COBISS

B.1

COBISS3/Izposoja

SEZNAM IZPISOV
Seznam izpisov je v mapah:
• Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Statistike
• Izpisi / Sistemske definicije / Izposoja / Statistike (uporabniške
razvrstitve)
V mapi Statistike je možno izbirati med naslednjimi statistikami:
•

Izposoja gradiva
 I-STA-G01: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/aktivnih mesecih
 I-STA-G02: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/mesecih
 I-STA-G03: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva (fizična
oblika)/mesecih
 I-STA-G04: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/
jeziku/aktivnih mesecih
 I-STA-G05: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (osnovni)/
jeziku/mesecih
 I-STA-G06: Izposoja gradiva – po vrsti gradiva/kategoriji člana
(šolske knjižnice)
 I-STA-G07: Izposoja gradiva – po oddelku šole/aktivnih mesecih
 I-STA-G08: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK (podrobni)/
jeziku/aktivnih mesecih
 I-STA-G09: Izposoja gradiva – po vrstilcu UDK
(osnovni)/namembnosti/jezikih/aktivnih mesecih
 I-STA-G10: Izposoja gradiva – po razmerju gradiva/kategoriji člana
 I-STA-G11: Izposoja gradiva – po postajališčih bibliobusa/kategoriji
člana/aktivnih mesecih
 I-STA-G12: Izposoja gradiva – po financerju/gradivu/kategoriji
člana

•

Transakcije
 I-STA-T01: Transakcije – po kategoriji člana/mesecih
 I-STA-T02: Transakcije – po kategoriji člana/dnevih
 I-STA-T03: Transakcije – po občini/kategoriji člana

•

Obisk
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I-STA-O01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih
I-STA-O02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih
I-STA-O03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih
I-STA-O04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih
I-STA-O05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana
I-STA-O06: Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji
člana
Dodatek B.1-1
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 I-STA-O07: Obisk članov – po urah/dnevih
•

Obisk po transakcijah
 I-STA-OT01: Obisk članov – po kategoriji člana/mesecih
(transakcije)
 I-STA-OT02: Obisk članov – po kategoriji člana/dnevih
(transakcije)
 I-STA-OT03: Obisk članov – po oddelku šole/mesecih (transakcije)
 I-STA-OT04: Obisk članov – po oddelku šole/dnevih (transakcije)
 I-STA-OT05: Obisk članov – po občini/kategoriji člana (transakcije)
 I-STA-OT06: Obisk članov – po postajališčih bibliobusa/kategoriji
člana (transakcije)
 I-STA-OT07: Obisk članov – po urah/dnevih (transakcije)

•

Aktivni člani





I-STA-A01: Aktivni člani – po kategoriji člana (šolske knjižnice)
I-STA-A02: Aktivni člani – po kategoriji člana
I-STA-A03: Aktivni člani – po občini/kategoriji člana
I-STA-A04: Aktivni člani – po postajališčih bibliobusa/kategoriji
člana
 I-STA-A05: Aktivni člani – po kategoriji člana (po preteku leta
prehoda na COBISS3/Izposojo)
 I-STA-A06: Aktivni člani – po kategoriji člana (za leto prehoda na
COBISS3/Izposojo)
V mapi Statistike (uporabniške razvrstitve) je možno izbirati med
naslednjimi statistikami:
•

Člani











•

Obiski






Dodatek B.1-2

I-STA-C01: Po kategorijah članov
I-STA-C02: Po kategorijah članov/spolu
I-STA-C03: Po občinah/kategorijah članov
I-STA-C04: Po postajališčih bibliobusa (pri članu)/kategorijah
članov
I-STA-C05: Po oddelkih/kategorijah članov
I-STA-C06: Po oddelkih/kategorijah članov/starosti
I-STA-C07: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih
I-STA-C08: Po oddelkih/spolu/starosti
I-STA-C09: Po oddelkih/spolu/kategorijah članov
I-STA-C10: Po oddelkih/občinah/kategorijah članov

I-STA-O10: Po urah/dnevih v tednu
I-STA-O11: Po dnevih v mesecu/urah
I-STA-O12: Po kategorijah članov/mesecih
I-STA-O13: Po oddelkih/kategorijah članov/mesecih
I-STA-O14: Po oddelkih/mesecih/spolu/starosti
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Transakcije
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I-STA-O15: Po oddelkih/mesecih/občinah/kategorijah članov
I-STA-O16: Po oddelkih/mesecih/kategorijah članov
I-STA-O17: Po oddelkih/urah/kategorijah članov
I-STA-O18: Po oddelkih/urah/dnevih v mesecu
I-STA-O19: Po oddelkih/mesecih/oddelkih vpisa
I-STA-O20: Po postajališčih/kategorijah članov/mesecih

I-STA-T10: Po namembnosti
I-STA-T11: Po namembnosti/jezikih/675s
I-STA-T12: Po namembnosti/fizični obliki (tip zapisa)/675s
I-STA-T13: Po 675s/namembnosti
I-STA-T14: Po občinah
I-STA-T15: Po občinah/kategorijah članov
I-STA-T16: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (tip zapisa) –
filmska zbirka
I-STA-T17: Po postavitvenem UDK/fizični obliki (vrsta gradiva) –
glasbeni CD-ji
I-STA-T18: Po interni oznaki/letu inventarizacije
I-STA-T19: Po fizični obliki (tip
zapisa)/namembnosti/postavitvenem UDK (C, P, M, L)/675s
I-STA-T20: Po fizični obliki (vrsta gradiva)/namembnosti
I-STA-T21: Po financerjih/675s/kategorijah članov
I-STA-T22: Po načinih nabave/podlokacijah/postavitvenem
UDK/letih inventarizacije
I-STA-T23: Po načinih nabave/675s/podlokacijah/letih
inventarizacije
I-STA-T24: Po uporabniških imenih/urah/dnevih v mesecu
I-STA-T25: Po oddelkih/vrstah transakcij
I-STA-T26: Po oddelkih/postavitvenih UDK/fizični obliki (tip
zapisa) – AV-zbirka
I-STA-T27: Po oddelkih/675s/mesecih
I-STA-T28: Po oddelkih/675s/namembnosti
I-STA-T29: Po oddelkih/namembnosti
I-STA-T30: Po oddelkih/namembnosti/starosti/675s
I-STA-T31: Po oddelkih/namembnosti/urah/dnevih v mesecu
I-STA-T32: Po oddelkih/jezikih/kategorijah članov/675s
I-STA-T33: Po oddelkih/mesecih
I-STA-T34: Po oddelkih/mesecih/urah/dnevih v tednu
I-STA-T35: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/mesecih
I-STA-T36: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/podlokacijah
I-STA-T37: Po oddelkih/fizični obliki (tip
zapisa)/jezikih/namembnosti
I-STA-T38: Po oddelkih/fizični obliki (tip
zapisa)/namembnosti/kategorijah članov
I-STA-T39: Po oddelkih/fizični obliki (tip
zapisa)/namembnosti/mesecih
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 I-STA-T40: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/kategorijah
članov
 I-STA-T41: Po oddelkih/uporabniških imenih/vrstah transakcij
 I-STA-T42: Po oddelkih/vrstah transakcij/675s
 I-STA-T43: Po oddelkih/vrstah transakcij/urah/dnevih v mesecu
 I-STA-T44: Po postajališčih (pri članu)/kategorijah članov
 I-STA-T45: Po postajališčih (pri članu)/fizični obliki (tip
zapisa)/namembnosti
 I-STA-T46: Po postajališčih (pri članu)/675s/namembnosti
 I-STA-T47: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij
 I-STA-T48: Po postajališčih (pri članu)/vrstah transakcij/dnevih v
tednu
 I-STA-T49: Po postajališčih bibliobusa/namembnosti/fizični obliki
(tip zapisa)/675s
 I-STA-T50: Po namembnosti/jezikih (domači/tuji)/675s
 I-STA-T51: Po oddelkih/jezikih (domači/tuji)/kategorijah
članov/675s
 I-ST-T52: Po oddelkih/fizični obliki (tip zapisa)/jezikih
(domači/tuji)/namembnosti
•

Blagajna










Dodatek B.1-4

I-STA-B01: Po vrstah storitev (šifrant)/mesecih
I-STA-B02: Po vrstah storitev (opis)/mesecih
I-STA-B03: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant)
I-STA-B04: Po vrstah storitev (šifrant)/kategoriji člana
I-STA-B05: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu (izbor)
I-STA-B06: Po vrstah storitev (šifrant)/dnevih v mesecu
I-STA-B07: Po oddelkih/vrstah storitev (šifrant)/oddelku vpisa
I-STA-B08: Po uporabniških imenih/vrstah storitev (opis)
I-STA-B09: Po vrstah storitev (opis)/dnevih v mesecu (izbor)

© IZUM, september 2017

