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D.3 VNOS VHODNIH PARAMETROV ZA PRIPRAVO IZPISOV 

Kriterije za izbor podatkov določimo v oknu Vnos vhodnih parametrov za 

pripravo izpisa. 

D.3.1 Statistike E-STA-L01, E-STA-L02,            

E-STA-L03, E-STA-L04, E-STA-L05, E-

STA-L06 in E-STA-L07 

Pri pripravi statistik najprej v iskalniku razreda Licenca poiščemo in izberemo 

licence. Zatem določimo vrednost naslednjih parametrov: 

• "Nakup ali plačilo v obdobju od" 

• "Nakup ali plačilo v obdobju do" 

 

S parametroma določimo, naj se izmed licenc, ki smo jih poiskali in izbrali, v 

statistiko uvrstijo le tiste, ki smo jih kupili ali plačali v izbranem obdobju. 

D.3.2 Statistiki E-STA-P01 in E-STA-P02 

Pri pripravi statistik najprej v iskalniku Paket/licenca poiščemo in izberemo 

pakete in licence za samostojne e-vire. Zatem lahko določimo vrednost 

naslednjega parametra: 

• "Komentar v naslovu" 

Vpišemo dodatni komentar, ki se izpiše v naslovu seznama. Podatek ni 

obvezen. 

D.3.3 Statistika E-STA-I01 

Pri pripravi statistike določimo vrednost naslednjih parametrov: 

• "Oznaka transakcije" 

Privzeto se ponudi vrednost izposoja na dom. Vnos parametra je 

obvezen. 

• "Uporabniško ime" 

Privzeto se ponudita uporabniški imeni za transakcije izposoje spletnih 

virov: _EBOOKS, EBookService. Vnos parametra je obvezen. 



COBISS3/Elektronski viri COBISS 

 

Dodatek D.3-2 © IZUM, marec 2022 

 

• "Obdobje" 

Določimo obdobje, za katero naj se v statistiki upoštevajo podatki. 

Vnos parametra je obvezen. 

• "Ponudnik/portal" 

Določimo, da se upoštevajo le transakcije vpisanega ponudnika za 

izposojo spletnih virov (npr. biblos). Vnos parametra ni obvezen. Če 

vrednost parametra ni določena, se v statistiki upoštevajo vse 

transakcije izposoje spletnih virov ne glede na ponudnika/portal. 

 

D.3.4 Statistika E-STA-B01 

Podatke za pripravo statistike poiščemo in izberemo v iskalniku razreda 

Bibliografski zapis. 

Če pripravljamo statistiko za izpolnjevanje Poročila o delu knjižnice za Center 

za razvoj knjižnic, poiščemo podatke o bibliografskih zapisih po datumu 

kreiranja/prevzema (DM=), in sicer v ukaznem načinu iskanja. 
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