COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS

E.3

VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV
Dodatne kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih
parametrov za pripravo izpisa.

E.3.1

Statistike od MI-STA-A01 do MI-STAA06, MI-STA-A09, od MI-STA-B01 do MISTA-B07, MI-STA-C01 in od MI-STA-C03
do MI-STA-C06

Pri statistikah od MI-STA-A01 do MI-STA-A06, MI-STA-A09, od MI-STAB01 do MI-STA-B07, MI-STA-C01 in od MI-STA-C03 do MI-STA-C06
moramo določiti vrednost naslednjega parametra:


"Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Upoštevani bodo vsi tisti podatki iz pripravljene datoteke, ki po
osnovnem kriteriju za izbor za posamezno statistiko (npr. datum
evidentiranja zahtevka za MI, datum izstavitve naročila, datum
evidentiranja prejema gradiva itd.) spadajo v obdobje, ki ga določimo
kot vhodni parameter. Privzeta vrednost pri "Od" je prvi dan, pri "Do"
pa zadnji dan prejšnjega koledarskega leta (izjema je statistika
MI-STA-C04, kjer program datuma ne ponudi). Datum lahko
spremenimo.

E.3.2

Statistiki MI-STA-A07 in MI-STA-A08

Pri statistikah MI-STA-A07 in MI-STA-A08 moramo določiti vrednost
naslednjih parametrov:


"Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Upoštevani bodo vsi tisti podatki iz pripravljene datoteke, ki po
osnovnem kriteriju za izbor za posamezno statistiko (tj. datum dobave
gradiva) spadajo v obdobje, ki ga določimo kot vhodni parameter.
Privzeta vrednost pri "Od" je prvi dan, pri "Do" pa zadnji dan
prejšnjega koledarskega leta. Datum lahko spremenimo.



"Dobavitelj"
Vpišemo oznako partnerja, pri katerem smo naročili članke, ki smo jih
v izbranem obdobju dobavili naročnikom. Podatek je obvezen.
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Statistika MI-STA-B08

Pri statistiki MI-STA-B08 moramo določiti vrednost naslednjih parametrov:


"Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Upoštevani bodo vsi tisti podatki iz pripravljene datoteke, ki po
osnovnem kriteriju za izbor za posamezno statistiko (tj. datum dobave
gradiva) spadajo v obdobje, ki ga določimo kot vhodni parameter.
Privzeta vrednost pri "Od" je prvi dan, pri "Do" pa zadnji dan
prejšnjega koledarskega leta. Datum lahko spremenimo.



"Izbor naročnikov"
Vpišemo oznako enega ali več partnerjev, za katere naj se v statistiki
upoštevajo podatki. Če vpišemo oznake več partnerjev, jih ločimo z
znakom "," (brez presledka). Če so izbrani naročniki partnerji z več
kontaktnimi osebami ali oddelki, bodo v statistiki upoštevani podatki o
vseh njihovih kontaktnih podatkih, ki smo jih izbrali ob vnosu zahtevka
za MI za konkretnega partnerja. Posamezne oznake partnerjev lahko
tudi krajšamo z znakom "*". Če vpišemo samo "*", se bodo v statistiki
upoštevali vsi partnerji – naročniki v MI. Podatek je obvezen (vpisati
moramo oznako vsaj enega partnerja ali znak "*").



"Izbor skladov/financerjev"
Vpišemo oznako enega ali več skladov/financerjev, ki naj se
upoštevajo pri pripravi statistike. Če vpišemo oznake več
skladov/financerjev, jih ločimo z znakom "," (brez presledka).
Posamezne oznake skladov ali financerjev lahko tudi krajšamo z
znakom "*". Če vpišemo samo "*", se bodo v statistiki upoštevali vsi
skladi oz. financerji. Podatek je obvezen (vpisati moramo oznako vsaj
enega sklada ali financerja ali znak "*").



"Komentar v naslovu"
Podatek je neobvezen in ga vpišemo, če želimo v naslovu izpisati
dodatni komentar.

Primer:
Če želimo izbrati npr. več partnerjev – naročnikov, vpišemo njihove oznake
v naslednji obliki, npr.: SIKSBI,SIKLIT. V statistiki bodo upoštevani
podatki o npr. SIKSBI, SIKSBI/1, SIKSBI/2, SIKLIT, SIKLIT/1 itd. Če
želimo izbrati npr. vse partnerje – naročnike, katerih oznaka se začne z
nizom določenih znakov, npr. "SIK" (SIKMB, SIKCE, SIKNM …),
vpišemo v vnosno polje pri "Izbor naročnikov želeni niz znakov in znak
"*", npr. SIK*. Vpišemo lahko enega ali več takšnih nizov, npr.:
SIK*,UM*,UP*.
Enako pravilo velja za izbor skladov/financerjev.
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Statistika MI-STA-B09

Pri statistiki MI-STA-B09 moramo določiti vrednost naslednjih parametrov:


"Obdobje"
Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki.
Upoštevani bodo vsi tisti podatki iz pripravljene datoteke, ki po
osnovnem kriteriju za izbor za posamezno statistiko (tj. datum dobave
gradiva) spadajo v obdobje, ki ga določimo kot vhodni parameter.
Privzeta vrednost pri "Od" je prvi dan, pri "Do" pa zadnji dan
prejšnjega koledarskega leta. Datum lahko spremenimo.



"Način nabave"
Določimo način nabave, ki naj se upošteva pri pripavi izpisa. Iz šifranta
lahko izberemo eno ali več vrednosti. Če želimo, da bodo v statistiko
vključeni tudi podatki o izposojenem gradivu, za katerega način nabave
ni določen, ne izberemo nobene vrednosti.



"Naročnik – partner"
V izpis lahko vključimo podatke o gradivu, ki smo ga v izbranem
obdobju izposodili vsem naročnikom, ali pa samo podatke o gradivu, ki
je bilo v izbranem obdobju izposojeno pri določeni vrsti naročnikov.
Če označimo potrditveno polje "Da", se bodo v izpisu upoštevali samo
podatki o izposojenem gradivu pri partnerjih v vlogi naročnika v MI.
Če označimo potrditveno polje "Ne", se bodo v izpisu upoštevali samo
podatki o izposojenem gradivu pri članih. Če ne označimo nobenega
potrditvenega polja, se bodo v izpisu upoštevali podatki o izposojenem
gradivu pri vseh naročnikih.

E.3.5

Statistika MI-STA-C02

Pri statistiki MI-STA-C02 se okno Vnos vhodnih parametrov za pripravo
izpisa ne odpre. Upošteva se stanje objektov – zahtevkov za MI v bazi
podatkov na dan priprave datoteke za izpis statistik v segmentu
COBISS3/Medknjižnična izposoja.
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