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COBISS3/Izposoja

COBISS3/IZPISI
Trenutno se v segmentu COBISS3/Izpisi pripravljajo naslednji izpisi in
statistike:
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seznam članov (izbor v iskalniku)
aktivni člani
seznam članov z opombami
izbrisani člani
spremembe pri članih
seznam članov z dolgom
gradivo po transakcijah
najbolj iskano gradivo
gradivo v bibliobusu
neprosto gradivo v bibliobusu
člani z izposojenim gradivom
gradivo po statusu
člani in iztekajoč rok izposoje
obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (pošta)
obvestilo o iztekajočem se roku izposoje (e-pošta)
transakcije pri članu (št. izkaznice)
transakcije pri članu (evidenčna št.)
transakcije gradiva
seznam blagajniških transakcij
seznam članov z največ izposojami
seznam prejemnikov opominov
statistika opominov
seznam neizterjanih tožb
statistika izposoje po vrsti gradiva/aktivnih mesecih
statistika izposoje po vrsti gradiva/mesecih
statistika izposoje po vrsti gradiva (fizična oblika)/mesecih
statistika izposoje gradiva po osnovnem vrstilcu UDK/jeziku/aktivnih
mesecih
statistika izposoje gradiva po osnovnem vrstilcu UDK/jeziku/mesecih
statistika izposoje gradiva po vrsti gradiva/kategoriji člana (šolske
knjižnice)
statistika izposoje gradiva po oddelkih šole/aktivnih mesecih
statistika izposoje gradiva po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana
statistika izposoje gradiva po financerju/gradivu/kategoriji člana
statistika obiska članov po kategoriji članov/mesecih
statistika obiska članov po kategoriji članov/dnevih
statistika obiska članov po oddelku šole/mesecih
statistika obiska članov po oddelku šole/dnevih
statistika obiska članov po občini/kategoriji člana
statistika obiska članov po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana
statistika obiska članov po urah/dnevih
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statistika obiska članov za transakcije po kategoriji članov/mesecih
statistika obiska članov za transakcije po kategoriji članov/dnevih
statistika obiska članov za transakcije po oddelku šole/mesecih
statistika obiska članov za transakcije po oddelku šole/dnevih
statistika obiska članov za transakcije po občini/kategoriji člana
statistika obiska članov za transakcije po postajališčih
bibliobusa/kategoriji člana
statistika obiska članov za transakcije po urah/dnevih
statistika transakcij po kategoriji članov/mesecih
statistika transakcij po kategoriji članov/dnevih
statistika transakcij po občini/kategoriji člana
statistika aktivnih članov po kategoriji člana (šolske knjižnice)
statistika aktivnih članov po občini/kategoriji člana
statistika aktivnih članov po kategoriji člana
statistika aktivnih članov po postajališčih bibliobusa/kategoriji člana
statistika aktivnih članov po kategoriji člana (po preteku leta prehoda
na COBISS3/Izposojo)
statistika aktivnih članov po kategoriji člana (za leto prehoda na
COBISS3/Izposojo)

Ob uporabi določenih metod v segmentu COBISS3/Izposoja dobimo naslednje
izpise:
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nalepka za člansko izkaznico
zadolžnica člana
vrnjeno gradivo
elektronska obvestila
seznam za kroženje serijskih publikacij
seznam serijskih publikacij s stalnimi rezervacijami
seznam stalnih rezervacij serijskih publikacij pri članu
seznam članov pred spremembo oddelka šole
seznam članov po spremembi oddelka šole
seznam neaktivnih članov, ki bodo zbrisani v postopku paketnega
brisanja
seznam neaktivnih članov z neporavnanimi obveznosti
cenik
račun
storno računa
seznam blagajniških transakcij pri članu
blagajniško prilogo ob zaključitvi blagajne
listek s podatki o prispeli rezervaciji
seznam novih rezervacij in preklicanih rezervacij preko
COBISS/OPAC-a
dnevni seznam novih rezervacij in preklicev rezervacij
opomin
listek s podatki o gradivu, ki je bilo vrnjeno v drugem oddelku
listek s podatki o rezervaciji nedostopnega kompleta
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