
                                                                                             

Instrukcja obsługi katalogu Integro 

Logowanie i konto czytelnika 

 

LOGOWANIE DO KATALOGU 

 

 



                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisujemy numer  

karty czytelnika 

Wpisujemy hasło 

Jeśli nie pamiętasz hasła 

możesz skorzystać 

 z opcji „ Nie pamiętam hasła” 

lub napisać wiadomość email 

na adres: 

systemowy@rajska.info 

mailto:systemowy@rajska.info


                                                                                             

Po zalogowaniu się do katalogu klikamy w prawym górnym rogu przycisk ID numer karty 

czyli np. ID 271430. 

 

 

Po kliknięciu w przycisk z numerem ID wyświetla się konto czytelnika. 

 

 



                                                                                             

KONTO CZYTELNIKA 

Dokumenty wypożyczone – lista dokumentów aktualnie znajdujących się na koncie 

czytelnika wraz z datą zwrotu i informacją w jakiej agendzie zostały wypożyczone 

dokumenty. 

Dokumenty udostępnione – lista dokumentów aktualnie udostępnionych znajdujących się na 

koncie czytelnika. 

Dokumenty zamówione – zamówienia zostały podzielone na trzy statusy: przed wysłaniem 

zamówienia, w trakcie realizacji, zrealizowane. 

Dokumenty zamówione przez czytelnika przed wysłaniem zamówienia do biblioteki. Termin 

ważności podaje do jakiego czasu można wysłać zamówienie. Po tym terminie zamówienie 

jest anulowane. Przycisk „Zamówienia” służy do przejścia w opcje, gdzie zamówienia 

można wysłać. Dodatkowo jest możliwość zapisania dokumentów do pliku. 

 

Po kliknięciu w przycisk „Zamówienia” należy wybrać miejsce dostarczenia dokumentu. 



                                                                                             

 

 

W przypadku gdy jest więcej zamówień można zaznaczyć okienko „Zaznacz stronę”. 

 

 



                                                                                             

Następnie wybieramy miejsce dostarczenia dokumentu. 

 

Po kliknięciu w pole „Wybierz miejsce dostarczenia” wybieramy agendę. Następnie klikamy 

w przycisk „Zatwierdź”. 

 

 



                                                                                             

 

Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów i wybraniu miejsca dostarczenia wybieramy 

opcję „Wyślij zamówienie”. 

Zamówienie wówczas uzyskuje status „W trakcie realizacji”. To zamówienia, które zostały 

już wysłane do biblioteki i czekają na realizację. Dodatkowo jest możliwość zapisania 

dokumentów do pliku. 

W momencie kiedy dokumenty uzyskują status „Zrealizowane” czytelnik otrzymuje maila  

z potwierdzeniem, że dane zamówienie zostało zrealizowane. W  wiadomości email jest 

wskazana agenda, w której należy odebrać dokumenty do podanej daty (termin ważności). 

Rezerwacje – lista dokumentów zarezerwowanych przez czytelnika z terminem ważności, 

kolejką, możliwością przedłużenia lub rezygnacji z rezerwacji. Rezerwowane są dokumenty 

wypożyczone. 

 



                                                                                             

Prolongaty – przedłużenie terminu zwrotu książki,  lista dokumentów do samodzielnej 

prolongaty przez czytelnika. Można prolongować dokumenty pojedynczo lub wszystkie. 

Historia czytelnika – historia operacji wykonywanych na koncie czytelnika. Można wybrać 

rodzaj historii, zapisać historię do pliku i wysłać e-mailem. 

Opłaty – w tej zakładce znajdują się opłaty rozliczone i nierozliczone przez czytelnika. 

Opłatę można zapłacić m.in. za pomocą systemu PayU, pod warunkiem, że jest wyższa niż 1 

zł . 

Zmiana danych – czytelnik ma możliwość zmiany adresu email, hasła, aliasu oraz może 

zmienić deklaracje. 

 

Pamiętaj! 

W razie jakichkolwiek pytań możesz napisać do nas na adres: systemowy@rajska.info 

mailto:systemowy@rajska.info

