On-line katalog TRITIUS
VYHLEDÁVÁNÍ:
a) Základní vyhledávání - zadejte hledaný požadavek (název, autora, téma) do řádku Vyhledávání - stiskněte tlačítko HLEDAT zobrazí se knihy co nejvíce se blížící vašim požadavkům - klikněte na název vybrané knihy a zobrazí se detailní informace o knize
- knihu si můžete rezervovat nebo objednat
b) Pokročilé vyhledávání- umožňuje vyhledávat podle názvu, autora, tématu a klíčových slov
c) Kombinované vyhledávání - umožňuje vyhledávat dokumenty podle více kritérií najednou
Základní vyhledávání

Pokročilé vyhledávání

NOVINKY v knihovním fondu:
V horní liště katalogu klikněte na NOVINKY.
Do kolonky POČET DNŮ zadejte stáří novinek, zvolte tip
dokumentu a stiskněte tlačítko HLEDAT. Zobrazí se
novinky v knihovním fondu, které můžete řadit podle
nejrůznějších kritérií (datum vložení, název, autor, rok
vydání) - klikněte na název vybrané knihy a zobrazí se
detailní informace o knize - knihu si můžete rezervovat
nebo objednat.

Kombinované vyhledávání

REZERVACE / OBJEDNÁVKA dokumentu:
Pro rezervaci či objednání dokumentu se přihlaste do svého čtenářského konta!
1) Vyhledejte požadovanou knihu a klikněte na tlačítko ZÍSKEJ.

2) Potvrďte „Odložení z poličky“ nebo „Rezervaci“ a dejte OBJEDNAT.

3) Objeví se informace, že váš požadavek byl přijet a emailem vás budeme informovat, až budete mít knihu připravenou k
vyzvednutí. Dále můžete pokračovat zpět do Vyhledávání, na Detail knihy nebo do sekce Moje objednávky, kde si můžete
ověřit, které knihy máte objednané.

ČTENÁŘSKÉ KONTO:
Přihlášení
Přihlášení do čtenářského konta provedete zadáním čísla průkazky ( uživatelské jméno = číslo čtenáře) a hesla (rok, měsíc a
den vašeho narození ve tvaru RRMMDD) (např. 13.5.1963 - 630513) .

Správa čtenářského konta
Po kliknutí na své jméno můžete spravovat a nahlížet do svého čtenářského konta. Můžete si změnit
své heslo, prodlužovat výpůjčky, kontrolovat rezervace a poplatky.

Nastavení čtenářského konta
V nastavení je možné si zvolit jazyk, typ výpisu výsledků, oblast prohledávání nebo barevný vzhled.

Prodloužení výpůjček
Čtenářské konto → Moje výpůjčky
Prodloužit můžete všechny dokumenty najednou (Prodluž
vše) nebo každou knihu jednotlivě (Prodluž v příslušném
řádku knihy). Knihu nelze prodloužit, pod je rezervován
jiným čtenářem, máte u nás nějaký dluh, nebo jste si knihy
již sami 3x prodlužovali.

Zrušení rezervace
Čtenářské konto → Moje rezervace
Zrušení rezervace provedete kliknutím na tlačítko z rušit v
příslušném řádku knihy.

