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Διατηρούμε ομοιόμορφες   τις εγγραφές 
μας. 
 
Επιβεβαιώνουμε τα στοιχεία του Χρήστη 
 
Καταχωρίζουμε το πλήρες όνομα του 
Χρήστη (χωρίς συντμήσεις) με πεζά 
γράμματα 
 
Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα πεδία 
 
Το Πατρώνυμο στην Ονομαστική 
πτώση 
 
Ημ. Γέννησης : βοηθά στην ταύτιση των 
στοιχείων των χρηστών και στον 
εντοπισμό διπλοεγγραφών  
 

Κύρια Διεύθυνση = Μόνιμη 
Διεύθυνση του χρήστη  
 
Οδός και Αριθμός Οδού στο ίδιο 
πεδίο 
 
Πόλη: χειροκίνητα ή από λίστα 
 
 

Κύριο τηλέφωνο  : 
καταχωρίζεται  πρώτα το 
τηλέφωνο που χρησιμοποιεί ο 
χρήστης ως επί το πλείστον, 
συνήθως το κινητό 
 
Για τα μέλη της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας : 
 

Κύριο email = οπωσδήποτε 
το  Ακαδημαϊκό email 
 
 

Εναλλακτική διεύθυνση = 
Προσωρινή διεύθυνση του 
χρήστη 
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Αριθμός κάρτας : Ραβδοκώδικας Ακαδημαϊκής ταυτότητας 
(για τα μέλη ΑΠΘ και τα μέλη άλλων πανεπιστημίων) / Κάρτας 
βιβλιοθήκης (για άλλους εξωτερικούς χρήστες) 

Ημ/νία εγγραφής = Ημ/νία 
καταχώρισης των στοιχείων 
(Καταχωρίζεται αυτόματα) 
  
Ημ/νία λήξης: καταχωρίζεται 
αυτόματα (αν μείνει κενή), με 
βάση τους κανόνες δανεισμού 
που αντιστοιχούν στη 
συγκεκριμένη κατηγορία Χρήστη 
 
Μήνυμα για Χρήστη: 
εμφανίζεται στο Λογαριασμό του 
Χρήστη στον OPAC 
 
Μήνυμα για Προσωπικό: 
εμφανίζεται στην καρτέλα 
δανεισμού του Χρήστη και 
απευθύνεται στο προσωπικό 

Όνομα χρήστη: Ραβδοκώδικας Ακαδημαϊκής 
ταυτότητας (για τα μέλη ΑΠΘ και τα μέλη άλλων 
πανεπιστημίων) / Κάρτας βιβλιοθήκης (για άλλους 
εξωτερικούς χρήστες) 
 
Κωδικός:  δίνεται από τη βιβλιοθήκη πχ. το Έτος  
γέννησης του Χρήστη, το ΑΕΜ ή άλλος. 
 
Οι κωδικοί πρόσβασης στο Λογαριασμό του Χρήστη 
είναι κρυπτογραφημένοι 

Οι Σημάνσεις / Περιορισμοί αποκλείουν το χρήστη από 
το δανεισμό στις περιπτώσεις: 
 
Απώλειας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας / Κάρτας 
Β/θήκης 
Ελλιπών στοιχείων Διεύθυνσης 
Επιβολής Περιορισμών  
 
Εμφανίζονται μετά την Αποθήκευση της εγγραφής. 

Ταξινόμηση 1/ Ταξινόμηση 2 : για χρήση στατιστικών 
στοιχείων (επιλέγουμε το τμήμα που ανήκει ο χρήστης) 
 
Δικαιούχος – Μη δικαιούχος : δικαιούχος ή μη δικαιούχος 
συγγραμμάτων Ευδόξου 
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Αν ο χρήστης υπάρχει  ήδη στο Koha, αλλά τα στοιχεία του έχουν μεταφερθεί από το 
Horizon σε λάθος πεδίο ή είναι συγκεντρωμένα σε ένα πεδίο διορθώνουμε την εγγραφή:  

 καταχωρίζουμε τα στοιχεία του στα αντίστοιχα πεδία 

 χρησιμοποιούμε τα πεζά αντί των κεφαλαίων γραμμάτων και τονίζουμε τις λέξεις. 

 
Συμπληρώνουμε : 
 
τον Αριθμό  ΑΕΜ, 
 
τον 16 ψήφιο Αριθμό 
Παν/κου Μητρώου         
(για μελλοντική χρήση), 
 
τον Αριθμό Ταυτότητας: 
συμπληρώνει την 
πιστοποίηση των Στοιχείων 
του Χρήστη 
 
          ****** 
 
Στοιχεία που έχουν 
μεταφερθεί από το Horizon 
δε διαγράφονται 
 
           ****** 
Εφόσον δεν υπάρχουν 
πεδία για αντίστοιχες 
πληροφορίες,  
χρησιμοποιούμε το πεδίο 
Λοιπές πληροφορίες 

δανειζόμενου 


