Sådan søger og reserverer du
Gå til bibliotekets hjemmeside: biblioteket.sonderborg.dk
Søgefeltet ses centralt på siden

I søgefeltet kan du skrive titlen / musikeren / forfatteren / genren du søger efter, hvad enten det
er bøger, film, musik eller andet du er interesseret i. Du kan søge med både små og store
bogstaver.
I eksemplet søges på musikeren og forfatteren Leonard Cohen. Bemærk at systemet kommer med
staveforslag. Du kan skrive færdig eller vælge et staveforlag og dernæst klikke Søg.
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Nu vises resultatet af din søgning. I eksemplet fås mere end 600 resultater. Du kan nu snævre dine
resultater ind ved at sætte flueben i felterne i menuen til venstre.

I eksemplet er der sat flueben ved materialetypen dvd. Nu vises kun de dvd’er hvor Leonard Cohen
medvirker.

Ud for Tilgængelighed
kan ses om dvd’en er
udlånt eller på hylden.
Gul betyder udlånt,
grøn betyder på hylden.
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Klik på titlen for at få mere at vide om indholdet. I eksemplet er valgt dvd’en Live in London.
Klik på Detaljer om materialer for at se mere om dvd’en, f.eks. hvilke musiknumre der er på,
hvornår koncerten er optager, hvilke musikere der medvirker m.m.
Klik på Se alle eksemplarer, for at se hvilke biblioteker der har dvd’en.
Bemærk at der nederst er henvisning til anmeldelser.

Klik på Reservér, hvis du vil bestille dvd’en. Du bliver herefter bedt om at indtaste dit låner- eller
cpr.nr. (skrevet i ét, uden mellemrum eller bindestreg) og din pinkode (de 4 cifre du har valgt).
En boks kommer frem og meddeler at reservationen er foretaget, hvad du har reserveret, hvor du
skal afhente din reservering og hvilket nummer i køen du er:
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Ændring af afhentninssted og sletning af reserveringer
Ønsker du at ændre dit afhentningssted for din bestilling eller slette dem, kan gøre det under
Reservation i din Lånerstatus.

Klik på Reservation og du får en oversigt over dine bestillinger:

Sæt flueben ved den eller de reserveringer du ønsker at ændre til et andet afhentningssted. Klik på
Opdatér valgte reservering, hvorefter en menu kommer frem og du kan vælge, hvor du vil hente
dine bestillinger. Ønsker du at slette bestillinger, sætter du flueben ved dem og klikker Slet valgte
reserveringer.

