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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕΛΩΝ
To ABEKT έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί – ως προς το δανεισµό – οµάδες µε διαφορετικές ιδιότητες. Έτσι η οµάδα
των µαθητών µπορεί να έχει τις δικές της ιδιότητες δανεισµού διαφορετικές από εκείνες της οµάδας των εκπαιδευτικών.
Αυτή η δυνατότητα ονοµάζεται «Κατηγορία Μέλους»
Για την εισαγωγή κατηγορίας µέλους θα πρέπει πρώτα να ανοίξετε το υποπρόγραµµα «Λειτουργίες Βιβλιοθήκης» και
ακολούθως το «Κατηγορίες µελών» (τρίτο εικονίδιο από την οµάδα εικονιδίων «Αρχείο Μελών»)
Παρουσιάζεται το παρακάτω παράθυρο.
Την πρώτη φορά θα εισαγάγετε στο πεδίο
«Κατηγορία» το όνοµα κατηγορίας που θέλετε
να περάσετε (Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Βοηθητικό
Προσωπικό, Απεριόριστη, Σχολεία). Ακολούθως
θα πρέπει να ενηµερώσετε και τα πεδία
«Χρεώσεις», «Κρατήσεις», «Ανανεώσεις».
Χρεώσεις: το πόσα - βιβλία για παράδειγµα µπορεί η κατηγορία να δανειστεί (αριθµός) και
για πόσο χρονικό διάστηµα (Ηµέρες).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη µετακίνησή µας στα πεδία του προγράµµατος µπορούµε
να µεταβούµε µε δύο τρόπους
ü Πληκτρολόγιο: πατάµε το πλήκτρο «Tab» για τη
µετάβασή µας.
ü Ποντίκι: κάνουµε ένα «κλικ» στο πεδίο που θέλουµε να

Κρατήσεις: στην περίπτωση που ένα βιβλίο
είναι δανεισµένο, µπορεί το µέλος που επιθυµεί
να το δανειστεί να κάνει «κράτηση» του βιβλίου,
έτσι ώστε να είναι ο επόµενος που θα το
δανειστεί µε την επιστροφή του. ∆ίνεται το
πλήθος των «κρατήσεων» που έχει δικαίωµα η
κατηγορία (αριθµός) και για πόσες ηµέρες θα
ισχύει η κράτηση µετά την υπενθύµιση του
ΑΒΕΚΤ για την κράτηση (Ηµέρες).
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Ανανεώσεις: Κάθε µέλος έχει το δικαίωµα ανανέωσης δανεισµένου του υλικού, εφόσον δεν έχει ζητηθεί από άλλο
µέλος. Εδώ δίνετε το πλήθος των αντιτύπων για ανανέωση που έχει δικαίωµα η κατηγορία (Αριθµός) και για πόσο
χρονικό διάστηµα θα παρατείνεται ο δανεισµός (Ηµέρες)
Μετά την ενηµέρωση των πεδίων για την κατηγορία που δηµιουργείτε, πατάτε το κουµπί «Επικύρωση». Θα δείτε τότε
ότι η κατηγορία που µόλις εισαγάγατε παρουσιάζεται κάτω από τις «∆ιαθέσιµες Κατηγορίες»

Τέλος, όταν θέλετε να τροποποιήσετε µια
κατηγορία. Θα ακολουθήσετε την ίδια πορεία για
να
ανοίξετε
το
παράθυρο
«Κατηγορίες
µελών», θα επιλέξετε την κατηγορία που θα
διορθώσετε
και
πατήστε
το
κουµπί
«∆ιόρθωση».
Ακολούθως θα ενεργοποιηθεί από κάτω το
παράθυρο
«∆ιόρθωση
στοιχείων
κατηγορίας».
Κάντε τις αλλαγές σας και πατήστε το κουµπί
«Επικύρωση».

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τη µετακίνησή µας στα πεδία του προγράµµατος µπορούµε
να µεταβούµε µε δύο τρόπους
ü Πληκτρολόγιο: πατάµε το πλήκτρο «Tab» για τη
µετάβασή µας.
ü Ποντίκι: κάνουµε ένα «κλικ» στο πεδίο που θέλουµε να

Επιµέλεια: Λεµοντζόγλου Μανόλης, Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης Γ/σίου Μαγούλας………………………………………………………Σελίδα 2 από 2

