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E.3 OPIS POSAMEZNIH IZPISOV 

E.3.1 E-IZV-01: Licence za izposojo (polni 

format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o licencah za izposojo v program Excel. 

Ko je izvoz pripravljen, ga shranimo v oknu Pregled in pošiljanje izpisa v 

poljubno mapo s klikom na gumb Shrani kot. V programu Excel odpremo 

datoteko s shranjenim izpisom. Pri uvozu podatkov kliknemo izbirni gumb 

"Delimited" in iz seznama izberemo vrednost 65001 : Unicode (UTF-8), 

podatke pa ločimo z znakom "|", ki ga vpišemo pri "Other". 

V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov 

Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej 

navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki. 

Pri atributu "Štev. zakupljenih izposoj/štev. licenc" se glede na vrsto licence 

izpiše: 

• pri licenci vrste zakup izposoj število zakupljenih izposoj v izbranem 

obdobju 

• pri licenci vrste osnovni paket število licenc (tj. število 1), če je 

obdobje veljavnosti licence znotraj izbranega obdobja 

E.3.2 E-IZV-02: Paketi/licence (polni format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o paketih in licencah za samostojne e-

vire v program Excel. 

V izvoz so vključeni podatki o paketih in licencah za samostojne e-vire z 

atributi iz razredov Paket/licenca, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu 

so najprej navedeni atributi paketov in licenc za samostojne e-vire, zatem pa še 

bibliografski podatki. 

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v pogl. E.3.1. 

E.3.3 E-IZV-03: Izposojeni spletni viri (polni 

format) 

Podatki so prirejeni za izvoz podatkov o izposojenih spletnih virih v program 

Excel. 
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V izvoz so vključeni podatki o licencah za izposojo z atributi iz razredov 

Licenca za izposojo, Gradivo in Bibliografski zapis. V izvozu so najprej 

navedeni atributi licenc, zatem pa še bibliografski podatki. 

Izvoz vključuje le tiste podatke o izposoji spletnih virov, ki so evidentirani v 

sistemu COBISS. Zajeti so tudi spletni viri, ki niso bili izposojeni v izbranem 

obdobju, pri njih je število izposoj enako 0. 

Izvoz podatkov in uvoz v program Excel sta opisana v pogl. E.3.1. 
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