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4. Παραγγελίες
4.1. Δημιουργία Καλαθιού (Παραγγελίας)


Αναζητάμε τον Προμηθευτή και επιλέγουμε Νέο Καλάθι.

Σημείωση: Όταν έχουμε ήδη δημιουργήσει το καλάθι για τον Προμηθευτή,
επιλέγουμε τον σύνδεσμο Προσθήκη στο καλάθι.
Καταχωρίζουμε τα στοιχεία της παραγγελίας μας στη φόρμα
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Σημείωση: Μετά την καταχώριση του Καλαθιού μπορούμε να διορθώσουμε
ή να διαγράψουμε το Καλάθι από την επιλέγοντας Επεξεργασία καλαθιού ή
Διαγραφή καλαθιού αντίστοιχα.



Προσθέτουμε τεκμήρια στο Καλάθι :

o Από υπάρχουσα εγγραφή: Αναζητάμε το τεκμήριο στο κενό πεδίο αναζήτησης
και επιλέγουμε Παραγγελία
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.

o

o

Από Πρόταση : παραγγελία εγκεκριμένων προτάσεων αγοράς των χρηστών

Από μια συνδρομή: αναζητάμε τον τίτλο του περιοδικού χρησιμοποιώντας τα
πεδία της Σύνθετης αναζήτησης.
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Σημείωση: Εμφανίζονται τα στοιχεία της συνδρομής στη φόρμα
παραγγελίας χωρίς την ενότητα Προσθήκη τεκμηρίου.

o

Από νέα (κενή) εγγραφή: στην περίπτωση που η εγγραφή του τεκμηρίου δεν
εντοπίζεται σε κάποια πηγή.

o

Από εξωτερική πηγή: Μπορούμε να αναζητήσουμε το τεκμήριο σε μια
εξωτερική πηγή (πχ Library of Congress).

o

Από τη λίστα αποτελεσμάτων επιλέγουμε Παραγγελία για το
τεκμήριο που μας ενδιαφέρει.
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Σημείωση: Όταν το τεκμήριο υπάρχει ήδη στον κατάλογο μας το
Koha μας προειδοποιεί και προτείνει τις ακόλουθες επιλογές: να
χρησιμοποιήσουμε
την
υπάρχουσα
εγγραφή
ή
να
δημιουργήσουμε νέα βιβλιογραφική εγγραφή ή να ακυρώσουμε
την παραγγελία για το τεκμήριο
o

Από staged αρχείο: Αναζητάμε το αρχείο και επιλέγουμε Προσθήκη
παραγγελιών. Από τη λίστα των τεκμηρίων επιλέγουμε Προσθήκη
παραγγελίας, για τα τεκμήρια προς αγορά.

o From titles with highest hold ratios : Αυτή η επιλογή μας μεταφέρει στα
Στατιστικά στοιχεία των κρατήσεων, και μας προτείνει πόσα τεκμήρια στις
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«Χ» κρατήσεις θα πρέπει να παραγγείλουμε (πχ. 1 παραγγελία ανά 5
κρατήσεις)

Κατά την μεταφορά των τεκμηρίων στο Καλάθι :


Διορθώνουμε τα στοιχεία του τεκμηρίου από την ενότητα Λεπτομέρειες
εγγραφής, όταν απαιτείται (κυρίως στις προτάσεις αγοράς των χρηστών).
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Αφού εισάγουμε τις βιβλιογραφικές πληροφορίες, καταχωρίζουμε
Πληροφορίες για το τεκμήριο (δεν χρησιμοποιείται για τις συνδρομές)



τις

Επιλέγουμε Προσθήκη Τεκμηρίου
o Κάτω από το κουμπί Προσθήκη τεκμηρίου, δημιουργείται Λίστα
τεκμηρίων. Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία μπορούμε να
προσθέσουμε περισσότερα του ενός τεκμήρια.
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Έπειτα συμπληρώνουμε τα Στοιχεία Χρέωσης.

o

Ποσότητα : Αριθμός των τεκμηρίων. Ενημερώνεται αυτόματα με την
επιλογή Προσθήκης τεκμηρίου.

Σημαντικό: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την Ποσότητα
χειροκίνητα. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία στη φόρμα Τεκμηρίου και
επιλέγουμε Προσθήκη τεκμηρίου. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία
τόσες φορές όσες και τα τεκμήρια που θέλουμε παραγγείλουμε.
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o
o
o
o

o
o
o



Κονδύλι: Η λίστα με τα κονδύλια συμπληρώνεται με βάση τα Κονδύλια που
έχουμε ορίσει
Νόμισμα: το ενεργό νόμισμα (πχ. ευρώ)
Τιμή προμηθευτή: Η τιμή συμπεριλαμβανόμενου του φόρoυ
Ανεπιβεβαίωτη τιμή: την επιλέγουμε αν δεν είμαστε σίγουροι για την τιμή
του τεκμηρίου.
o Αν ένα καλάθι περιέχει έστω και μια ανεπιβεβαίωτη τιμή, δεν μπορεί
να κλείσει και να προωθηθεί η παραγγελία.
Φόρος: ο φόρος για το τεκμήριο
Έκπτωση: Όταν υπάρχει κάποιο ποσοστό έκπτωσης
Το Koha συμπληρώνει αυτόματα τα υπόλοιπα πεδία που σχετίζονται με το
κόστος του τεκμηρίου.
Επιλέγουμε Αποθήκευση και το τεκμήριο προστίθεται στο Καλάθι.
o Αν η τιμή του τεκμηρίου υπερβαίνει το κονδύλι θα εμφανιστεί
Προειδοποιητικό μήνυμα και το σύστημα ζητάει επιβεβαίωση για
την υπέρβαση ή όχι του ποσού.
o Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να υπερβούμε το αρχικό ποσό.

Επεξεργασία των τεκμηρίων μετά την καταχώριση τους, γίνεται από τη στήλη
Τροποποίηση.
Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα στοιχεία τους (Λεπτομέρειες εγγραφής και Στοιχεία
χρέωσης) ή να μεταφέρουμε τα τεκμήρια σε Καλάθια άλλων προμηθευτών.

Μπορούμε ακόμη να διαγράψουμε τα τεκμήρια από το Καλάθι μας.
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o
o

Επιλέγοντας Διαγραφή παραγγελίας, θα διαγραφεί η γραμμή παραγγελίας,
αλλά θα παραμείνει η εγγραφή στον κατάλογο.
Επιλέγοντας Διαγραφή παραγγελίας και Εγγραφής καταλόγου,
διαγράφονται και τα δύο.
o Η εγγραφή καταλόγου δεν μπορεί πάντα να διαγραφεί. (πχ. όταν
υπάρχουν αντίτυπα, άλλες παραγγελίες, κρατήσεις.)

Επεξεργασία στοιχείων Καλαθιού γίνεται από τις επιλογές πάνω από τα στοιχεία
του Καλαθιού.
Μπορούμε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικές με το Καλάθι, να διαγράψουμε ή
να εξάγουμε το καλάθι ως CSV.


Όταν καταχωρισθούν όλα τα τεκμήρια στο καλάθι επιλέγουμε Κλείσιμο
καλαθιού.

Σημαντικό : Για να μπορούμε να κάνουμε παραλαβή τεκμηρίων, θα πρέπει
οπωσδήποτε να κλείσουμε το καλάθι. Μόνο τεκμήρια σε κλειστά καλάθια
φαίνονται έτοιμα για παραλαβή.
o Όταν επιλέγουμε Κλείσιμο καλαθιού, εμφανίζεται προειδοποιητικό
μήνυμα από το σύστημα για επιβεβαίωση

Σημαντικό: Το καλάθι αν περιέχει έστω και ένα τεκμήριο με Αβέβαιη τιμή
δεν είναι δυνατό να κλείσει. Η επιλογή Κλείσιμο καλαθιού, εμφανίζεται μόνο
μετά τη διόρθωση των τιμών.
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4.2. Δημιουργία Ομάδας καλαθιών
Σε ορισμένες βιβλιοθήκες διαφορετικά μέλη προσωπικού δημιουργούν καλάθια. Τα
καλάθια αυτά ομαδοποιούνται και στέλνονται στο προμηθευτή.

4.3. Εκτύπωση Καλαθιών
Κατά το Κλείσιμο του καλαθιού, μπορούμε να προσθέσουμε το Καλάθι μας σε μια
Ομάδα Καλαθιών για να διευκολυνθούμε στην ανάκτηση και την εκτύπώση του.
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4.4 Παραλαβή Παραγγελίας
Η Παραλαβή των παραγγελιών γίνεται από τη σελίδα του Προμηθευτή ή από τη
σελίδα αποτελεσμάτων για τον Προμηθευτή.



Αναζητάμε τον Προμηθευτή



Επιλέγουμε Παραλαβή παραγγελιών ή Παραλαβή αποστολής και
συμπληρώνουμε τα στοιχεία της φόρμας: Αριθμός Τιμολογίου, Ημερομηνία
αποστολής, Έξοδα αποστολής (αν υπάρχουν), και το Κονδύλι απ’ όπου θα
πληρωθεί το τιμολόγιο.
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Επιλέγουμε Επόμενα και θα εμφανιστούν όλες οι εκκρεμείς παραγγελίες γι’
αυτόν τον Προμηθευτή, ανεξάρτητα αν πρόκειται για τεκμήρια από
διαφορετικά Καλάθια.
Για να παραλάβω ένα τεκμήριο επιλέγω το σύνδεσμο Παραλαβή.
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Σημείωση: Στην φόρμα που ανοίγει μπορούμε να αλλάξουμε πληροφορίες
που αφορούν το κόστος του τεκμηρίου. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε
μέρος της παραγγελίας που παραλάβαμε (πχ. 1 αντίτυπο αντί 2), αν ο
Προμηθευτής δεν απέστειλε όλη την παραγγελία.


Επιλέγουμε το Τεκμήριο και Αποθήκευση.

Σημείωση: Μετά την Παραλαβή μπορούμε να επιλέξουμε τον τίτλο του
τεκμηρίου και να διορθώσουμε τα στοιχεία του αντιτύπου. Επίσης μπορούμε
να καταχωρίσουμε και άλλα στοιχεία αν το επιθυμούμε όπως ο ταξινομικός
αριθμός και o ραβδοκώδικας.

o Αν το τεκμήριο μένει σε εκκρεμότητα για καιρό, μπορούμε να το
μεταφέρουμε σε καλάθι άλλου Προμηθευτή επιλέγοντας το σύνδεσμο
Μεταφορά.
Αναζητούμε τον Προμηθευτή και το Καλάθι του, στο οποίο θα
μεταφέρουμε το τεκμήριο.
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o Επίσης, μπορούμε να διαγράψουμε το τεκμήριο αν είναι εξαντλημένο.
Εμφανίζεται μήνυμα για επιβεβαίωση της Διαγραφής. Στο κενό
πλαίσιο που εμφανίζεται καταχωρίζουμε το Λόγο Διαγραφής του..




Όταν τελειώσουμε με την Παραλαβή των τεκμηρίων, επιλέγουμε Κλείσιμο
Τιμολογίου.
Η επιλογή Αναζήτηση Παραγγελιών, μας δίνει τη δυνατότητα
χρησιμοποιώντας την απλή ή την σύνθετη αναζήτηση, να έχουμε εικόνα για
τα τεκμήρια που παραλάβαμε.

Όπως :
o
o
o
o

Αναζήτηση συγκεκριμένου τίτλου
Τεκμήρια ανά Προμηθευτή
Τεκμήρια ανά Καλάθι
Τεκμήρια ανά Τιμολόγιο
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