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E.2 IZBOR PODATKOV ZA PRIPRAVO IZPISOV  

Pri pripravi izpisa statistike se upoštevajo: 

 podatki v datoteki, pripravljeni v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja 

 definicija izpisa, shranjena v segmentu COBISS3/Izpisi 

 vhodni parametri, ki jih določimo pri pripravi izpisa v segmentu 

COBISS3/Izpisi 

Podatki v datoteki, pripravljeni v segmentu COBISS3/Medknjižnična 

izposoja, so osnovni podatki za pripravo izpisov. Vključeni so vsi zahtevki za 

MI in vsi z njimi povezani objekti, ki so shranjeni v bazi podatkov tega 

segmenta. 

V definiciji izpisa so določeni osnovni izgled in način razvrščanja podatkov v 

statistiki ter osnovni kriteriji za izbiro podatkov iz pripravljene datoteke.  

Z vhodnimi parametri določimo dodatne kriterije za izbiro podatkov. Pri vseh 

statistikah, razen pri MI-STA-C02 (to je tudi edina statistika, ki se pripravi na 

osnovi aktualnih podatkov iz baze, in ne na osnovi podatkov iz pripravljene 

datoteke), je vhodni parameter izbrano obdobje. Obdobje predstavlja vse 

datume, novejše ali enake začetnemu datumu ("Od") in starejše ali enake 

končnemu datumu ("Do").  

 

Primer:  

Če smo pri "Od" vpisali 01.01.2007 in pri "Do" 31.12.2007, se bodo pri 

statistikah skupine A upoštevala le naročila, izstavljena v obdobju od  

1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.  

 

Kriteriji za izbor podatkov pri posameznih izpisih: 

 statistike od MI-STA-A01 do MI-STA-A04  

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi izstavitve teh naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v izbrano obdobje  

 datumi evidentiranja prejemov gradiva za ta naročila (vrednost pri 

"Prejeto" pri objektu Prejeto/dobavljeno gradivo) spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-A05  

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  
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 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi izstavitve teh naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v izbrano obdobje  
 

 statistika MI-STA-A06  

 prejemi za naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi 

naročil razen interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno  

 datumi evidentiranja prejemov gradiva za ta naročila (vrednost pri 

"Prejeto" pri objektu Prejeto/dobavljeno gradivo) spadajo v izbrano 

obdobje; upoštevajo se vsi prejemi gradiva, tudi za naročila, ki so 

bila izstavljena pred izbranim obdobjem 
 

 statistiki MI-STA-A07 in MI-STA-A08  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" pa vrednost 

članek 

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki smo jim dobavili članke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje 

 v bazi partnerjev obstaja partner z oznako, ki jo ob pripravi izpisa 

določimo kot vhodni parameter pri "Dobavitelj" 
 

 statistika MI-STA-A09  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 naročila, ki smo jih poslali drugim knjižnicam (vsi tipi naročil razen 

interno naročilo)  

 ta naročila imajo status izstavljeno, zaključeno – nerealizirana 

dobava ali zaključeno 

 datumi zahtevkov za MI (vrednost pri "Datum zahtevka naročnika" 

pri objektu Zahtevek za MI), spadajo v izbrano obdobje 

 datumi izstavitve naročil (vrednost pri "Izstavljeno" pri objektu 

Naročilo) spadajo v isto izbrano obdobje  
 

 statistike od MI-STA-B01 do MI-STA-B04  

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  

 datumi evidentiranja teh zahtevkov za MI (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B05  

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  
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 datumi evidentiranja teh zahtevkov za MI (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B06  

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-B07  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost nakup, pri "Vrsta gradiva" pa vrednost 

članek ali del mon. publ. 

 zahtevki za MI, pri katerih je dobavitelj domača knjižnica  

 datumi zahtevkov za MI (vrednost pri "Datum zahtevka naročnika" 

pri objektu Zahtevek za MI) spadajo v izbrano obdobje 

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki smo jim dobavili članke 

(vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v isto 

izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-B08  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 naročniki, ki so podali te zahtevke za MI, so partnerji 

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 

 v bazi partnerjev obstajajo partnerji z oznakami, ki jih ob pripravi 

izpisa določimo kot vhodni parameter pri "Izbor naročnikov" 

 med podatki o zalogi obstajajo polja 996/997, ki imajo pri "Financer 

(4)" vpisano eno od oznak, ki jih ob pripravi izpisa določimo kot 

vhodni parameter pri "Izbor skladov/financerjev" 
 

 statistika MI-STA-B09  

 zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o gradivu pri "Vrsta 

storitve" določena vrednost izposoja 

 dobave gradiva naročnikom za tiste zahtevke za MI, ko je dobavitelj 

domača knjižnica  

 datumi izstavitve dobavnic naročnikom, ki so podali te zahtevke za 

MI (vrednost pri "Dobavljeno" pri objektu Dobavnica), spadajo v 

izbrano obdobje; upoštevajo se vse izstavljene dobavnice, tudi za 

zahtevke, ki so bili evidentirani pred izbranim obdobjem 
 

 statistika MI-STA-C01  
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 zaključeni zahtevki za MI, katerih datum statusa (vrednost pri 

"Datum statusa" pri objektu Zahtevek za MI) spada v izbrano 

obdobje 
 

 statistika MI-STA-C02 

 zahtevki za MI, pri katerih na dan priprave podatkov za izpis 

statistik (vrednost pri "Datum statusa" pri objektu Zahtevek za MI) 

še ni določen nobeden od zaključenih statusov (zaključeno – 

zavrnjeno, zaključeno – preklicano, zaključeno – naročilo 

preklicano, zaključeno – nerealizirana dobava ali zaključeno) 
 

 statistika MI-STA-C03  

 zahtevki za MI, katerih datum evidentiranja (vrednost pri "Vneseno" 

pri objektu Zahtevek za MI) spada v izbrano obdobje, zanje pa so 

bila v istem obdobju izstavljena tudi naročila 
 

 statistika MI-STA-C04  

 transakcije, pri katerih so nastali objekti; njihov datum kreiranja 

(vrednost pri "Vneseno" pri teh objektih) spada v izbrano obdobje 
 

 statistika MI-STA-C05  

 podatki o elektronskih dokumentih, ki smo jih v izbranem obdobju 

poslali naročnikom ("Način dobave" pri objektu Dobavnica ima 

vrednost e-pošta, Ariel ali splet) 
 

 statistika MI-STA-C06  

 gradivo za izposojo (vsi zahtevki za MI, pri katerih je med podatki o 

gradivu pri "Vrsta storitve" določena vrednost izposoja) 

 to gradivo ima status 10 – izposojeno, 13 – naročnik vrnil ali 17 – 

zaključen zahtevek 

 v seznamu dogodkov pri tem gradivu je zabeležen dogodek o 

spremembi datuma pričakovane vrnitve gradiva (oz. o podaljšanju 

roka izposoje) 

 datum dogodka, ko je bil spremenjen datum pričakovane vrnitve 

gradiva (vrednost pri "Vneseno" pri tem dogodku) spada v izbrano 

obdobje 

 

Gl. tudi pogl. 13.10. 
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