Pozdravljeni!

Da bo izpolnjevanje statističnega vprašalnika o dejavnosti šolskih knjižnic za šolsko leto 2015/2016 lažje,
smo pripravili nekaj kratkih navodil, kako čim lažje in hitreje dobiti podatke s pomočjo programa WinKnj.
Ko boste izpolnjevali vprašalnik, bodite pozorni na to, po čem vprašalnik sprašuje. Če vas sprašuje o
inventarnih enotah, pomeni, da boste podatke pridobili iz Inventarne knjige. Če pa boste vpisovali podatke
o izposoji, boste odprli dnevnik izposoje.
V posameznem sklopu najprej filtrirate na datum (ponekod stanje na dan 31. 8. 2016, ponekod pa za šolsko
leto 2015/2016, zato primerno omejite datum od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016), nato pa zaženite statistično
analizo prikazanega gradiva pomočjo magičnega gumba. Odprite Inventarno knjigo in naredite OLAP.

Odpre se vam novo okno z vsemi polji (stolpci), ki so aktivni v maski, iz katere ste odprli OLAP.

V zgornjem delu, kjer imate nanizane vse možnosti analiz, z miško primite posamezno izbiro in jo
premaknite v vrstico A, nato pa primite še drugi podatek, ki ga želite primerjati, odnesite ga v stolpec B in
izpustite. Lahko si prikažete podatke tudi iz stolpca B, kjer več podatkov omejite znotraj posamezne
zahteve (rdeči X ne prikaže označenega).

Primer: Če vas zanima nakup po oznaki dobave in po jeziku, najprej v Inventarni knjigi filtrirajte na datum,
nato naredite OLAP in v vrstico A položite oznako dobave, v stolpec B pa jezik. Izpišejo se vam vrednosti
ter seštevki. V spodnjem delu je že samodejno vse sešteto, ponekod pa boste določene podatke sami
izračunati. Za vsak podatek več stolpcev; v enem je število enot, v drugem pa vrednost (po nekod tudi
število naslovov).

Za statistiko izposoje (3.2.1) pridobite podatke iz STATISTIKE – RAZNO – DNEVNIK IZPOSOJE kjer omejite
na datum od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, nato pa prikažete le izposojo in ravno tako z OLAP-om (statistično
analizo) prikažete želene podatke. Pri podaljševanju lahko podatek pridobite že s funkcijo »preštej
prikazane zapise«.

Na tak način si urejate statistiko sami, glede na posamezno zahtevo.

