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B STATISTIKE 

V tem dodatku so opisane statistike za področje izposoje.  

Pripravljamo in izpisujemo jih v segmentu COBISS3/Izpisi. Oblika izpisa je 

vnaprej določena, na vsebino izpisa pa lahko vplivamo z vnosom posameznih 

parametrov ob pripravi izpisa.  

Glede na to, kako jih lahko uporabljamo, so definicije izpisov razdeljene v dve 

veliki skupini. To sta: 

•   Statistike  

V tej skupini so statistike, pri katerih se lahko uporabi le razvrstitev iz 

definicije izpisa. 

•   Statistike (uporabniške razvrstitve)  

V tej skupini statistik lahko ob pripravi izpisa izberemo razvrstitev, ki 

jo želimo uporabiti v izpisu statistike. 

V skupini Statistike so statistike razdeljene v naslednje skupine: 

• G: Izposoja gradiva 

• T: Transakcije 

• OT: Izračun števila obiskov 

• A: Aktivni člani 
 

V skupini Statistike (uporabniške razvrstitve) so statistike razdeljene v 

naslednje skupine: 

• C: Člani  

Skupina ima dve podmapi, v kateri se statistike shranjujejo glede na to, 

ali se podatki o članih črpajo iz transakcijskih datotek izposoje ali iz 

baze članov. 

• O: Izračun števila obiskov 

• A: Aktivni člani 

• T: Transakcije  

Skupina ima podmapo Potujoča knjižnica, kjer so shranjene statistike 

za potrebe potujoče knjižnice. 

• B: Blagajna 
 

Statistike iz skupine G pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Transakcije 

in povezanem razredu Polje 996/997. Statistike iz skupine T pripravljamo na 
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osnovi podatkov v razredu Transakcije ter povezanih razredih Polje 996/997 

in Član. Statistike iz skupin O, OT in C pripravljamo na osnovi podatkov v 

razredu Transakcije in povezanem razredu Član. Statistike iz skupine B 

pripravljamo na osnovi podatkov v razredu Transakcije v blagajni in 

povezanem razredu Član.  

Vsaka statistika ima svojo oznako in ime. Oznaka je sestavljena iz oznake 

segmenta (I), oznake, da spada izpis v skupino statistik (STA), oznake skupine 

statistik (G, T, O, OT, A, C ali B) in zaporedne številke izpisa v skupini; vsi 

elementi oznake so med seboj povezani z znakom " - ". Iz imena statistike so 

razvidna merila za razvrščanje podatkov, ki so med seboj ločena z znakom "/". 
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