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ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

Προκειμένου να δανείσουμε ένα τεκμήριο σε ένα δανειζόμενο  επιλέγουμε το μενού 
του δανεισμού με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

 από τη γρήγορη αναζήτηση υπάρχει προεπιλεγμένη η επιλογή «Δανεισμός»,  

 από την «Κυκλοφορία υλικού» που βρίσκεται αριστερά, πάνω στη γραμμή 
εργαλείων, της αρχικής σελίδας, 

 επιλέγοντας από το κεντρικό μενού την καρτέλα  «Κυκλοφορία υλικού». 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Διαβάζουμε το ραβδοκώδικα του δανειζόμενου ή κάνουμε αναζήτηση με το όνομά   
και επιλέγουμε υποβολή ή εισαγωγή (enter). 

Πληκτρολογώντας το όνομα του δανειζόμενου μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με 
ονόματα χρηστών ώστε να επιλέξουμε απ’ αυτά το σωστό δανειζόμενο 
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Στη συνέχεια εμφανίζεται η καρτέλα με τα στοιχεία του για να εισάγουμε τον 
ραβδοκώδικα του τεκμηρίου.   

 

 

Πριν προβούμε στη διαδικασία δανεισμού υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: 

 να ορίσουμε μια διαφορετική ημερομηνία επιστροφής απ’ αυτή που 
προκαθορίζει αυτόματα το σύστημα σύμφωνα με τον κανονισμό (αν  
επιλέξουμε «για όλη τη διάρκεια της σύνδεσης», τότε όλα τα 
τεκμήρια που θα δανείζονται θα έχουν την συγκεκριμένη ημερομηνία 
επιστροφής που θα έχουμε ορίσει), 

 να ορίσουμε  αναδρομικά την ημερομηνία επιστροφής, σε περίπτωση 
που από λάθος γίνει επιστροφή του τεκμηρίου στη βιβλιοθήκη, 

 να ενεργοποιήσουμε την αυτόματη ανανέωση. 
 

Για να δούμε το βιβλίο που δανείσαμε επιλέγουμε «Show checkouts» και 
εμφανίζονται οι πληροφορίες με τα στοιχεία του βιβλίου που δανείστηκε καθώς και 
όλοι οι προηγούμενοι δανεισμοί. 
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Αν θέλουμε να μας εμφανίζει το σύστημα αμέσως τους δανεισμούς που κάνουμε 
κάθε φορά θα πρέπει να έχουμε ενεργοποιήσει την επιλογή «Always show checkouts 
immediately» 

 

 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Το σύστημα εμφανίζει αυτόματα μηνύματα που  προειδοποιούν το βιβλιοθηκονόμο 
να μην γίνει ο δανεισμός, σύμφωνα με τον κανονισμό της βιβλιοθήκης: 

 όταν ο ραβδοκώδικας του βιβλίου που πληκτρολογούμε δεν είναι σωστός ή 
δεν υπάρχει, το σύστημα μας δίνει τη δυνατότητα μιας σύντομης 
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καταλογογράφησης ώστε να επεξεργαστούμε το τεκμήριο που θέλουμε να 
δανείσουμε, 

 

 

 όταν δανείζουμε ένα τεκμήριο που έχει χαρακτηριστεί μη δανειζόμενο, 

 

 

 όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου δανεισμού των τεκμηρίων, σύμφωνα με την 
κατηγορία του δανειζόμενου, 

 

 

 

 το τεκμήριο είναι σε αναμονή κρατήσεων για κάποιον άλλο, 

 

 

 το τεκμήριο είναι ήδη δανεισμένο σε άλλο μέλος, 
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 το τεκμήριο που είναι ήδη δανεισμένο και έχει προηγηθεί κράτηση για 
κάποιον άλλο, 

 

 

 αν ο βιβλιοθηκονόμος έχει ορίσει κάποιο περιορισμό για το μέλος, ο 
δανεισμός είναι αδύνατος μέχρι να παρέλθει η συγκεκριμένη ημερομηνία 
περιορισμού, 

 

 

 

 το μέλος χρωστάει πρόστιμο, 

 

 

 

 όταν ο δανειζόμενος έχει χάσει την κάρτα του ή χρειάζεται να επιβεβαιώσει 
τη διεύθυνσή του μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τις «Σημάνσεις λογαριασμού 
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χρήστη» ώστε όταν θελήσει να δανειστεί να εμφανιστούν τα αυτόματα 
μηνύματα, 

 

 

 

 

 όταν επιστρέφεται το τεκμήριο που έγινε κράτηση εμφανίζει το χρήστη που 
επιθυμεί να το δανειστεί και τη βιβλιοθήκη που θα το παραλάβει. 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης μπορούμε να κάνουμε ανανέωση της 
διάρκειας του δανεισμού ανάλογα με την κατηγορία του δανειζόμενου και τον τύπο 
του τεκμηρίου. Η ανανέωση στο koha γίνεται από τις παρακάτω τοποθεσίες: 

 από την καρτέλα «Κυκλοφορία υλικού» επιλέγουμε την Ανανέωση για να 
εισάγουμε το ραβδοκώδικα του τεκμηρίου, 
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 από την καρτέλα του δανειζόμενου επιλέγοντας τα συγκεκριμένα τεκμήρια.  

 

Για το κάθε τεκμήριο φαίνεται ο αριθμός των ανανεώσεων που είναι επιτρεπτός. 

 

Αν επιχειρήσουμε να ανανεώσουμε ένα τεκμήριο περισσότερες φορές από το 
επιτρεπόμενο όριο, όπως αυτό έχει καθοριστεί από τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης, 
το σύστημα ενημερώνει ότι το όριο έχει ξεπεραστεί. Η δυνατότητα αυτόματης 
ανανέωσης δίνεται μόνο κατά τη διάρκεια του δανεισμού του τεκμηρίου όπως έχουμε 
ήδη αναφερθεί στην ενότητα του δανεισμού. 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 Επιστροφή κάνουμε από τις παρακάτω τοποθεσίες : 

 από την  επιλογή «Επιστροφή» στην  γρήγορη αναζήτηση του κεντρικού 
μενού, 

 

 

 

 από την καρτέλα «Κυκλοφορία υλικού» και στη συνέχεια «Επιστροφή».  

Καθώς εισάγουμε  το ραβδοκώδικα του τεκμηρίου μπορούμε: 
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 να διαγράψουμε το πρόστιμο, 

 με την επιλογή “Specify return date” να ορίσουμε  αναδρομικά την ημερομηνία που  
έχει επιστραφεί, 

 με την επιλογή  «Book drop mode»  τα τεκμήρια που η ημερομηνία επιστροφής τους 
συμπίπτει με το κλείσιμο της βιβλιοθήκης,  το σύστημα κατά την επιστροφή τους  
εμφανίζει την τελευταία εργάσιμη μέρα  που η βιβλιοθήκη ήταν ανοικτή (αυτό 
προϋποθέτει να έχουμε ήδη ρυθμίσει τις ημερολογιακές αργίες ώστε να τις 
υπολογίσει αυτόματα το σύστημα). 

 

 

 από την αρχική σελίδα επιλέγοντας την καρτέλα «Χρήστες» και 
«Επιστροφή», 

 

 

 μέσα από την καρτέλα του μέλους επιλέγοντας το τεκμήριο που θέλουμε να 
επιστραφεί.  
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

Τα πρόστιμα από το καθυστερούμενο υλικό ορίζονται από τη στιγμή που έχει υπερβεί 
την προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής του. Με την επιστροφή του βιβλίου 
εμφανίζεται το συνολικό ποσό που οφείλει το μέλος για όλα τα  καθυστερούμενα 
τεκμήρια. 

 

Πριν προβούμε στην πληρωμή ενός ποσού συμπληρώνουμε στη στήλη «Payment 
note» τον αριθμό απόδειξης ή οποιοδήποτε άλλο σχόλιο για το συγκεκριμένο βιβλίο. 
Με την εντολή «Είσπραξη» εμφανίζεται η καρτέλα «Πληρωμή προστίμων» με τις 
χρεώσεις για το κάθε καθυστερούμενο υλικό. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
πληρώσει είτε ολόκληρο ή τμήμα του οφειλόμενου ποσού για το κάθε τεκμήριο. 
Επίσης μπορούμε να εισπράξουμε  ή να διαγράψουμε το συνολικό ποσό που οφείλει  
επιλέγοντας τις εντολές «Πληρωμή ποσού» και «Διαγραφή όλων» 

 

Αν για παράδειγμα ο χρήστης πληρώσει  για το πρώτο βιβλίο το ποσό των 26,80 
ευρώ  επιλέγουμε «Πληρωμή» και αλλάζουμε το αρχικό ποσό από 46,80 σε 26,80.  

 

Το 

συνολικό 

ποσό 

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η καρτέλα «Λογαριασμός» (όπου φαίνονται όλες οι 
χρεώσεις που είχε αναδρομικά ο χρήστης) και μπορούμε να δούμε για το 
συγκεκριμένο τεκμήριο, στη στήλη πληρωτέο το ποσό που έμεινε υπόλοιπο ενώ στη 
στήλη «Ποσό» το αρχικό ποσό που χρωστούσε (46,80). 
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Μπορούμε να ακυρώσουμε μια χρέωση που έγινε κατά λάθος επιλέγοντας 
Αντιμετάθεση. Σ’ αυτή την περίπτωση επανεμφανίζεται στην καρτέλα «Πληρωμή 
προστίμων» η χρέωση για το συγκεκριμένο τεκμήριο. 

Υπάρχει η δυνατότητα χρέωσης και πίστωσης στο λογαριασμό του χρήστη ενός 
συγκεκριμένου ποσού μέσα από τις καρτέλες «Δημιουργία χρέωσης» και 
«Δημιουργία πίστωσης». 
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ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Προκειμένου να κάνουμε κράτηση σε ένα βιβλίο που είναι δανεισμένο μπορούμε να 
εντοπίσουμε το συγκεκριμένο αντίτυπο και να επιλέξουμε  από το μενού την επιλογή 
«Κάντε Κράτηση».   

 

 

Στη συνέχεια θα πρέπει να ορίσουμε τον δανειζόμενο που θέλουμε να γίνει η 
κράτηση και να επιλέξουμε το αντίτυπο που επιθυμεί. 

 

Υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της κράτησης όπως επίσης 
να επιλέξουμε να γίνεται αυτόματα από το σύστημα κράτηση για κάθε διαθέσιμο 
αντίτυπο. 
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Ο βιβλιοθηκονόμος έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά προτεραιότητας στις 
λίστες των κρατήσεων.  

 

Ωστόσο, η κράτηση μπορεί  να γίνει και μέσα από την καρτέλα του μέλους 
επιλέγοντας από το μενού την «Αναζήτηση για κράτηση». 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  

ΤΟ  ΚΑΘΕ  ΜΕΛΟΣ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ  ΚΑΝΕΙ  ΜΟΝΟ  ΜΙΑ  ΚΡΑΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΕΝΑ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΟ. 
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