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εικ.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη. 

Τι μπορείς να κάνεις: 

• Να βλέπεις το ιστορικό δανεισμού σου  

• Να ανανεώνεις το δανεισμό των τεκμηρίων σου 

• Να κάνεις κράτηση κάποιου τεκμηρίου που είναι δανεισμένο σε άλλον αναγνώ-

στη ή να ακυρώσεις το αίτημα.  

• Να δημιουργήσεις βιβλιογραφικές λίστες με τα τεκμήρια που σε ενδιαφέρουν 

• Να διατηρήσεις αρχείο με τις προτιμώμενες αναζητήσεις  σας στον κατάλογο 

της Βιβλιοθήκης 

Τι απαιτείται για πρόσβαση στο λογαρισμό χρήστη; 

• Να είσαι εγγεγραμμένο μέλος της βιβλιοθήκης 

• Να εισέλθεις στον κατάλογο της βιβλιοθήκης:  

          http://opac.seab.gr/search~S12*gre     

Σύνδεση στο 

Λογαριασμό 

Χρήστη 

Υπηρεσία Λογαριασμός Χρήστη  

στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης 
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εικ.2 

εικ.3 

Δημιούργησε λογαριασμό: 

• Στην περιοχή barcode πληκτρολόγησε τον αριθμό (12 ψηφία) της ακαδημαϊκής 

σας ταυτότητας ή της ταυτότητας βιβλιοθήκης 

• Στην περιοχή pin φτιάξε έναν δικό σου κωδικό. Προτίμησε συνδυασμό γραμμά-

των και αριθμών 

Σε περίπτωση που ξέχασες το pin, δημιούργησε νέο κωδικό 

Barcode ακαδημαϊκής 

ταυτότητας ή κάρτας 

Βιβλιοθήκης 

Pin (φτιάξτο 

μόνος σου) 

Πλοηγήσου 

στο μενού 
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•  

 

Κάνε ΑΝΑΝΕΩΣΗ των δανεισμένων τεκμηρίων 

• Μία μέρα πριν τη λήξη της ημερομηνίας επιστροφής 

• Κάντε «Ανανέωση επιλεγμένων»  ή  «Ανανέωση όλων» 

• Το «Ανανεώθηκε μία φορά» είναι η επιβεβαίωση που σου στέλνει το σύστημα 

Δανεισμένα 

τεκμήρια Επιλογές 

ανανέωσης 

Ημερομηνία 

επιστροφής 

Δεν πραγματοποιείται ανανέωση όταν:  

• η κατηγορία δανειζόμενου στην οποία ανήκεις δεν έχει δικαίωμα ανανέωσης 

• το τεκμήριο είναι εκπρόθεσμο  

• έχει γίνει κράτηση του τεκμηρίου από άλλον χρήστη  

• έχεις ξεπεράσει τον αριθμό των ανανεώσεων που δικαιούσαι σύμφωνα με 

τους κανόνες δανεισμού της Βιβλιοθήκης.   

•  

Ολοκλήρωση 

ανανέωσης 
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 Κάνε ΚΡΑΤΗΣΗ τεκμηρίου που είναι δανεισμένο σε άλλον χρήστη 

• Αναζήτησε και βρες το τεκμήριο στον κατάλογο 

• Πάτησε το σύνδεσμο «Αίτημα» (μόνο στα αντίτυπα της Βιβλιοθήκης που είναι 

δανεισμένα εμφανίζεται η ένδειξη «Αίτημα»)  

Ορίστε μέχρι πότε    

θέλετε την κράτηση και 

επιλέξτε ΥΠΟΒΟΛΗ. 

Όταν το δανεισμένο τεκμήριο επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη:  

• θα λάβεις ηλεκτρονικό μήνυμα,  και το τεκμήριο θα παραμείνει δεσμευμένο 
για λογαριασμό σου για δύο εργάσιμες ημέρες 

• Διαγράφεται η κράτησή σου εάν δεν το δανειστείς 

• Παρακολούθησε το λογαριασμό σου για να μην χάσεις τις προθεσμίες. 

•  Ενημέρωσε τη βιβλιοθήκη για την ολοκλήρωση της κράτησης με επιβεβαίωση 
του αιτήματός σου.  

• Ακύρωσε την κράτηση εάν δεν την επιθυμείς! 
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Χρησιμοποίησε το ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ για να συντάξεις τη βιβλιο-

γραφία σου. 

Πατήστε στον τίτλο του τεκμηρίου και κάντε:   

• εξαγωγή & αποστολή στο email σας 

• Στην οθόνη του υπολογιστή  

• Αποθήκευση στον τοπικό δίσκο 

Δημιούργησε ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ με τα τεκμήρια που σε ενδιαφέρουν. 

• Συνδέσου στο λογαριασμό σου 

• Αναζήτησε/εντόπισε στον κατάλογο τα τεκμήρια  

• Πάτα «Προσθήκη όλων στην σελίδα»,  ή «Προσθήκη σημειωμένων στις λίστες 

μου»,  επιλέγοντας ήδη υπάρχουσα λίστα ή δημιουργώντας μία νέα. 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ την αναζήτησή σου στον κατάλογο απλά πατώντας  «Αποθήκευση ως 

προτιμώμενη αναζήτηση». 

Μπορείς να επαναλάβεις την αναζήτηση  χωρίς να πληκτρολογήσεις εκ  νέου τους 

όρους αναζήτησης απλά επιλέγοντας το  σύνδεσμο «Αναζήτηση». 

Σε περίπτωση που λήξει ο λογαριασμός σας  επικοινώνησε με τη  

βιβλιοθήκη! 


