõiune din meniul rapoartelor, Setul curent de înregistråri va afiøa
informaõie pentru fiecare unitate care a fost înregistratå în acest modul. Datele afiøate sunt:
numårul øi titlul unitåõii øi numårul total de eliberåri ale acestei unitåõi de la ultima setare la zero a
contorului eliberårilor pe unitåõi.
Pentru a vedea Detaliile înregistrårii, duceõi cursorul în dreptul numårului unitåõii dorite øi
apåsaõi Enter . Un exemplu de detalii înregistrare este dat în fig. 9e.
Urmåtoarele câmpuri pot fi foloste pentru a vizualiza sau naviga:
Titlul unitåõii
Clasa unitåõii
Numårul cititorului
T Series V.300

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

SITUAÕIE ÎMPRUMUT PENTRU NUMÅR UNITATE:11123
—————————————————————————————==> Titlu pentru unitate : Metodica cercetårii în istoria artei
Preõ de înlocuire
: [2640] lei
Claså unitate
: Împrumut
Perioadå împrumut standard:28

SITUAÕIE ÎMPRUMUT
—————————————Numår cititor: A/11344
Nume cititor : Popescu, Ileana
Data împrumut [ZZ/LL/AA]: 03/10/97
Data restituire [ZZ/Ll/AA]: 04/07/97

SITUAÕIE REZERVARE PENTRU UNITATE
———————————————-—————————Georgescu, Irina
Data : 03/10/97
Folosiõi 'Pg Up' / 'Pg Dn' ptr. urm.
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 9e Detalii înregistrare pentru unitåõi (dupå numår).

9.2.2 Unitåõi dupå claså unitate
Setul curent de înregistråri afiøazå clasele atribuite unitåõilor la înregistrare øi numårul de
eliberåri pentru fiecare claså de la ultima rulare a operaõiunii de arhivare. Setaõi contorul unitåõilor
din clase pentru a afiøa numårul de unitate al tuturor exemplarelor din acea claså.
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Detaliile înregistrårii pentru o unitate vor fi în acelaøi format ca Detaliile înregistrårii
unitåõilor dupå numår (secõiunea 9.2.1).

9.2.3 Toate unitåõile împrumutate (dupå numår)
Aceastå opõiune afiøeazå doar unitåõile care au fost eliberate dar nu øi descårcate.
La selectarea acestei opõiuni din meniul de raporte, Setul curent de înregistråri va afiøa
numårul øi titlul fiecårui exemplar împrumutat.
Detaliile înregistrårii pentru titlu sunt ca în fig. 9e.

9.2.4 Toate unitåõile rezervate (dupå numår)
Acestå opõiune va afiøa doar rezervårile cerute dar nesatisfåcute pentru unitåõile existente
în bibliotecå dar care nu au fost încå ridicate.
Când selectaõi aceastå opõiune din meniul rapoartelor, Setul curent de înregistråri va afiøa
numårul øi titlul fiecårui exemplar de pe lista de rezervåri, care se aflå la momentul respectiv în
bibliotecå.
Detaliile înregistrårii pentru o unitate de pe aceastå listå sunt la fel ca în fig. 9e.

9.2.5 Unitåõi declarate “pretinde retur”
Acestå opõiune din meniul rapoartelor va afiøa doar unitåõile care au în câmpul notei de
excepõie menõiunea “presupus restituitå”.
Setul curent de înregistråri va afiøa numårul øi titlul unitåõilor råtåcite. Detaliile
înregistrårii sunt ca cele din fig. 9e.

9.2.6 Unitåõi declarete “pierdut”
Aceastå opõiune are acelaøi scop ca în cazul unitåõilor presupuse restituite. Când selectaõi
aceastå opõiune, Setul curent de înregistråri afiøeazå numårul øi titlul unitåõilor pirdute. Detaliile
înregistrårii au acelaøi format ca în fig. 9e.

9.3 Toate rezervårile neonorate (dupå datå)
Folosiõi aceastå opõiune pentru a afiøa un set de unitåõi rezervate la momentul respectiv dar
care nu se aflå momentan în bibliotecå.
Setul curent de înregistråri afiøeazå data rezervårii øi numårul sau titlul unitåõii, în funcõie
de tipul de rezervare. Un exemplu de Set curent de înregistråri este dat în fig. 9e.
În funcõie de tipul rezervårii, formatulDetaliilor înregistrårii variazå - vezi fig. 9g øi 9h.
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Listå de înregistråri

(c)1997 EOSi Ltd

Nr. unit rezervatå: 44556
Nr. unit rezervatå: 11123
Titlu rezervat
: 5 X 120 teste de biologie

3 înregistråri
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 9f Setul curent de înregistråri pentri rezervårile nesatisfåcute

9.4 Scrisori de contramandare a împrumutului
Aceastå opõiune afiøeazå detaliile unitåõilor care au fost solicitate spre returnare cititorilor
ce le deõineau în momentul când au fost rezervate. Setul curent de înregistråri cuprinde doar
unitåõile pentru care au fost tipårite øi trimise scrisori de contramandare a împrumutului.
Când selectaõi aceastå opõiune din meniul rapoartelor, Setul curent de înregistråri va afiøa
numårul øi titlul unitåõii, precum øi data la care a fost redactatå scrisoarea cåtre cititor. Detaliile
înregistrårii sunt ca în secõiunea 9.2.1.
Notå

Unitåõile se aflå în Setul curent de înregistråri în ordinea Datei împrumutului.
Aceasta poate crea impresia unei sortåri întâmplåtoare deoarece data iniõialå a
împrumutului nu este afiøatå.

Prin acest raport este disponibilå øi o cåutare cu interogare. Apåsaõi F4 pentru a afiøa
macheta de interogare. Introduceõi un interval de date în formatul indicat; apåsaõi Esc
øi
råspundeõi D pentru a lansa cåutarea tuturor unitåõilor cu termen depåøit care au datele de
returnare în intervalul specificat.
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==>

9 RAPOARTE

Detalii înregistrare

(c)1997 EOSi Ltd

Data rezervårii
Rezervatå pt. cititor

: 03/10/97
nr. A/11344

Unitatea nr. rezervatå
Titlu (carte)

: 44556
: Regards sur l'art : 150 chefs-d'oeuvre de
l'art de tous les temps commentis par les
grands auteurs

Afiøare completå - nu mai sunt înregistråri
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 9g Detaliile înregistrårii pentru un titlu rezervat

T Series V.300

Detalii înregistrare

Data rezervårii
Rezervatå pt. cititor
==>

Titlu rezervat (carte)

(c)1997 EOSi Ltd

: 03/10/97
nr. A/12090
: 5 X 120 teste de biologie : pentru admiterea
în învåõåmântul superior

Afiøare completå - nu mai sunt înregistråri
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.
••••

Fig. 9h Detaliile înregistrårii pentru un titlu rezervat
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9.5 Arhivele
Datele din arhivele împrumuturilor øi rezervårilor pot fi consultate prin intermediul
opõiunii Rapoarte. Aceste fiøiere conõin toate împrumuturile øi rezervårile satisfåcute. Pentru
împrumuturile curente, vezi secõiunile 9.2.3 øi 9.2.4.

9.5.1 Fiøier arhivå - împrumuturi
Folosiõi aceastå opõiune pentru a vedea toate împrumuturile la zi - unitåõi eliberate øi
restituite, precum øi toate împrumuturile curente.
Notå

Acest raport nu va conõine nici un fel de date pânå nu se face arhivarea.

Selectaõi aceastå opõiune din meniul rapoartelor. Setul curent de înregistråri va afiøa cheile
arhivelor tuturor împrumuturilor. Când cursorul este în dreptul uneia din aceste chei, apåsaõi
Enter pentru a afiøa Detaliile înregistrårii. Un exemplu de detalii de înregistrare este dat în fig. 9i.

T Series V.300
Cheie de arhivare
Unitate nr.
Claså unitate
Claså cititor
Data împrumut
Datå restituire
Restituire actualå
Prima notå de dep.

Detalii înregistrare
:
:
:
:
:
:
:
:

(c) IME

901015:1555/0101
12566
Împrumut
Personal
93/08/08
93/09/17
93/09/17
93/09/15

SFÂRØIT AFIØARE
Selectaõi o linie, sau <F2> pentru Meniu Principal sau <F9> pentru HELP>

Fig. 9i Detaliile înregistrårii fiøierelor arhivate ale împrumuturilor.

9.5.2 Fiøier arhivå - rezervåri
Înregistrårile accesate prin intermediul acestei opõiuni aparõin tuturor rezervårilor care au
fost satisfåcute sau anulate.
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Selectaõi aceasta opõiune din meniul rapoartelor, iar Setul înregistrårilor curente va afiøa
cheile arhivelor pentru toate rezervårile trecute. Când cursorul este în dreptul uneia dintre chei,
apåsaõi Enter pentru a afiøa Detaliile înregistrårii. Un exemplu de detalii ale înregistrårii este
dat în figura 9j.
Dacå rezervarea a fost anulatå, atunci câmpul Data împrumut nu va fi afiøat.

9.6 Tipårirea rapoartelor
Tipårirea rapoartelor se desfåøoarå în acelaøi mod ca tipårirea detaliilor de înregistrare
oriunde în altå parte în sistem. Metoda de imprimare a rapoartelor este discutatå aici pentru
accesul mai rapid la informaõie.
Pentru a imprima rapoartele, afiøaõi ecranul pe care doriõi så îl imprimaõi.
T Series V.300
ID Rezervare
Pt. unitate nr.
Data rezervare
Datå împrumut

Detalii înregistrare
:
:
:
:

IME

910429:1654/0101
12566
29/04/91
29/04/091

AFIØARE COMPLETÅ
Selectaõi o linie, sau <F2> pentru Menu Principal sau <F9> pentru HELP.

Fig. 9j Detaliile înregistrårii pentru fiøierele arhivate ale rezervårilor.

Pentru a obõine opõiunea de imprimare, apåsaõi simultan tastele Shift øi F4 . Vi se vor
pune urmåtoarele întrebåri referitoare la formatare atunci când imprimaõi altceva decâõ imaginea
de pe ecran. Dacå nu daõi nici un råspuns la aceste întrebåri, atunci acesta va folosi valorile oferite
automat de sistem:
Introduceõi numele imprimantei (implicit STANDARD):
Introduceõi lungimea liniei (implicit 78):
Introduceõi lungimea paginii (implicit 62 linii):
Introduceõi lungimea “widow” (implicit 0 linii):

TINLIB - manual de circulaõie

9 RAPOARTE

(Lungimea “widow” se referå la numårul minim de linii din partea de jos a paginii din care
nu va putea începe tipårirea unei noi înregistråri, adicå dacå ultima pagina ar avea doar un rând,
prin introducerea unei lungimi a ferestrei de 5, TINLIB ar muta 4 linii din penultima paginå pe
ultima paginå).
Salt de paginå dupå fiecare înregistrare/celulå? - D/N (implicit 0 linii):
Introduceõi spaõiu între înregistråri/celule: (implicit 0 linii)
Introduceõi nr. implicit de copii (implicit 1):
Pentru a întrerupe imprimarea înainte de incheierea acesteia, apåsaõi orice tastå. Sistemul
va råspunde:
Abandonaõi acest export? - D/N
Dupå oprirea imprimårii, vå veõi întoarce la meniul principal. Dacå imprimanta dvs. are un
buffer, atunci tipårirea nu se va întrerupe imediat.
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11 RAPOARTE SPECIALE
Rapoarte suplimentare (altele decât cele obõinute prin opõiunea Rapoarte din modulul de
circulaõie) sunt generate cu ajutorul Modulului Rapoarte. Cele cinci opõiuni de Export enumerate
aici au rolul de a realiza exportul cåtre Generatorul de rapoarte - dacå sistemul dvs. are aceastå
facilitate.
Înainte de a rula orice opõiune de rapoarte, este important så înõelegeõi legåtura dintre
acestea øi celelalte rapoarte, precum øi datele referitoare la circulaõie deõinute de sistem. În unele
cazuri, un raport (sau operaõiune) va trebui rulat pentru ca alt raport så poatå avea acces la
anumite informaõii. Este posibil så existe øi o importantå legåturå secvenõialå între rularea
rapoartelor øi arhivare (vezi secõiunea urmåtoare), care implicå executarea statisticilor înainte de
øtergerea unor date vitale. Paragraful introductiv al fiecårui raport sau grip de rapoarte din acestå
secõiune va clarifica aceste relaõii.
Modulul de rapoarte se poate accesa doar dacå vå conectaõi în sistem cu nume utilizator øi
parolå ADMINISTRATOR-ROM. Selectati opõiune Rapoarte. Va fi afiøat meniul Meniul
principal al modulului Rapoarte - fig. 10a.
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

RAPOARTE
==>

*
*
*
*
*
*

Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune
Opõiune

Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:
Menu:

Catalogare
Achiziõii
Seriale
SDI
Circulaõie
Centre de Cost

Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10a Menil principal al modulului Rapoarte

TINLIB - manual de circulaõie

11 RAPOARTE SPECIALE

Selectaõi opõiunea Circulaõie din acest meniu. Va fi afiøat meniul din fig. 10b:
T Series V.300

Menu Opõiuni

(c)1997 EOSi Ltd

Circulaõie

==>

***

: Cåutare/Editare statistici circulaõie

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:

*
*
*
*
*
*
*

Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:

*
*
*
*

Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:
Acõiune:

Export statistici împrumuturi arhivate
Export statistici împrumuturi curente
Export statistici rezervåri arhivate
Export statistici rezervåri curente
Export statistici cititor
Afiøare împrumuturi curente dupå claså cititor
Afiøare împrumuturi curente dupå clasificåri
Afiøare împrumuturi curente dupå departament
Afiøare împrumuturi curente dupå clasa unitate
Media totalurilor de împrumuturi dupå cititor
Împrumuturi curente (selectate dupå datå)
Rezervåri curente (selectate dupå datå)
Generare împrumuturi curente dupå clase cititor
Generare împrumuturi curente dupå clasificåri
Generare împrumuturi curente dupå clase unitate
Generare lista de unitåõi circulate mai puõin de 5 ori pe
an
Total împrumuturi arhivate (selectate dupå interval datå)
Total rezervåri arhivate (selectate dupa interval datå)
Total cititori cu împrumuturi
Total unitåõi

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10b Meniul Rapoarte de Circulaõie

10.1 Acõiune: Generare împrumuturi curente
* Acõiune: Generare împrumuturi curente dupå clase cititor
* Acõiune: Generare împrumuturi curente dupå clasificåri
* Acõiune: Generare împrumuturi curente dupå clase unitate
Fiecare dintre aceste acõiuni trebuie selectatå înainte de selectarea opõiunilor de afiøare
(pentru ca datele så poatå fi disponibile); vezi secõiunea 10.3.
Selectaõi opõiunea corespunzåtoare indicând spre aceasta cu sågeata cursor øi apåsând Enter
. Nu mai este nevoie så faceõi nimic în plus. Dupå operaõia de generare a datelor, este afiøat din
nou meniul de opõiuni.
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10.2 Acõiune: Generare lista de unitåõi circulate mai puõin de 5 ori pe an
Prin aceastå acõiune, sistemul va regåsi date doar dacå sunt satisfåcuõi anumiõi parametri:
-

vor fi raportate numai unitåõile clasificate ca fiind cårõi

-

vor fi raportate doar unitåõile ale cåror titluri au atribuitå o cotå

Aceastå operaõiune esate conceputå pentru a fi rulata anual. Totuøi, ea poate fi rualta
oricând, generând o lista de unitåõi eliberate mai puõin de cinci ori de la ultima acõiune de arhivare
Stabilire contor împtumut unitåõi la zero - consultaõi secõiunea urmåtoare.
Selectaõi opõiunea de acõiune poziõionând cursorul în dreptul acesteia øi apåsând tasta Enter .
Rezultatul va fi afiøat pe ecran, dupå cum se vede øi în figura 11c (nu existå o optiune de afiøare
asociatå cu aceastå acõiune). Coloanele afiøate semnificå:
1. Cota
2. Numår unitate (inventar)
3. Titlu (alfabetic - în cadrul raftului)

T Series V.300

Detalii înregistrare

IME

II 11223310066Tehnologia informaõiei øi infor
II 11345620078Metalurgia
II 12444410077Chimie industrialå

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10c Lista unitåõilor eliberate de mai puõin de 5 ori pe an
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10.3 Afiøarea împrumuturilor curente
** Afiøare împrumuturi curente dupå claså cititor
** Afiøare împrumuturi curente dupå clasificåri
** Afiøare împrumuturi curente dupå departament
** Afiøare împrumuturi curente dupå clasa unitate
Primele trei comenzi de afiøare de mai sus acõioneazå in acelaøi mod. De fiecare datå când
operaõiunea Acõiune corespunzåtoare este executatå, este generat un nou raport, pentru fiecare
categorie al unui tip de înregistråri.
Fig. 10d prezintå un ecran tipic, cu fiecare categorie din cadrul tipului de înregistrare, o
etichetå cu data/ora indicând când a fost rulatå operaõiunea øi numårul curent de împrumuturi la
data respectivå.
T Series V.300

Set de inregistråri

IME

==> General - 910509:1218/0001016
Personal - 910509:1218/0001019
Student - 910509:1218/0001019

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10d Ecran tipic pentru împrumuturi curente
Dacå statisticile referitoare la imprumuturile curente din cadrul acestor rapoarte nu mai
sunt necesare, ele pot fi øterse conform indicaõiilor din secõiunea 10.10.
Raportul pentru afiøare imprumuturi curente dupa depatament nu mai tebuie sa fie precedat
de nici o altå operaõiune. Cifrele reprezentând situaõia curentå sunt permanent disponibile,
aøteptând så fie afiøate. În consecinõå, afiøajul nu conõine etichete de datå/oå; vezi fig. 10e.
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Set de înregistråri

IME

==> Bibliotecå4
Maketing øi Vânzåri4
Cercetare øi Dezvoltare5
Instruire1

SFÂRØIT afiøare
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10e Ecran tipic pentru împrumuturi dupå departament

10.4 Acõiune - împrumuturi curente (selectate dupå datå)
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå un ecran QBF, care permite utilizatorului
aflarea numårului de unitåõi împrumutate la data respectivå øi unitåõile eliberate intr-o perioadå
anume.
Introduceõi perioda sub forma ZZ/LL/AA - ZZ/LL/AA, apåsaõi Esc øi apoi råspundeõi D.
Rezultatul va fi afiøat într-un ecran de editare, cu o etichetå de data care aratå când s-a obõinut
raportul. Introduceõi notele cerute (vezi sfatul de mai jos), apoi apåsati Esc. Råspundeõi D la
întrebarea sistem pentru a salva rezultatul. Dacå råspundeõi N, notele introduse vor fi eliminate,
dar rezultatul va fi totuøi salvat. Înregistrarea salvatå poate fi regåsitå cu ajutorul opõiunii
Cåutare/Ediatre statistici circulaõie (secõiunea 10.10).
Sfat
q

Când este invocatå o acõiune de cåutare într-un interval de date specificat, datele
selectate nu vor fi introduse automat în înregistrarea salvatå. De aceea, se
recomandå introducerea intervalului selectat în câmpul Note.

10.5 Acõiune: Rezervåri curente (dupå datå)
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå un ecran QBF, care permite utilizatorului aflarea
numårului de unitåõi rezervate la data respectivå øi pentru ce perioadå a fost fåcutå rezervarea.
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Introduceõi perioda sub forma ZZ/LL/AA - ZZ/LL/AA, apåsaõi Esc øi apoi råspundeõi D.
Rezultatul va fi afiøat într-un ecran de editare, cu o etichetå de data care aratå când s-a obõinut
raportul. Introduceõi notele cerute (vezi sfatul de mai sus), apoi apåsati Esc. Råspundeõi D la
întrebarea sistem pentru a salva rezultatul. Dacå råspundeõi N, notele introduse vor fi eliminate,
dar rezultatul va fi totuøi salvat. Înregistrarea salvatå poate fi regåsitå cu ajutorul opõiunii
Cåutare/Ediatre statistici circulaõie (secõiunea 10.10).

10.6 Acõiune: Total cititori
Acesta acõiune determinå contorizarea tuturor numelor din fiøierul de personal, nu numai a
acelora cu numere de înregistrare. Rezultatul este apoi afiøat intr-un ecran de editare cu data
generårii raportului. Introduceõi notele cerute, apoi apåsaõi Esc. Råspundeõi D la întrebarea
sistemului. Dacå råspundeõi N, notele introduse vor fi eliminate, dar rezultatul va fi totuøi salvat.
Înregistrarea salvatå poate fi regåsitå cu ajutorul opõiunii Cåutare/Ediatre statistici circulaõie
(secõiunea 10.10).

10.7 Acõiune: Total unitåõi
Acestå operaõie determinå contorizarea tuturor unitåõilor înregistrate; funcõioneazå identic
cu operaõiunea Total cititori din secõiunea de mai sus.

10.8 Acõiune: împrumuturi arhivate (selectate dupå interval de date)
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå un ecran QBF, care permite utilizatorului
aflarea numårului total de împrumuturi realizate în intervalul specificat.
Notå

Acestå operaõiune va cerceta numai înregistrårile create prin comanda Arhivå
împrumuturi - vezi secõiunea 10.1.

Introduceõi perioda sub forma ZZ/LL/AA - ZZ/LL/AA, apåsaõi Esc øi apoi råspundeõi D.
Rezultatul va fi afiøat într-un ecran de editare, cu o etichetå de data care aratå când s-a obõinut
raportul. Introduceõi notele cerute (vezi sfatul de mai jos), apoi apåsati Esc. Råspundeõi D la
întrebarea sistem pentru a salva rezultatul. Dacå råspundeõi N, notele introduse vor fi eliminate,
dar rezultatul va fi totuøi salvat. Înregistrarea salvatå poate fi regåsitå cu ajutorul opõiunii
Cåutare/Ediatre statistici circulaõie (secõiunea 10.10).
Sfat
q

Când este invocatå o acõiune de cåutare într-un interval de date specificat, datele
selectate nu vor fi introduse automat în înregistrarea salvatå. De aceea, se
recomandå introducerea intervalului selectat în câmpul Note.
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10.9 Acõiune: Total rezervåri arhivate (dupå interval de date)
Acestå acõiune determinå calcularea numårului total de rezervåri realizate în perioada
specificatå; funcõioneazå identic cu operatiunea descriså în secõiunea anterioarå.
Notå

Aici se opereazå cu rezervåri “arhivate” - vezi secõiunea 8.5

10.10 Cåutare/Editare statistici circulaõie
La selectarea acestei opõiuni, toate rapoartele generate prin operaõiunile descrise în
secõiunile 10.1 øi 10.4-10.9 sunt listate într-un Set curent de înregistråri. Fiecare înregistrare are o
etichetå de datå/ora, care indicå data generårii raportului (fig. 10f).
T Series V.300

Listå de înregistråri

(c)1997 EOSi Ltd

==> BORROWER COUNT / 960109:1629/00011D
BORROWER COUNT / 960211:0915/00021E
General - 960723:0934/00014A
ITEM COUNT / 951216:0937/0002FE
ITEM COUNT / 960121:1326/000135
ITEM COUNT / 960211:0914/00011E

6 înregistråri
Posibilitåõi: selectaõi o linie, sau <F2> ptr Menu Principal, sau <F9> ptr HELP.

Fig. 10f Cåutare/Editare statistici circulaõie - Setil curent de inregistråri
Titlul fiecårei înregistråri indicå sursa operaõiunii, dupå cum urmeazå:
Titlu înregistrare

Nume acõiune

Archieved Issue Count
Archieved Reservation Count
Borrower Count
Current Issue Count
Current Reservation Count
Item Count
Borrower class names
)
Classification numbers
)
Item classes
)

Total împrumuturi arhivate
Total rezervåri
Total cititori
Împrumuturi curente
Rezervåri curente
Total unitåõi
Opõiunile
Generare împrumut curent
corespunzåtoare

Selectaõi orice înregistrare din set pentru a vedea valorile calculate.
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Câmpul Note din oricare înregistrare poate fi editat în mod obiønuit, indicând spre
înregistrare øi apåsând Home.
Pentru a øterge orice înregistrare, indicaõi-o, apåsaõi tasta Del øi råspundeõi D la întrebarea
Øtergeõi înregistrarea?
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10 Arhivarea
Arhivarea înregistrårilor este o operaõiune necesarå dacå trebuie så generaõi periodic
rapoarte semnificative. Oricum, trebuie så existe un control strict asupra accesului la opõiunile de
arhivare. De asemenea, este necesarå o apreciere completå a afectelor arhivårii, deoarece aceste
opõiuni øterg în general date din înregistrårile sistemului, aducând diversele contoare ale
înregistrårilor la zero. În consecinõå, modulul de Arhivå/Sfâøit de an este accesat doar de cåtre
administratorul sistemului. Efectul specific al fiecårei opõiuni de arhivare se va discuta în cele ce
urmeazå.
Opõiunile de arhivare trebuie rulate la sfârøitul fiecårei perioade pentru care bibliotec
adoreøte så påstreze înregistråri, setând contorul eliberårilor la zero etc. Acestea se fac în mod
normal manual, dar pot fi mult mai mult sau mai puõin frecvente, în funcõie de cerinõele
bibliotecii.
Pentru a accesa aceste opõiuni, intraõi în sistem ca Administrator. Selectaõi modulul
Arhivå/Sfârøit de an. Din meniul care apare pe ecran, selectaõi Optiuni de arhivare - Circulaõie.
Meniul de circulaõie va fi apoi afiøat - vezi fig. 10a.
Fig. 10a Meniul de opõiuni de arhivare a circulaõiei
10.1 Operaõiune: Arhivarea împrumuturilor
Când selectaõi aceastå operaõiune, Setul curent de înregistråri afiøeazå cheile de arhivare øi
întrebarea:
Începeõi procesul de arhivare?
Råspundeti D øi apåsaõi Enter. Reõineõi ca, dacå sunt multe înregistråri de arhivat,
operaõiunea poate dura destul de mult timp. Dupå încheierea acesteia, se revine la meniul din fig.
10a.
Aceastå operaõiune nu øterge date din nici o înregistrare. Scopul såu este doar de a aduce la
zi înregistrårile accesate prin urmåtoarele opõiuni:
Raport: Arhivå - imprumuturi (vezi secõiunea 9.5.1)
Operatiune: Total împrumuturi arhivate (vezi secõiunea 11.8)
Opõiune: Exportå statistica imprumuturilor arhivate (vezi secõiunea 11.11.2).
10.2 Seteazå contorul eliberårilor pe claså de cititor la zero
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå Setul curent de înregistråri pentru clasele de
cititori øi mesajul:
Resetaõi contorul eliberårilor pe claså de cititor la zero?
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Înainte de a tasta råspunsul D, asiguraõi-vå cå aceastå acõiune este necesarå la momentul
respectiv. Ea va reseta la zero contorul eliberårilor in toate înregistrårile accesate prin raportul
Cititorii dupa claså - vezi secõiunea 9.1.4.
Când operaõiunea este încheiatå, se afiøeazå din nou meniul cu opõiuni.
10.3 Operaõiune: Seteazå contorul eliberårilor pe cititor la zero
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå Setul curent de înregistråri pentru numerele
de cititor øi urmåtoarea întrebare:
Resetaõi contorul eliberårilor pe cititor la zero? - D/N
Înainte dea råspunde D, asiguraõi-vå cå aceastå operaõiune este necesarå la momentul
respectiv. Ea va reseta la zero contorul eliberårilor pentru toate înregistrårile accesate prin
operaõiunea Împrumutul total mediu pe cititor - vezi secõiunea 11.12.
Când operaõiunea este încheiatå, se afiøeazå din nou meniul cu opõiuni.
10.4 Operaõiune: Seteazå contorul eliberårilor pe clase de unitåõi la zero.
Când selectaõi aceastå operatiune, se afiøeazå din nou meniul de unitåõi la zero.
Când selectaõi aceastå operaõiune, se afiøeazå Setul înregistrårilor curente pentru clasele de
unitåõi øi urmåtoarea intrebare:
RESETAÕI contorul eliberårilor pe clase de unitåõi la zero? - D/N
Înainte de a råspunde D, asiguraõi-vå ca aceastå operaõiune este necesarå la momentul
respectiv. Ea va reseta la zero contorul eliberårilor pentru toate înregistrårile accesate prin
raportul Unitåõi dupå claså - vezi secõiunea 9.2.2.
Când operaõiunea este încheiata, se afiøeazå din nou meniul cu opõiuni. 10.5
10.5 Operatiune: Seteazå contorul eliberårilor pe unitate la zero
Când se selecteazå aceastå operaõie, se afiøeazå Setul curent de înregistråri cu numerele
unitåõilor øi urmåtoarea întrebare:
Resetaõi contorul eliberårilor pe unitate la zero? - D/N
Înainte de a råspunde D, asiguraõi-vå ca aceastå operaõiune este necesarå la momentul
respectiv. Ea va reseta la zero contorul eliberårilor pentru toate înregistrårile accesate prin
raportul Situaõia unitåõilor dupå numå - vezi secõiunea 9.2.1. De asemenea, ea va reîncepe
numåråtoarea folostå de opeaõiunea Genereazå lista unitåõilor eliberate de mai puõin de 5 ori pe an
- vezi secõiunea 11.2.
Când operaõiunea este încheiatå, se reafiøeazå meniul cu opõiuni.

TINLIB - manual de circulaõie

11 RAPOARTE SPECIALE

10.6 Operaõiune: Øterge fiøierele de arhivå øi fiøierul de statisticå
Când selectaõi aceastå operaõiune, întrebarea afiøatå este urmåtoarea:
Øtergeõi toate înregistrårile din aceste fiøiere? - D/n
Înainte de a råspunde D, asiguraõi-vå ca aceasta operaõiune este necesarå la momentul
respectiv - de obicei la sfâøit de an. Ea va reseta la zero contorul eliberårilor din toate înregistrårile
accesate prin intermediul urmåtoarelor rapoarte øi opõiuni:
Raport: Arhiva imprumuturi (vezi secõiunea 9.5.1)
Raport: Arhivå - revervåri (vezi secõiunea 9.5.2)
Opõiuni: Afiøeazå împrumuturile curente pe claså de cititor/numår de clasificare/claså de
unitate (vezi secõiunea 11.3.1)
Opõiune: Cåutare/Editare statistici referitoare la circulaõie (vezi secõiunea 11.10).
Opõiune: Export statistici împrumuturi/rezervåri arhivate (vezi secõiunea 11.11).

