
Zmeny a novinky v Infogate do verzie 3.26.0 
 
Novinky a zmeny v Zozname exemplárov 

1. Košík - v zozname záznamov sme pridali funkciu vložiť do košíka, ktorá vloží 
označené záznamy do košíka. Košík je osobný zoznam prihláseného užívateľa. 
Ten si zdieľa medzi aplikáciami Mylib, Bazár, Biblib aj Infogate. V súvislosti s 
košíkom sa pripravuje mnoho funkcií. Napríklad pomenované košíky, hromadné 
akcie a podobne. 

 
 

 
2. Hromadné akcie - pridali sme hromadné akcie nad zoznamom exemplárov  

a. Hromadné úbytkovanie - Do zoznamu exemplárov sme pridali možnosť 
hromadne úbytkovať (všetky na strane / zvolené) exempláre. Po použití 
tejto funkcie a skončení je užívateľ oboznámený o úspešnom / 
neúspešnom zúbytkovaní v podobe dialógového okna alebo informačnej 
bublinky. Túto funkciu je možné použiť aj na hromadnú aktualizáciu už 



zúbytkovaných exemplárov (aktualizovať dôvod vyradenia, dátum 
úbytkovania a poznámky). 

 
 

 
b. Tlačové zostavy pre zoznam exemplárov - Do zoznamu exemplárov, 

hromadných akcií sme pridali voľbu “Tlačové zostavy pre exempláre”. Tu 
môžete vytlačiť  

i. prírastkový/úbytkový zoznam vo forme XLS súboru (Excel) 
ii. čiarové kódy pre exempláre - ide o dotlač čiarových kódov 

(výhodou dotlače kódov je schopnosť tlačiť na kód vybrané údaje 
exemplára, výhodou predtlače kódov vo funkcii generátorov je 
schopnosť tlačiť ucelené strany hárkov čiarových kódov bez 
nutnosti čakať) 

 
Tlačové zostavy aj hromadné akcie budú pribúdať 
.

 



 
3. Zoznam záznamov - úprava dizajnu upravili sme dizajn zoznamu záznamov a 

zoznamu exemplárov tak, aby bol kompaktnejší a lepšie čitateľný. Pribudlo 
označovanie záznamov, nevyhnutné pre hromadné akcie. 
 

4. FIltrovanie - v zozname exemplárov pribudlo filtrovanie na prírastkové/úbytkové 
číslo, dátum prírastkovania/úbytkovania a bolo rozšírené hľadanie v 
plnotextovom hľadaní na ďaľšie polia (lokácia, spôsob nadobudnutia, tematika). 

 
Novinky a zmeny v Nastaveniach knižnice 

1. Profil knižnice - Žiadosť o navýšenie limitov / zmenu profilu knižnice môžete 
podať cez nový formulár (priamo vidí nové náklady a urýchľuje vybavenie). 
Možnosť  kontaktovať podporu emailom zostal. 

 
 
Novinky a zmeny cez Ozubené koliesko 

1. Štatistiky vo výstupoch - Pre prírastkový a úbytkový zoznam pribudla v XLS 
súbore záložka štatistiky, kde nájdete štatistické údaje pre všetky kategorické 
položky pre daný EXCEL výstup. 

2. Akcie nad revidovanými položkami - Do zoznamu “Načítaných položiek v 
revízií”, pribudli akcie nad poslednými načítanými položkami a to “Vyradiť z 
revízie” a “Upraviť exemplár”. Vyradenie je užitočné pri omyle. Úprava exempláru 



je výborným pomocníkom pre okamžité riešenie nesúladu dát s práve načítaným 
fyzickým kusom. 

 
 

3. Úprava vo výkazoch - Upravili sme štatistický výkaz, sekciu Používatelia, 
konkrétne Počet návštevníkov (aktívne operácie) podľa čitateľských kategórií. 
Štatistika tak neobsahuje len sumárne číslo, ale aj rozpis po kategóriách. Ide o 
zjednotenie s podobnou štatistikou nových a obnovených registrácií. 

 
Novinky v detaile záznamu 

1. Zmena - V záložke dostupnosť v knižniciach pribudla možnosť priameho 
odkliknutia na profil knižnice 



 
 

 
Novinky a zmeny V karte čitateľa 

1. Zmena výpožičnej doby - Nad zoznam výpožičiek sme pridali možnosť Zmeniť 
výpožičnú dobu pre požičané a prolongované tituly, ktoré nie sú v upomienke. 
Funkcia je dostupná len pre Požičané exempláre. Akciu je možné vykonať nad 
všetkými položkami v zozname alebo len nad označenými. 
 

2. Oznam o prekročenom limite -  Do hornej časti čitateľskej karty, vedľa 
informácie o aktuálnom počte výpožičiek pribudol výstražný symbol v podobe 
trojuholníka. Zobrazí sa, ak bol prekročený maximálny počet požičaných 
exemplárov (podľa nastavení knižnice - prednastavené je nekonečno).  
 

3. Opravy vo výpožičnom procese - Na strane databázy po načítaní čiarového 
kódu v procese vrátenia / požičania / odloženia 
 

4. Skrátený PIN na prepojenie čitateľského účtu. Nový PIN má dĺžku 4, je ľahko 
zapamätateľný, z dôvodu bezpečnosti má však kratšiu platnosť. PIN sa dá 
naďalej kedykoľvek čitateľovi vygenerovať nový.  
 

5. Odstraňovanie audio/video ukážky - audio / video ukážku môže odstrániť len 
ten užívateľ, ktorý ju pridal. Iný užívateľ môže o odstránenie požiadať. V 
požiadavke musí zadať dôvod odstránenia. Žiadosť posudzuje a fyzické mazanie 
vykonáva administrátor/podpora Infogate. 



6. Editácia záznamov - Pokiaľ je záznam zahrnutý vo fonde knižnice so zmluvným 
vzťahom a plateným profilom, záznam je editovateľný už len administrátorom 
knižníc rovnakého typu (zmluvným). Ide o jednoduché “sociálne pravidlo dôvery” 
pri systéme zdieľanej katalogizácie. 

 
Nový mód generovania poplatkov za upomienky 
 
Po skončení výpožičnej doby (alebo doby predĺženia/prolongácie) systém generuje na 
exemplár upomienku. Upomienky sa číslujú a každá má svoju platnosť (kedy je 
generovaná ďalšia) a poplatok. Tento systém generovania stavov je jednotný.  
S vytváraním upomienky však súvisia pokuty. Tu pribudol nový spôsob - Najvyššia 
upomienka. 
 

1. Každý titul - je jednoduchý mód, kedy sankcia priamo súvisí s exemplárom a 
aktuálnym číslom upomienky; čím viac kníh mám požičaných a nevrátim, tým 
väčšia sankcia. Sankcia sa zapisuje do karty čitateľa v momente zmeny stavu 
(ak sa exempláru zmení stav z požičaná na 1.upomienka, do konta sa čitateľovi 
zapíše poplatok za 1.upomienku) 

2. Najvyššia upomienka - je mód, kedy sa sankcia hodnotí z pohľadu čitateľa. Pri 
zmene stavu v karte čitateľa (v daný deň generovania upomienok v konte vznikli 
upomienky alebo sa existujúce stali vyššími) sa posudzuje číslo najvyššej 
upomienky v konte čitateľa a čitateľovi je vygenerovaný len jeden poplatok  (bez 
ohľadu na počet exemplárov v upomienke) a v hodnote podľa nastavenia sankcie 
za najvyššiu upomienku. 

 
Uvedené sa netýka denných poplatkov za upomienky. Z princípu veci sa denné 
poplatky (ak sú nastavené), generujú vždy na exemplar. 
 
Nastavenie sa nachádza v nastaveniach parametrov v sekcii Upomienky 

 
 
 
 



 
Nastavenie je možné špecifikovať rôzne pre rôzne kategórie. 
 

 
 
Ostatné 

1. Oprava validácie exemplárov - Opravili sme označovanie chybných položiek v 
procese pridávania / úpravy exemplárov 
 

2. Oprava drobných chýb  
a. zobrazovanie krokových buttonov (Ďalší krok, Krok späť)  
b. neodomykanie záznamu 
c. nezatvorenie dialogoveho okna 
d. rozpoznávanie IP adresy pre históriu prihlásenia 
e. horná lišta - optimalizácia zobrazenia 
f. emailové notifikácie - upravené prihlásenie do konta čitateľa 
g. zoznam záznamov - zobrazovanie čísla a názvu časti 
h. oprava tlačidla hľadania z hlavnej stránky 

 
Team Biblib / Infogate. 


