BIBLIOTEKA

Samoobsługowa wrzutnia książek w Bibliotece Głównej WAT

Wrzutnia znajduje się z lewej strony budynku, przy
wejściu głównym do BG WAT i umożliwia zwrot wypożyczonych książek, również poza godzinami pracy
Biblioteki. Użytkownicy mogą samodzielnie zwracać
książki wypożyczone z Wypożyczalni Akademickiej,
Wypożyczalni Bleletrystyki oraz z Czytelni Technicznej
i Społeczno-Ekonomicznej w ramach wypożyczeń krótkoterminowych. Użytkownicy spoza naszej Biblioteki,
którzy posiadają aktywne konto biblioteczne w ramach
Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), także mogą zwracać wypożyczone materiały przy pomocy
wrzutni. Urządzenie umożliwia zwroty zbiorów bibliotecznych przez osoby trzecie, nie tylko osobiście przez
czytelnika. Zalecane jest jednak, szczególnie w początkowym okresie działania wrzutni, aby użytkownicy dokonujący zwrotów książek każdorazowo weryfikowali
stan swojego konta. Korzystanie z maszyny jest równoznaczne z akceptacją obowiązującego regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego. Wszelkie wątpliwości
należy bezzwłocznie zgłaszać do Wypożyczalni Akademickiej (pok. 117).
Wrzutnia rozpoznaje zwracane materiały biblioteczne na podstawie danych zapisanych w etykiecie RFID
wklejonej w książkę. Etykietą RFID są oklejone wszystkie książki zakupione po 2014 roku. Księgozbiór, który
nie posiada tej etykiety (zakupiony przed 2014 r.) nie
jest przystosowany do zwrotu w ten sposób. Od momentu uruchomienia wrzutni Biblioteka dąży do tego,
aby w niedalekiej perspektywie wszystkie wypożyczane
książki posiadały etykietę biblioteczną RFID.

Urządzenie posiada ekran dotykowy. W prawym dolnym rogu są dostępne trzy wersje językowe interfejsu:
j. polski, j. angielski, j. niemiecki. Obsługa maszyny jest
bardzo intuicyjna, wystarczy czytać uważnie komunikaty. Aby skorzystać z niej należy wcisnąć przycisk Otwórz
i położyć książkę na taśmie. Kolejny egzemplarz można
wsunąć po zniknięciu komunikatu Proszę czekać… i pojawieniu się polecenia Wsuń jedną książkę. Każdą pozycję trzeba kłaść pojedynczo. Po zwrocie użytkownik
ma możliwość wydrukowania potwierdzenia dokonanych zwrotów. Należy w tym celu kliknąć przycisk Transakcja, drukuj. Trzeba to jednak zrobić przed zakończeniem sesji. Jeśli użytkownik wybierze opcję Dotknij, aby
zakończyć to w tym momencie traci możliwość wydrukowania paragonu potwierdzającego liczbę zwróconych
pozycji. Zwrotu materiałów bibliotecznych można także
dokonać przy użyciu dokumentu (legitymacja studencka,
przepustka).W celu autoryzacji należy umieścić kartę
w otworze po prawej stronie. Na ekranie wyświetli się
wówczas wykaz książek dostępnych na koncie użytkownika wraz z informacją, do kiedy trzeba je oddać. Zwrotu
dokonujemy poprzez ułożenie książki na taśmie. Możemy także wybrać opcję Twoje konto, drukuj. Wydrukuje
się wówczas paragon z pełną listą książek dostępnych
na koncie właściciela dokumentu. Każda sesja trwa 20
sekund, po tym czasie urządzenie powraca do początkowego interfejsu.
Jeśli książka nie posiada etykiety RFID, to wrzutnia
jej nie przyjmie, pojawia się wtedy komunikat Proszę wyjąć książkę. Należy w takiej sytuacji oddać ją do wrzutni
analogowej znajdującej się w holu lub do Wypożyczalni
Akademickiej. Urządzenie rozpoznaje zwracane pozycje,
a następnie przekazuje informacje do zintegrowanego
systemu bibliotecznego Aleph. Aktualizacja na koncie
czytelnika przebiega w trybie natychmiastowym. Zastosowanie wrzutni pozwala na skrócenie czasu potrzebnego na przyjęcie książek do biblioteki i ponownego
włączenia ich do obiegu, a tym samym zwiększa się ich
dostępność dla czytelników. Zachęcamy do korzystania
z wrzutni samoobsługowej czynnej 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu.
Dominika Górska
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