
Nowe funkcje multiwyszukiwarki Integro 

 
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi funkcjami multiwyszukiwarki Integro - najistotniejsze 
nowości jakie pojawiły się w ostatnim czasie w naszym e-katalogu.  

Przypominamy, że wszelkie pytania i problemy związane z obsługą katalogu można wysyłać z 
poziomu katalogu  z opcji  

ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA 
 

1. Nowa strona główna – przeniesienie wszystkich opcji do MENU (prawe górne) 
 
 

 
 

 

 
2. W katalogu prezentujemy  RANKINGI – Najczęściej wypożyczane tytuły, Najbardziej 

popularni autorzy wśród naszych czytelników 
 

 
 
dostępne także z poziomu MENU 



 
3. Po zalogowaniu się do swojego konta w INTEGRO, o ile są komunikaty, wyświetli się 

TABLICA z krótkimi informacjami oraz linkami dotyczącymi Państwa konta, m.in. dane 
o możliwości przedłużenia terminu zwrotu, informacje o nieprzeczytanych 
powiadomieniach lub zaległych opłatach 

 

 
 
4. Klikając w zakładkę EGZEMPLARZ można sprawdzić, w której filii bibliotecznej znajduje się dana 

pozycja oraz czy jest aktualnie dostępna 

Na liście wyniku wyszukiwania pojawia się klawisz   

 

 
 

https://help.prolib.pl/sites/default/files/rzp/2022.2.00_INTEGRO_ikona_Egzemparze.JPG


informacja o egzemplarzach wyświetla się w oknie modalnym wraz z informacją o lokalizacji egzemplarza na 
mapie. Zalogowany czytelnik może od razu zamówić pozycję.  Funkcjonalność NIE MA opcji rezerwacji. 
Rezerwację nadal wykonuje się po wyświetleniu SZCZEGÓŁY opisu. 

 

 
 
 
5. Opisy wyszukanych dokumentów maja przypisane dodatkowe linki, dzięki którym można 

przeczyta recenzje, opinie czytelników, uzyska dodatkowe informacje o autorze lub fabule.  
 

 
 
 
 

 
6.  KONTO - Zaproponuj zakup - nowe opcje sortowania złożonych dezyderat 

W koncie czytelnika w Propozycjach zakupu (dezyderatach czytelnika), obok opcji ograniczenia 
widoku wg statusu propozycji dodano możliwości sortowania listy:  

 alfabetycznego  wg tytułu (tytuły A-Z i Z -A) 
 alfabetycznego wg autora (autor A-Z i Z-A) 

 daty dodania (1-9 i 9-1)  

https://help.prolib.pl/rzp/83


 

 

7. Twoja półka (wyświetlanie informacji o dokumencie dla zalogowanego czytelnika: 
możliwość zamówienia, rezerwacji) 

Po dodaniu pozycji na swoją półkę zalogowany czytelnik będzie  widział status dodanych 
dokumentów 

 

 

8. Nowa funkcjonalność: Sortowanie wg ocen 

W Nowościach i wynikach wyszukiwania dodano możliwość sortowania pozycji po Ocenach.  



 

 

9. KONTO CZYTELNIKA – zalogowany czytelnik ma możliwość wprowadzenie adresu email 
głównego i dodatkowego 

 

 

 

10. Opisy wyszukiwanych dokumentów zostały wzbogacone o POWIĄZANE POZYCJE, 
pogrupowane w 3 kategoriach: 

 
 Inni czytelnicy wypożyczyli również  

 Inne pozycje w wyszukiwanym temacie 

 Inne pozycje wyszukiwanego  autora 
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