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COBISS3/Izposoja

IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV
Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih:
•

statistike I-STA-O01, I-STA-O02, I-STA-O03, I-STA-O04, I-STAO05, I-STA-O06 in I-STA-O07
Upoštevajo se naslednje transakcije: vpis člana, izposoja na dom,
izposoja v čitalnico, rezervacija neprostega gradiva, rezervacija
prostega gradiva, podaljšanje roka izposoje, vračilo/brisanje gradiva iz
evidence pri članu, vračilo z zadržkom, evidentiranje izgube gradiva,
sprememba podatkov o članu, sprememba datuma poteka, začetek
kroženja serijskih publikacij, obisk člana zaradi dostopa do interneta,
rezervacija za čitalnico, zaključek kroženja serijskih publikacij, obisk
nečlana, evidentiranje plačila, obisk člana v čitalnici, medknjižnična
izposoja, medknjižnično vračilo, sprememba številke, obisk člana –
razno, aktivnost člana z inventarjem.
Gre za tiste transakcije, ki zahtevajo, da član pride v knjižnico.

•

statistike I-STA-OT01, I-STA-OT02, I-STA-OT03, I-STA-OT04, ISTA-OT05, I-STA-OT06, I-STA-OT07, I-STA-O10, I-STA-O11, ISTA-O12, I-STA-O13, I-STA-O14, I-STA-O15, I-STA-O16, I-STAO17, I-STA-O18, I-STA-O19 in I-STA-O20
Transakcija 52 – sprememba podatkov preko COBISS+ in mCOBISS se
upošteva le, kadar pripravljamo statistiko za vse oddelke (če torej
parametra "Oddelek knjižnice" ne določimo). Sprememba podatkov
preko COBISS+ in mCOBISS namreč ni vezana na posamezni oddelek
knjižnice.

•

statistike I-STA-O03, I-STA-O04, I-STA-OT03, I-STA-OT04
Štejejo se le obiski članov, ki imajo vpisan podatek o oddelku/letniku
šolanja.

•

statistike v skupinah Obisk in Obisk po transakcijah
Kot en obisk člana se štejejo transakcije člana, ki so bile evidentirane v
knjižnici, in to v istem oddelku v določenem obdobju. Privzeta vrednost
za obdobje je 60 minut. V knjižnici z oddelki se obiski vodijo ločeno po
posameznih oddelkih. Če je član v obdobju 60 minut obiskal dva
oddelka knjižnice, se v statistiki to šteje za dva obiska.
Na zahtevo knjižnice je možno s posebnim parametrom določiti
drugačno vrednost za to obdobje. Krajšo vrednost (30 minut)
priporočamo samo za šolske knjižnice zaradi obiska istega člana v dveh
zaporednih odmorih, ki sta ločena z obdobjem, krajšim od ene ure
(običajno 45 minut).

•

statistike aktivnih članov (od I-STA-A01 do I-STA-A04)
Med aktivne člane se štejejo člani, ki so v izbranem obdobju obiskali
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knjižnico vsaj enkrat.
Pri statistikah aktivnih članov se član pri vmesnem prikazu statističnih
podatkov za posamezno kategorijo zajame tolikokrat, kolikorkrat je v
izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva. Če je bil v izbranem
obdobju npr. osnovnošolec in nato srednješolec, se pri vmesnem
prikazu pri vsaki od obeh kategorij prišteva med aktivne člane. V
skupnem seštevku aktivnih članov pa je zajet samo enkrat ne glede na
to, kolikokrat je v izbranem obdobju menjal kategorijo članstva.
Seštevek rezultatov po posameznih kategorijah članov tako ni nujno
enak skupnemu seštevku statistike.
•

statistika I-STA-A05
Med aktivne člane se štejejo tisti člani, ki so v letu prehoda na uporabo
programskega segmenta COBISS3/Izposoja knjižnico obiskali vsaj
enkrat.
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