Změny v IPAC / katalogu – čtenářské konto
1. Úvodní strana konta
Úvodní stránka po vstupu do konta čtenáře, zobrazuje v blocích stručné, přehledné a souhrnné
informace o kontě čtenáře spojené s informacemi z dalších podrobnějších stránek.
Obsah je automaticky generován podle zapojených stránek a dostupných dat přihlášeného
uživatele. Úvodní stránka konta nemá boční menu, protože by se tím ztratil význam responzivních
dlaždic jako úvodní stránky. Do dalších stránek konta s bočním menu se čtenář dostane přes
kterýkoliv odkaz v dlaždicích, včetně aktivních názvů dlaždic.
Vidíte přehledně všechny zapojené „dlaždice“, které obsahují informace o kontě čtenáře z
jednotlivých stránek a dostupných dat přihlášeného čtenáře.
Všechny názvy jsou odkazem na související stránku. Přinesou Vám po rozkliknutí podrobnější
informace z dané oblasti, zavedou Vás do záložky podobné té, se kterou jste pracovali v minulé
verzi katalogu (stránka s bočním menu).
Vedle názvů jsou vidět souhrnné součty nebo finanční částka .
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2. Nastavení úvodní strany - dlaždice
Nastavení si určuje a provádí sám uživatel – zobrazování nebo pořadí dlaždic.
Některé dlaždice se nemusí zobrazit, protože buď nejsou k dispozici žádná data, nebo byly
uživatelem vypnuty.
Položky – odkaz, číslo a datum jsou popisky, které jsou aktivní při najetí myší.
Dlaždice „Přehled konta“ a „Platby“ jsou povinně viditelné pro informaci uživatelům, ostatní jsou
volitelné.

Povinně viditelné

Volitelné
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3. Přehled konta
Na dlaždici „Přehled konta“ uvidíte souhrn všech Vašich výpůjčních transakcí, které máte aktuálně
v knihovně. K jednotlivým položkám se dostanete po kliknutí na konkrétní název transakce (např.
Výpůjčky, Rezervace apod.).
•

Výpůjčky

KLIKNĚTE na název Výpůjčky

Přehled aktuálních výpůjček
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•

Žádanky

KLIKNĚTE na název Žádanky

Přehled aktuálních objednávek / žádanek
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•

Rezervace

KLIKNĚTE na název Rezervace

Přehled aktuálních rezervací (na obr. žádná = 0)

Stejným způsobem otevíráte ostatní Dlaždice (klik na název nebo jednotlivé položky)
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Dlaždice „Platby“ obsahuje celkový stav finančního konta (plus = máte peníze na kontě nebo mínus
= máte dluhy vůči knihovně nebo jsou dluhy vyšší, než je částka na Vašem kontě). Bude-li zapnuta
funkce „ušetřili jste“ – uvidíte částku, kterou jste ušetřili tím, že jste si knihy půjčili (nikoliv koupili).

Dlaždice „Výpůjčky k vrácení“ – počet výpůjček celkem, jednotlivé tituly s datem návratu, které lze
rozkliknout.

Dlaždice „Notifikace“ (Oznámení) - číslo „Nepřečtené / Celkový počet nových notifikací“. Informuje
Vás o odeslaných zprávách knihovnou (e-mail, SMS), které jste obdrželi na Váš e-mail nebo SMS
a současně jsou k přečtení ve Vašem kontě (notifikace IPAC). Jedná se o zprávy jako např.
Upozornění na končící platnost registrace, Upozornění na konec výpůjční lhůty, Upomínky a další.
Po rozkliknutí názvu Notifikace budete přesměrováni do nastavení odesílaných zpráv – volba
zprávy a způsob doručení (e-mail, SMS, IPAC).
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Dlaždice „Osobní údaje“ zobrazuje Vámi zadané osobní údaje pro účely komunikace s knihovnou,
platnost registrace nebo možnost změnit heslo ke svému čtenářskému kontu. Rozkliknutím názvu
Osobní údaje budete přesměrováni do nastavení svých osobních údajů.

Dlaždice „Vybrané dokumenty“ zobrazuje tituly nebo skupiny titulů, které si uživatelé uložily pro
pozdější využití (k pozdější výpůjčce nebo ke sdílení doporučených titulů apod.). Způsob zůstává
stejný – vybrat titul ve vyhledávání a uložit jej do hlavní nebo vybrané skupiny ve Vybraných
dokumentech.
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4. Historie
Na stránce Historie můžete nově filtrovat konkrétní časové období (vlastní období) u výpůjček, plateb
a také vybraný způsob platby. Tento přehled historie slouží pro informaci čtenářům o výpůjčkách a
platbách, které uskutečnili za vybrané období nebo vybraným způsobem.
•

Původní – historie plateb

•

Nové – historie výpůjček
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•

Nové - historie plateb
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