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Οδηγίες υποβολής αιτήματος εύρεσης τεκμηρίων από τα κινητά βιβλιοστάσια
Συνοπτικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Κατάλογος – αναζήτηση τεκμηρίων (https://opac.seab.gr/search~S9*eng#). ΠΡΟΣΟΧΗ! από την αγγλική
σελίδα του καταλόγου, όπως ο σύνδεσμος που δίνεται.
Επιλογή τίτλων – "Προσθήκη στο Καλάθι"
Έλεγχος στοιχείων τοποθεσίας και διαθεσιμότητας τεκμηρίων
Εμφάνιση καλαθιού – "Η Εξαγωγή αποθηκεύτηκε"
Επιλογή: α' στήλη Πλήρης εμφάνιση (προεπιλογή) – β' στήλη E-mail.
Αποστολή: Συμπληρώστε πεδίο Mail: LibraryLoan@ionio.gr – Πεδίο Θέμα: το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail
σας και όποια σύντομη σημείωση θέλετε
"Υποβολή"

Αναλυτικά:
1.

Πραγματοποιείτε τις αναζητήσεις σας στον κατάλογο (https://opac.seab.gr/search~S9*eng#) και εντοπίζετε τα
τεκμήρια που σας ενδιαφέρουν. Είναι σημαντικό η αναζήτηση να γίνεται στην αγγλική σελίδα του καταλόγου.
Δεν χρειάζεται να συνδεθείτε στο Λογαριασμό σας!

2.
3.

Στη συνέχεια επιλέγετε τον τίτλο ή τους τίτλους που σας ενδιαφέρουν και πατάτε
Προσθήκη στο Καλάθι.
Αν οι τίτλοι που εμφανίζονται στον κατάλογο των αποτελεσμάτων είναι περισσότεροι από εκείνους που
επιθυμείτε να ζητήσετε, βάζετε √ στους κατάλληλους αριθμούς βιβλιογραφικών εγγραφών και επιλέγετε
"Προσθήκη Σημειωμένων στο Καλάθι". Αν θέλετε να επιλέξετε ό,τι εμφανίζεται στον κατάλογο των
αποτελεσμάτων, επιλέγετε "Προσθήκη όλων στη Σελίδα".
Αν το επιθυμείτε, συνεχίζετε με άλλη αναζήτηση προσθέτοντας στο καλάθι τους τίτλους που επιθυμείτε να
παραλάβετε.
Ελέγξτε στα αντίτυπα των εγγραφών αν τα τεκμήρια που έχετε επιλέξει:
 Είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τη στήλη "Κατάσταση".
 Βρίσκονται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη. Αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε από τη στήλη "Τοποθεσία".
 Έχουν τοποθετηθεί στα κλειστά βιβλιοστάσια. Αυτό μπορείτε να το πληροφορηθείτε επίσης από τη στήλη
"Τοποθεσία".
Σε περίπτωση που κάποιο αντίτυπο είναι διαθέσιμο και έχει τοποθετηθεί σε κάποια συλλογή του
Αναγνωστηρίου, δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτημα. Μπορείτε να το αναζητήσετε μόνοι σας, βάσει της
ένδειξης που υπάρχει στη στήλη "Ταξιθετικός αριθμός".

4.
5.

6.
7.

Στη συνέχεια επιλέγετε
Εμφάνιση καλαθιού.
Αν διαπιστώσετε ότι κάποιος από τους τίτλους που εμφανίζονται δεν σας ενδιαφέρει, τον επιλέγετε με √ και
κάνετε κλικ στο "Η διαγραφή επελέγη" για να αφαιρεθεί από το αίτημά σας.

8.
9.

Πατάτε
Η εξαγωγή αποθηκεύτηκε.
Ελέγχετε το πλαίσιο επιλογών, που βρίσκεται πάνω από τη λίστα των εγγραφών σας. Στην α' στήλη πρέπει να
είναι επιλεγμένο Πλήρης εμφάνιση (προεπιλογή) και στη β' στήλη E-mail. Στο πεδίο Mail προς συμπληρώνετε
LibraryLoan@ionio.gr. Στο πεδίο Θέμα διαγράφετε το προεπιλεγμένο κείμενο και συμπληρώνετε το
ονοματεπώνυμό σας, το e-mail σας, καθώς και όποια σύντομη σημείωση θέλετε, π.χ. μόνο τον τ.3 και πατάτε το
κουμπί "Υποβολή".

10. Επάνω από τη λίστα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα το κείμενο "Στάλθηκε με E-Mail".
11. Περιμένετε λίγη ώρα, ελέγξτε το e-mail σας και αν έχετε απάντηση για το αίτημά σας, κατευθυνθείτε στο
γραφείο δανεισμού για να παραλάβετε τα τεκμήρια που ζητήσατε.
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