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Χρήστες: μια πλοήγηση στην οθόνη του χρήστη

Για αναζήτηση χρηστών επιλέγουμε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
1. από τη γρήγορη αναζήτηση στη γραμμή έρευνας => αναζήτηση χρήστη
2. από το υποσύστημα Χρήστες => αναζήτηση χρήστη
3. από τη γραμμή εργαλείων στο πάνω μέρος της οθόνης Χρήστες => αναζήτηση
χρήστη
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Δυνατότητα αναζήτησης δανειζόμενου (από αριστερά) με περιορισμούς π.χ.
κατηγορία χρήστη (ΔΕΠ), Βιβλιοθήκη που ανήκει κλπ.
Αφού εντοπίσουμε τον δανειζόμενο, ΠΑΝΩ από το όνομά του υπάρχουν οι εξής
επιλογές:

I. Επεξεργασία =>επεξεργασία καρτέλας δανειζόμενου
II. Αλλαγή κωδικού στα «Στοιχεία σύνδεσης με λογαριασμό»
III. Αντίγραφο => δημιουργία αντιγράφου δανειζόμενου ενήλικα
IV. Εκτύπωση


αναφοράς των δανεισμένων τεκμηρίων του χρήστη. Τα εκπρόθεσμα
τεκμήρια εμφανίζονται με έντονα γράμματα



απόδειξης με τα δανεισμένα τεκμήρια (τίτλος/ραβδοκώδικας/ημερομηνία
επιστροφής)



σύντομης απόδειξης με τους δανεισμούς της ημέρας του χρήστη

V. Αναζήτηση για κράτηση, μας στέλνει στον κατάλογο αναζήτησης τεκμηρίου και
μπορούμε να κάνουμε κράτηση για τον συγκεκριμένο χρήστη. Προσοχή!!! η
κράτηση γίνεται μόνο στα τεκμήρια που είναι δανεισμένα και ΟΧΙ στα διαθέσιμα.
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VI. More


Ανανέωση λογαριασμού, ανανέωση κάρτας δανεισμού



Δικαιώματα πρόσβασης (μόνο για τους βιβλιοθηκονόμους)



Διαγραφή, π.χ. διαγραφή δανειζόμενου για τη λήψη πτυχίου



Αναβάθμιση λογαριασμού σε τύπο ενηλίκου



Εξαγωγή ραβδοκωδίκων σημερινών επιστροφών, μόνο για τον
συγκεκριμένο χρήστη.

ΚΑΤΩ από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη υπάρχουν οι εξής πληροφορίες:
1. Δανεισμένα (9), στην παρένθεση είναι ο αριθμός των δανεισμένων τεκμηρίων.
Κάτω από τα δανεισμένα τεκμήρια μας δίνονται οι εξής δυνατότητες:
 Show checkouts, για να μας εμφανίσει τους δανεισμούς
 Always show checkouts immediately, αν το επιλέξουμε μας εμφανίζει
όλους τους δανεισμούς πάντα
 Ανανέωση ή επιστροφή επιλεγμένων
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 Ανανέωση όλων
2. Πρόστιμα & χρεώσεις, εμφανίζεται το σύνολο του προστίμου
3. Κρατήσεις (2), ο αριθμός στην παρένθεση δηλώνει το σύνολο των κρατήσεων
του χρήστη. Επίσης μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε:
 Ακύρωση επιλεγμένων κρατήσεων
 Αναστολή όλων των κρατήσεων μέχρι την ημερομηνία που επιθυμούμε
 Επαναφορά όλων των κρατήσεων, πριν από τη λήξη της καθορισμένης
ημερομηνίας
4. Περιορισμοί, υπάρχει δυνατότητα προσθήκης περιορισμών χειροκίνητα με
Σχόλιο και ημερομηνία Λήξης.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ της οθόνης εμφανίζονται τα προσωπικά στοιχεία του δανειζόμενου και
στη συνέχεια οι παρακάτω λειτουργίες:
1. Δανεισμός, δυνατότητα δανεισμού από αυτό το σημείο του προγράμματος
2. Λεπτομέρειες, μας εμφανίζει τα προσωπικά στοιχεία του δανειζόμενου
3. Πρόστιμα
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Λογαριασμός, όλη η κίνηση του λογαριασμού του και οι πληρωμές



Πληρωμή προστίμων, με δυνατότητα
 Πληρωμή ποσού, ολόκληρου
 Διαγραφή όλων
 Πληρωμή επιλεγμένων, ενεργοποιείτε όταν επιλέγεις από τη
λίστα προστίμων
 Άκυρο



Δημιουργία χρέωσης για
 Χαμένο τεκμήριο
 Πρόστιμο
 Διαχειριστική χρέωση
 Έκδοση κάρτας
 Διάφορα, όπως π.χ. κάρτα φωτοτυπιών, εκτυπώσεις κλπ.



Δημιουργία πίστωσης

Προσοχή!!! όταν κάνουμε ακύρωση ή επιβεβαίωση στα πρόστιμα μας πηγαίνει
πάντα στο «Λογαριασμό».
4. Routing lists, μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε λίστα αναμονής,
κατά προτεραιότητα, των δανειζόμενων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις
παραλαβές των τευχών των συνδρομών της Βιβλιοθήκης μας.
5. Ιστορικό δανεισμών, πληροφορίες για τα τεκμήρια που έχει δανειστεί, είτε
αυτά είναι ακόμη δανεισμένα, είτε έχουν επιστραφεί.
6. Ιστορικό τροποποιήσεων, όλες ή μέσα σε ημερολογιακά όρια, οι τροποποιήσεις
που έγιναν στο χρήστη, όπως π.χ. αλλαγή κωδικού, πρόστιμα, δανεισμοί,
επιστροφές και ποιος βιβλιοθηκονόμος έκανε την ενέργεια.
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7. Στατιστικά, δανεισμών/επιστροφών του δανειζόμενου
8. Purchase suggestions, προτάσεις αγοράς τεκμηρίων, είτε να δημιουργήσουμε
νέα για λογαριασμό του χρήστη, είτε να δούμε προτάσεις αγοράς που έχει
υποβάλει.

Δημιουργία νέου δανειζόμενου
 Από την Αρχική σελίδα => υποσύστημα Χρήστες => New patron, αφού πρώτα
έχουμε αναζητήσει τον χρήστη στη βάση.
 Επιλέγουμε την κατηγορία του δανειζόμενου π.χ. ΔΕΠ, προπτυχιακοί φοιτητές
κλπ.
 Συμπληρώνουμε όσο πιο πολλά προσωπικά στοιχεία ξέρουμε, τα υποχρεωτικά
πεδία είναι απαραίτητα για την αποθήκευση και αποθηκεύουμε.
 Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε «Μήνυμα για το προσωπικό» το οποίο
εμφανίζεται στο δανεισμό.
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