
Redizajn a funkčné vylepšenia stránok 
InfoGate - Zmena dizajnu a funkcie pre hľadanie 
Na mnohých miestach prešli stránky úpravou dizajnu. 
 
Profil knižnice 
Bola upravená hlavná stránka knižnice, tzv. profil knižnice. Veľkou zmenou sú vylepšené 
otváracie hodiny knižnice. 

 
Mylib 

 
Zmena pracovnej plochy 
Pridaný prehľadný zoznam o stave mojej knižnice. 
 
Prepojenie s čitateľským kontom v knižnici 
Ak ste členom knižnice, ktorá má knižnicu v prostredí Biblib, máte možnosť prepojiť váš 
Mylib účet s čitateľským kontom v knižnici. Viac si prečítajte v článku Ako prepojím Mylib 
konto s mojím kontom čitateľa 
 
Prepojenie viacerých čitateľských kont 
Vrátane rodinných príslušníkov navštevujúcich knižnicu. 
 

Profil a nastavenia knižnice 
Informácie o aktuálnom profile 
Servisná stránka s údajmi o aktuálnom profile s možnosťou jeho zmeny, údajmi o 
faktúrach a zmluve. 
 
Nastavenie parametrov knižnice 
Administrácia všetkých parametrov týkajúcich sa čitateľov a výpožičného procesu. 
 
Kalendár prepojený s otváracou dobou 
Možnosť definovať otváracie hodiny, sviatky a dni, kedy je knižnica zatvorená. 
 
Nastavenie poplatkov 
Správa poplatkov definovaných knižnicou . 
 
Nastavenie notifikácií 
Prepracovaný modul pre definovanie vzhľadu a obsahu emailových správ (pripomienky, 
avíza, upomienky). 
 
Nastavenia generátorov 
Možnosť definovať vlastné číselníky pre viaceré automatizáciu prideľovania 
prírastkových, úbytkových čísiel a kódov vrátane predtlače čiarových kódov. 

 
 
 

https://cms.infogate.sk/ako-prepojim-mylib-konto-s-mojim-kontom-citatela-v-kniznici-zapojenej-v-infogate/
https://cms.infogate.sk/ako-prepojim-mylib-konto-s-mojim-kontom-citatela-v-kniznici-zapojenej-v-infogate/


Správa fondu knižnice 
 

Upravená funkcia pre pridávanie (hľadanie) titulov 
Funkcia je prístupná celý čas v ľavej časti zoznamu záznamu. 
 
Vylepšená tvorba prírastkov a úbytkov 
Prírastkovanie priamo z výsledku hľadania. Zjednodušený spôsob generovania 
exemplárov. 
 
Zoznamy prírastkov a úbytkov 
Pridané viaceré funkcie pre rýchly prístup (napr. požičiavanie) 
 
Revízia fondu 
Jednoduchá a rýchla kontrola stavu fondu vrátane požčianých exemplárov vrátane 
aktívneho filtra v zozname exemplárov. 
 
Štatistické prehľady 
Stav a hodnota fondu. 
 

Výpožičky knižnice 
 
Vylepšenia vo výpožičnej karte 
Pridané kontroly, prehľadnejšie zobrazovanie údajov. 
 
Objednávky a rezervácie 
 
Výpožičná karta s poplatkami a kreditom 
Správa parametrov finančného konta. 
 
Vylepšená tlač účteniek a potvrdeniek 
Doplnené nové zostavy a optimalizácia tlače. 
 
História komunikácie s čitateľom 
Prehľad odoslaných emailov. 
 
Prehľadné zobrazenie histórie upomienok 
História nabiehania jednotlivých čísiel. 
 
Štatistiky čitateľov a výkonov 
 
Štatistika online prístupov 
 

Online katalóg knižnice 
 
Prihlásenie používateľa 
Informácie o výpožičkách, histórii, rezerváciách a poplatkoch. 
 



Rezervácie a objednávky 
 
Prepojenie Mylib konta s čitateľským kontom 
Čitateľ súčasne získava prístup do Mylibu so všetkými funkciami. 
 
Možnosť prepojenia viacerých čitateľských kont 
Napríklad členov rodiny. 
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