Instrukcja korzystania z katalogu Integro.
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Logowanie do systemu
Do przeglądania zasobów Biblioteki Śląskiej w katalogu elektronicznym nie jest wymagane zakładanie konta
czytelnika. Z katalogu może korzystać zarówno anonimowy użytkownik, jak i zalogowany. Użytkownik
anonimowy nie ma możliwości zamawiania, rezerwowania oraz prolongowania książek.
Aby się zalogować należy w prawym górnym rogu ekranu kliknąć zakładkę „Konto”, a następnie
z rozwijanego menu wybrać opcję „Zaloguj”. Następnie w puste pola należy wpisać kolejno numer karty
(identyfikator) oraz hasło ustalone podczas rejestracji w systemie.
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Konto czytelnika
Każdy zarejestrowany czytelnik ma możliwość wglądu w swoje konto oraz dokonywania na nim operacji.
Aby przejść do swojego konta, po zalogowaniu się należy kliknąć w prawym górnym rogu w swój
identyfikator (wyświetlający się jako ciąg liczb).
Każdy zalogowany użytkownik ma dostęp do informacji o stanie swojego konta: o dokumentach
wypożyczonych, udostępnionych, zamówionych, o rezerwacjach, historii oraz opłatach. Czytelnik może
także samodzielnie prolongować (przedłużyć termin zwrotu) wypożyczone dokumenty.
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Kary
W przypadku, gdy czytelnik przekroczy termin zwrotu wypożyczonych dokumentów system nalicza karę
w wysokości 1,50 zł za każdy tydzień zwłoki / każdy dokument. Naliczanie kary rozpoczyna się dopiero
7 dnia od wyznaczonej przez system daty zwrotu. Dokumentu nie można już wówczas prolongować.
Do momentu uiszczenia kary i zwrotu przetrzymanych egzemplarzy, nie można wypożyczać kolejnych
dokumentów z biblioteki.
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Wyszukiwanie
Katalog elektroniczny Integro umożliwia wyszukiwanie dokumentów według wszystkich elementów opisu
katalogowego. Korzystając z funkcji wyszukiwarki „Wszystkie pola” możemy wyszukać dowolny zestaw
słów z całego opisu (tytuł, autor, seria, rok wydania, itd.).
Jeśli chcemy zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnej publikacji danego autora, musimy rozwinąć menu
wyszukiwania i skorzystać z kryterium „Autor” lub „Tytuł”.
Z pola „Temat” korzystamy, jeśli chcemy znaleźć publikację z danej dziedziny, nie znając autora i/lub tytułu.
Wpisujemy interesujący nas termin, a system wyświetli interesujące nas hasła i wraz z zaproponowanymi
określnikami zawęzi zakres wyszukiwania.
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Zamawianie
Po wyszukaniu dokumentu należy kliknąć w tytuł interesującej nas pozycji. Zostaniemy wtedy
przekierowani do strony ze szczegółowym opisem dokumentu.
O możliwości zamówienia informuje status „Dostępny” umieszczony pod opisem dokumentu. Opcja
zamówienia „Zamów” znajduje się pod statusem danej pozycji. Po kliknięciu opcji „Zamów” system
informuje nas, że wybrana pozycja została dodana do koszyka. Po dodaniu pozycji do koszyka możemy
kontynuować przeglądanie tytułów lub przejść do koszyka zamówień. Aby wysłać dokument do realizacji
należy kliknąć opcję „Wyślij zamówienie”, która znajduje się w prawym dolnym rogu strony.

str. 6

str. 7

Rezerwacja
Gdy wybrany dokument nie jest dostępny do wypożyczenia, czytelnik może go zarezerwować.
Po kliknięciu w opcję „Sprawdź status” wyświetla się informacja dotycząca terminu zwrotu dokumentu.
Liczba osób oczekujących podana jest poniżej opisywanej funkcjonalności.

Rezerwacji dokonujemy poprzez kliknięcie w zakładkę „Zarezerwuj”, a następnie wybranie z rozwijanego
menu jednej z dwóch opcji: dowolny egzemplarz lub wybrany egzemplarz.

str. 8

Rezerwację należy potwierdzić klikając opcję „Zatwierdź” w prawym dolnym rogu. Po zatwierdzeniu pojawi
się komunikat o pomyślnie zrealizowanej rezerwacji.
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Zarezerwowany dokument, po zwrocie przez obecnie posiadającego go czytelnika, zostanie przeniesiony do
koszyka zamówień. Dokument ten należy wysłać zgodnie z procedurą zamówienia.
Informacja o przejściu rezerwacji w zamówienie jest wysyłana automatycznie na adres e-mail czytelnika,
jeśli adres został wprowadzony podczas rejestracji.
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Rejestracja nowego czytelnika
Na stronie głównej katalogu elektronicznego (https://integro.bs.katowice.pl/catalog) należy w prawym
górnym rogu kliknąć zakładkę „Konto”, a następnie z rozwijanego menu wybrać opcję „Zarejestruj się”.

Po wybraniu opcji „Zarejestruj się” zostaniemy automatycznie przeniesieni na stronę formularza
rejestracyjnego.
„Krok 1” pozwala wybrać nam działy biblioteki (agendy), z których chcemy korzystać. Po wybraniu agend,
w prawym dolnym rogu klikamy opcję „Dalej”, która przenosi nas do kolejnego etapu rejestracji.

str. 11

„Krok 2” polega na uzupełnieniu pól oznaczonych jako wymagane swoimi danymi osobowymi. Zalecane jest
również podanie adresu e-mail i/lub numeru telefonu – system będzie mógł wtedy automatycznie wysyłać
powiadomienia, np. o realizacji zamówienia czy terminie zwrotu. Po uzupełnieniu pól, w prawym dolnym
rogu klikamy opcję „Dalej”. W przypadku, gdy osoba rejestrująca się jest niepełnoletnia i ukończyła 13 lat,
należy również wypełnić pola przeznaczone na dane opiekuna prawnego.

„Krok 3” polega na uzupełnieniu pól oznaczonych jako wymagane swoimi danymi adresowymi. Po
uzupełnieniu pól, w prawym dolnym rogu klikamy opcję „Dalej”.
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„Krok 4” polega na utworzeniu hasła, za pomocą którego będziemy się logować do naszego konta. Po
uzupełnieniu pól, w prawym dolnym rogu klikamy opcję „Dalej”.

„Krok 5” jest podsumowaniem wszystkich danych wprowadzonych w poprzednich etapach rejestracji. Jeśli
wszystkie dane są poprawne, w prawym dolnym rogu klikamy opcję „Dalej”.
„Krok 6” jest ostatnim etapem rejestracji czytelnika. Polega na uzupełnieniu pustego pola kodem z obrazka
oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i oświadczeniu o zapoznaniu się z regulaminem
udostępniania zbiorów (pola obowiązkowe). Następnie, w prawym dolnym rogu klikamy opcję „Wyślij
formularz”.
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Po wysłaniu formularza użytkownikowi zostaje nadany indywidualny numer (identyfikator). Od tego
momentu czytelnik może logować się do systemu za pomocą indentyfikatora oraz hasła.
W celu potwierdzenia danych i odebrania karty bibliotecznej należy w ciągu 7 dni od daty rejestracji zgłosić
się do Biblioteki Śląskiej z dokumentem potwierdzającym tożsamość i dopełnić formalności (w tym uiścić
opłatę za kartę biblioteczną). Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, w celu aktywacji konta musi
stawić się w bibliotece z opiekunem prawnym.

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki Śląskiej!
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