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3. Προτάσεις αγοράς 

3.1 Δημιουργία / Εμφάνιση Προτάσεων 

Οι Προτάσεις αγοράς μπορούν να δημιουργηθούν με τους εξής τρόπους : 

 Από το προσωπικό, στην σελίδα του Χρήστη (είτε για τη βιβλιοθήκη, είτε για 

λογαριασμό του χρήστη).  

 

 
 

 Από το προσωπικό, στη σελίδα των Προσκτήσεων, επιλέγοντας Προτάσεις 

και Νέα Πρόταση Αγοράς 

 

 Από το χρήστη, μέσω του Λογαριασμού του στον OPAC.  

 

o Οι προτάσεις υπόκεινται σε έλεγχο και προτείνονται ή όχι προς αγορά. 

Όταν είναι σε αναμονή για να ελεγχθούν, εμφανίζονται στη σελίδα 

των Προσκτήσεων, δίπλα από το πεδίο αναζήτησης του Προμηθευτή 

ως Εκκρεμείς Προτάσεις και αναφέρεται ο αριθμός τους. 

 

o Εμφανίζονται ακόμα στη Σελίδα Διεπαφής κάτω από το υποσύστημα 

Καθιερωμένοι όροι 
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o Όταν δεν υπάρχουν εκκρεμείς  προτάσεις μπορούμε να επιλέξουμε  τον 

σύνδεσμο  Προτάσεις από το μενού επιλογών στα αριστερά της σελίδας 

Προσκτήσεων. 

 

3.2 Διαχείριση Προτάσεων 

Επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο μεταφερόμαστε στην οθόνη Διαχείρισης των 

προτάσεων. 

 

Για τον έλεγχο των προτάσεων ορίζετε υπεύθυνος βιβλιοθηκονόμος, ο οποίος 

αιτιολογεί την έγκριση ή την απόρριψή τους. 

Οι προτάσεις με βάση την Κατάστασή τους κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες : 

Εκκρεμείς, Αποδεκτές (Εγκεκριμένες), Ελεγμένες, Παραγγελθείσες και /ή 

Απορριπτέες.  

Εκκρεμής πρόταση : η πρόταση που είναι σε αναμονή για έλεγχο 

Αποδεκτή  πρόταση : εγκεκριμένη προς παραγγελία 
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Απορριπτέα πρόταση : μη εγκεκριμένη για παραγγελία 

Ελεγμένη πρόταση : έχει ελεγχθεί 

Υπό παραγγελία πρόταση : έχει προωθηθεί για παραγγελία 

Για τις βιβλιοθήκες που έχουν να διαχειριστούν πολλές προτάσεις, υπάρχουν φίλτρα 

περιορισμού των αποτελεσμάτων στα αριστερά της σελίδας Διαχείριση Προτάσεων. 

Ο Περιορισμός των αποτελεσμάτων μπορεί να γίνει με βάση τα Βιβλιογραφικά 

Στοιχεία του προτεινόμενου τίτλου (πχ. Συγγραφέα, Έτος έκδοσης), τα Στοιχεία 

Πρότασης (πχ. Κατάσταση Πρότασης, Όνομα Χρήστη που πρότεινε τον τίτλο) και τα 

Στοιχεία Πρόσκτησης (πχ. Κονδύλι, Βιβλιοθήκη) 

 
Επιλέγοντας Καθαρισμός αφαιρούμε τους περιορισμούς που είχαμε προεπιλέξει και 

εμφανίζονται όλες οι προτάσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σελίδα Προτάσεις αυτόματα περιορίζεται στους 

προτεινόμενους τίτλους για την Οικεία βιβλιοθήκη. Για να δούμε 

πληροφορίες για όλες ή οποιαδήποτε άλλη βιβλιοθήκη επιλέγουμε τα 

αντίστοιχα φίλτρα στα Στοιχεία Πρόσκτησης.  
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3.3 Έλεγχος προτάσεων 

 

 Όταν ελέγχουμε Εκκρεμείς προτάσεις, επιλέγουμε την Πρόταση ή τις 

Προτάσεις και έπειτα την Κατάσταση και το Λόγο για αιτιολογήσουμε την 

επιλογή μας. Μπορούμε επίσης να διαγράψουμε εντελώς την Πρόταση 

επιλέγοντας Διαγραφή Επιλεγμένων. 

 

 
 

 

 Ένας άλλος τρόπος για να εγκρίνουμε ή να απορρίψουμε τις προτάσεις είναι 

με επιλογή κάθε τίτλου χωριστά και επεξεργασία των στοιχείων όπου 

απαιτείται. 

Επιλέγουμε: 

o τον σύνδεσμο Επεξεργασία, που βρίσκεται μετά τον τίτλο, 
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ή, 

o  τον προτεινόμενο τίτλο και Επεξεργασία (στην κορυφή της σελίδας των 

στοιχείων της Πρότασης). 

 

 

Στην φόρμα που ανοίγει, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία της πρότασης, 

προσθέτοντας περισσότερες λεπτομέρειες ή διορθώνοντας ανακριβείς πληροφορίες 

που παρέχονται από το χρήστη. 
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Τέλος, επιλέγουμε το Λόγο (αν διατίθεται λίστα με προκαθορισμένες τιμές) ή 

συμπληρώνουμε μια νέα αιτιολογία στο κενό πεδίο, για να δικαιολογήσουμε την 

αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης. 

 
 

Αν επιλέξουμε Άκυρο, επιστρέφουμε στις προηγούμενες επιλογές. 
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Κάνουμε Υποβολή και η πρόταση θα μεταφερθεί στην αντίστοιχη καρτέλα.  

Επίσης ενημερώνεται ο Χρήστης από το Λογαριασμό του στον OPAC (ΚΟΗΑ) αν 

εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε η πρότασή του. 

 
 

 

  

 

 

 


