
Grafický návod pro REKS



1. Přihlášení do systému  
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Otevřeme Tri�us přes ikonu na ploše (v adresním řádku uvidíme odkaz na stránku naší knihovny). V roletce vybereme naši knihovnu, vyplníme 

uživatelské jméno a heslo (dodržujeme velká a malá písmena). Tyto údaje nám sdělí metodička regionální knihovny. 
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h1ps://demo.tri�us.cz/tri�us/cz.effec�va.tri�us.Applica�on/Applica�on.html#Work_browser



2. Vytvoření nového čtenáře  

Se čtenáři naší knihovny budeme pracovat na záložce Výpůjčky. Pro vytvoření nového čtenáře klikneme na tlačítko Vytvořit čtenáře, které je 

označeno zeleným plusem. 
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Do formuláře vyplníme všechny údaje, které pro evidenci čtenáře potřebujeme. Pole v červených rámečcích jsou povinná a je nutné minimálně tato 

pole vyplnit. Následující volné čtenářské číslo si můžeme nechat přiřadit s�sknuAm zeleného plus nebo klávesy F6. Vyplníme-li datum narození, 

vygeneruje se z něj čtenáři automa�cky heslo pro přístup do online katalogu ve formátu RRMMDD. Pokud datum narození nevyplníme, musíme 

místo něj povinně zadat nové heslo ručně. Když máme všechny údaje vyplněné, klikáme na tlačítko Uložit. Tisk přihlášky a čtenářské kar�čky 

nalezneme pod tlačítkem Výstupy. KliknuAm na Zpět k procházení se nám nabídne příchod čtenáře, platba poplatku a možnost půjčovat dokumenty.
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3. Výpůjčky  

Půjčování a vracení dokumentů děláme na záložce Výpůjčky. Jako první načteme do vstupního pole čtenářovu kar&čku a Am mu dáme příchod. 

Pokud čtenář kar�čku zapomněl, klikneme na tlačítko Příchod čtenáře. 
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V přehledu čtenářů vyhledáme čtenáře, kterému chceme dát příchod, označíme ho a klikneme na tlačítko Vybrat. 
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Po příchodu se nám čtenář zobrazí mezi Přítomnými čtenáři a automa�cky se nám označí. Před půjčováním zkontrolujeme, že máme vybraného 

správného čtenáře, a přepneme na Půjčování. Do vstupního pole načteme skenerem čárový kód. Můžeme také zapsat přírůstkové číslo a potvrdit 

zadání klávesou Enter. Takto načteme čtenáři všechny dokumenty, které si půjčuje. 
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Zkontrolujeme, že všechny čtenářovy výpůjčky souhlasí, a klikneme na tlačítko Odchod čtenáře. 
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Při prvním odchodu se nás systém zeptá, jestli chce čtenář dostávat souhrn výpůjček. Vybereme možnos&, jakými chce čtenář souhrn obdržet, a 

s�skneme tlačítko Ano. Pokud by čtenář žádný souhrn nechtěl, nic neoznačíme a s�skneme Ne. Toto nastavení lze kdykoli změnit v profilu čtenáře. 

Nyní při každém dalším odchodu obdrží čtenář automa�cky souhrn jeho preferovaným způsobem. Pokud bychom chtěli výjimečně provést odchod 

jiným způsobem, klikli bychom na šipku pod tlačítkem odchodu, kde se nám zobrazí další možnos�. 
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Čtenář po odchodu zmizí a v levém dolním rohu se nám zobrazí informace o výpůjčkách. 
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Při vracení postupujeme stejným způsobem. Načteme čtenáři příchod, přepneme na Vracení a načítáme vracené výpůjčky. 
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