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Модул „Статистика по служители“. Функции 

Предоставя анализи за дейностите, 
извършени от всеки служител, потребител 
на системата. 

Статистическите данни могат да се 
извеждат както по име на служител, така и 
по вид дейност и по времеви период. 

Отчетите включват и процентно 
съотношение на извършените дейности от 
даден служител към общия брой дейности, 
извършени от всички служители. 

Справките се отпечатват на принтер или се 
извеждат в Word файл. 

До работното място може да се настройва 
достъп:  

• само за упълномощени лица, 
извършващи тази дейност 

• или за всеки регистриран потребител 



Видове анализи 

Статистическите анализи могат да бъдат генерирани за 
произволно избран времеви период и по видове дейности:  

Анализ 
каталогизация: 

Въвеждане на 
кратки или 

пълни 
библиографски 

описания 

Анализ 
инвентиране 

 на 
екземпляри 

Анализ 
регистрация: 

Регистрация на 
читатели 

Издаване на 
читателски карти 

Анализ 
обръщение: 

 Заемане / 
връщане на 
библиотечни 

единици 



Анализ каталогизация 

В зависимост от процесите в библиотеката е предвидена възможност 

дейностите по каталогизация да се отчитат на различни етапи:  

 Регистриране на кратко библиографско описание  

 Инвентиране на екземпляри 

 Създаване на пълно библиографско описание 

 

 

 

 

 

 

  След създаване на пълното библиографско описание се 

избира флаг «Одобрен» за потвърждение, че е направено. 

 



Анализ каталогизация 
Избор на служител Въвеждане 

начална дата 

Въвеждане 

крайна дата Печат 



Анализ каталогизация 

Примерен отчет за брой на всички 

въведени в каталога описания от 

всички служители (до текущата дата). 

Примерен отчет за брой на всички 

въведени в каталога описания от 

всички служители за времеви 

период – един месец. 



Анализ инвентиране 
Избор на служител Въвеждане 

начална дата 
Въвеждане 

крайна дата Печат 



Анализ инвентиране. Примерни отчети. 

Изход в Word файл 



Анализ Регистрация на читатели 



Анализ Регистрация на читатели. Примерни отчети 



Анализ Регистрация на читателски карти 



Анализ Регистрация на читателски карти. Примерни отчети 



Анализ Обръщение на библиотечни единици 



Анализ Обръщение на библиотечни единици. Примерни отчети 



Модул Статистика по служители. Предимства 
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