ZAMAWIANIE KSIĄŻEK I CZASOPISM ON-LINE
W odpowiedzi na zgłaszane przez Czytelników postulaty wprowadzono zmianę w sposobie przeszukiwania
katalogu biblioteki.
Przeszukiwanie katalogu
Po zalogowaniu się do katalogu (loginem jest PESEL, natomiast PIN, o ile nie został przez Czytelnika zmieniony
w sekcji "moje konto", to 4 ostatnie cyfry numeru PESEL) (Logowanie do systemu HAN (Hidden Automatic
Navigator), odbywa się podobnie jak logowanie do systemu bibliotecznego. W oknie PIN wpisuje się 4 ostatnie
cyfry nr. PESEL lub hasło utworzone przez czytelnika w systemie bibliotecznym) Czytelnik ma możliwość wyboru
sposobu wyszukiwania
1.
Wyszukiwanie alfabetyczne - czytelnik zostaje skierowany do odpowiedniego miejsca w katalogu
zgodnie z kolejnością alfabetyczną terminów wyszukiwawczych. Aby dokonać wyszukiwania należy wpisać
szukane słowo i wybrać odpowiedni indeks.

2.
Wyszukiwanie według słów kluczowych - wyszukiwanie obejmuje wszystkie słowa z opisu
bibliograficznego pozycji. W okno należy wpisać poszukiwane słowo lub wyrażenie. Po wybraniu
odpowiedniego przycisku (słowo lub szukane wyrażenie, autor, tytuł, itd.) otrzymujemy rezultaty
wyszukiwania. Szeregowanie rezultatów nie jest alfabetyczne. Rezultaty wyszukiwania otrzymujemy w
kolejności dat wydania, od najnowszych do najstarszych, a szukane wyrażenie może być widoczne dopiero po
otworzeniu opisu bibliograficznego.
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3.
Jeśli liczba rezultatów jest bardzo duża ze względu na wpisanie zbyt szerokiego terminu
wyszukiwawczego, można ograniczyć wyszukiwanie:
- do określonej biblioteki
- do kategorii wybranej z zestawu widocznego po prawej stronie ekranu
- lokalizacji egzemplarza
- języka dokumentu
- roku wydania

Jeśli liczba rezultatów będzie mniejsza niż 200, możemy skorzystać z opcji sortowania według kryteriów
widocznych na ilustracji. Po prawej stronie ekranu widoczne są również dodatkowe możliwości zawężenia
rezultatów wyszukiwania według kategorii tematycznych.
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4.
Wyszukiwanie zaawansowane - możliwość precyzyjnego wyboru kryteriów wyszukiwawczych
i dodatkowego odfiltrowania rezultatów wyszukiwania.Po wybraniu wyszukiwania zaawansowanego po
prawej stronie ekranu widoczne są również dodatkowe możliwości zawężenia rezultatów wyszukiwania
według kategorii tematycznych, podobnie jak w przypadku wyszukiwania według słów kluczowych.

5.
Wyszukiwanie sygnatur - jeśli Czytelnik nie jest zalogowany ma możliwość przeszukiwania według
sygnatur wyłącznie zbiorów Biblioteki UŁ. Wyszukiwanie w indeksie sygnatur zbiorów bibliotek: Wydziału
Prawa, Wydziału Ekonomiczno - Socjologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Nauk o Wychowaniu i
Wydziału Nauk Geograficznych jest możliwe dopiero po zalogowaniu się do E-Library wyłącznie dla
czytelników odpowiednich bibliotek wydziałowych.
Wszystkie możliwości wyboru indeksu znajdują się na górnym granatowym pasku. Dodatkowo niektóre opcje
prezentowane są w bocznym panelu znajdującym się z prawej strony ekranu. Tu czytelnik znajdzie również
możliwość złożenia zamówienia Fast Add i zalogowania się na swoje konto.
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Składanie zamówień
Jeśli do tej pory nie zalogowalismy się, i przy wyszukanym egzemplarzu pojawi się informacja Zaloguj się aby
zamówić z magazynu to możliwe jest złożenie zamówienia. Logujemy się wpisując w pierwsze pole swój PESEL
, w drugie PIN, który tymczasowo, jeśli czytelnik nie dokonał jeszcze żadnej zmiany, składa się z czterech
ostatnich cyfr numeru PESEL.

Po zalogowaniu klikamy w link Zamówienie CSA, który pojawi się przy egzemplarzu, a na kolejnym ekranie
wybieramy lokalizację odbioru zamówionej ksiązki lub, jeśli rezygnujemy z zamówienia na tym etapie klikamy Anuluj.
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Po wybraniu lokalizacji odbioru otrzymujemy informację, jak na ekranie poniżej.

Kliknięcie OK. przenosi nas na stronę startowa katalogu.
Zamówienia egzemplarzy z katalogu kartkowego.
Aby zamówić książkę z katalogu kartkowego, która nie została jeszcze skatalogowana w systemie wybieramy
opcję:
W przypadku zamawiania czasopism wpisujemy sygnaturę czasopisma łamaną przez tom albo rocznik.
Potrzebny materiał - Zamówienie CSA FastAdd.
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Wypełniamy formularz - pola wymagane tytuł, autor, sygnatura. W przypadku braku autora należy wpisać
brak. Wybieramy lokalizację odbioru egzemplarza -lokalizacja odbioru musi być zgodna z biblioteką, do której
należy egzemplarz. Wpisujemy numer PESEL i klikamy Wyślij. W przypadku czasopism: jedno zamówienie =
jeden wolumin
Jeśli zamówienie zostało wypełnione prawidłowo otrzymujemy informację o zapisaniu zamówienia.
Zakładka Moje Konto
Konto czytelnika - przegląd pozycji wypożyczonych i zamówionych przez Czytelnika
Zmiana PIN-u - zmiana hasła logowania do katalogu
Przedłuż - Czytelnik może jednokrotnie przedłużyć okres wypożyczenia wybranych pozycji
Zmień adres - zmiana adresu mailowego i korespondecyjnego Czytelnika
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