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1. INTRODUCERE
Bibliotheque este o aplicaţie de centralizare a publicaţiilor, a cititorilor şi a împrumuturilor acestora,
precum şi a activităţilor desfăşurate în cadrul unei biblioteci. Aplicaţia are o interfaţă prietenoasă şi
intuitivă, lucrul cu BIBLIOTHEQUE este o adevărată relaxare, deoarece nu necesită cunoştinţe amănunţite
în utilizarea calculatorului.
Aplicaţia poate realiza:
•
•
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Evidenţa publicaţiilor: publicaţii în biblioteca, împrumutate, nerestituite, ieşite din biblioteca.
Evidenţa cititorilor: date personale, fişa cititorului, situaţia la zi a împrumuturilor.
Evidenţa activităţilor din cadrul bibliotecii după denumire, locul desfăşurării, participanţi, data
şi ora desfăşurării.
Căutare rapidă: titluri (după nr. inventar, cota, titlu, categoriie, autori, editură, anul publicării,
CZU, Data intrarii sau iesirii, ISBN/ISSN, Limba); imprumut (după cnp şi nume cititor,
clasa/disciplina, titlu, data imprumut, restituire şi returnare); cititori (după cnp şi nume cititor,
unitatea de unde provine, ocupaţie, studii, profesie, nationalitate, clasa/diciplina, ID card, an
şcolar); activităţi (după data si ora desfăşurării, denumire şi locul defăşurarii activităţii).
Rapoarte: inventarul publicaţiilor, registrele de intrare-ieşire, nota de înştiinţare a cititorului cu
publicaţiile întârziate, fişa cititorului, etichete cod de bare publicaţii, legitimaţii cititori, etichete
cod de bare cititori, evidenţa lunară a cititorilor.
Statistică: generează statistici pentru publicaţii si imprumut după titluri, edituri, autori, anul
publicării, categorii precum şi o statistică referitoare la numărul total şi numărul disponibil de
publicaţii, numărul de titluri, numărul de cititori, numărul de publicaţii împrumutate şi numărul de
titluri împrumutate.
Exportul şi importul datelor în format Excel (Publicaţii, Împrumut, Cititori, Activităţi,
Statistică);
Poate fi folosită pe mai multe staţii de lucru accesând în acelaşi timp baza de date din
bibliotecă cu diferite drepturi de acces: Administrator – drepturi depline asupra bazei de date,
Operator – drepturi de scriere, citire, ştergere şi imprimare (nu poate modifica datele de
conectare la baza de date şi drepturile utilizatorilor), Vizitator – are drepturi doar de vizualizare şi
de căutare a publicaţiilor.
Actualizarea automată a programului prin Internet.
Aplicaţia poate fi folosită împreună cu un cititor coduri de bare, sau cititor de card-uri.
Posibilitatea accesării bazei de date prin intermediul unui site.
Trimiterea de e-mailuri cititorilor prin intermediul aplicaţiei.
Configurarea aplicaţiei în vederea pornirii automate la deschiderea calculatorului şi
atenţionarea asupra cititorilor ce trebuie să restituie cărţile în ziua curentă sau asupra
publicaţiilor nerestituite la timp precum şi asupra activităţilor din ziua curentă.
Posibilitatea de a salva şi de a restaura baza de date.
Permite folosirea diacriticilor.
Se pot personaliza culorile de afisare a ferestrelor.
Se pot personaliza mesajele referitoare la întarzierea restituirii publicaţiilor, care vor fi
trimise prin e-mail cititorilor.
Prin intermediul aplicaţiei se pot creea şi gestiona mai multe biblioteci

Manualul descrie, pas cu pas, instalarea şi dezinstalarea aplicaţiei precum şi modul de utilizare al acesteia.
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2. INSTALAREA APLICAŢIEI
Pentru instalarea aplicaţiei BIBLIOTHEQUE se rulează manual <X:>\ sfcbb-install.exe, unde <X:>
este litera corespunzătoare unităţii de CD/DVD/BD.

Figura 2.1. Selectarea fişierului de instalare

Figura 2.2. Pornirea instalării

Se apasă pe butonul

.
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Figura 2.3. Citire Acord de licenţă si acceptarea acestuia
Se apasă pe butonul

daca sunteţi de acord sau butonul

dacă nu.

Figura 2.4. Cerinte hardware
Se apasă pe butonul

.
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Figura 2.5. Creare icon pe Desktop în Meniul de Start sau în Quick Launch

Figura 2.6. Vizualizare parametri instalare
După vizualizarea parametrilor selectaţi pentru instalare se apasă butonul
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Figura 2.7. Derularea instalării
Următoarea fereastră care apare marchează terminarea instalării aplicaţiei.

Figura 2.8. Terminarea instalării
Aici se poate selecta, daca se doreşte, pornirea aplicaţiei, imediat dupa finalizarea instalării, vizualizarea
de informaţii suplimentare despre aplicaţie sau sa vizitaţi pagina web a aplicaţiei.
Pentru finalizarea instalării se apasă butonul
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3. DEZINSTALAREA APLICAŢIEI
Pentru dezinstalarea aplicaţiei BIBLIOTHEQUE se merge in meniul START al sistemului de operare, in
lista programelor şi în directorul Sfc-Net.ro se selectează iconul cu enunţul “Dezinstalare
Bibliotheque”.

Figura 3.1. Lista programe din Meniul Start

Figura 3.2. Fereastra principală dezinstalare aplicaţie
Aici se poate opta pentru a vizita pagina web a aplicaţiei.
Pentru dezinstalare se apasă butonul
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Figura 3.3. Derulare dezinstalare aplicaţie

Figura 3.4. Terminarea dezinstalării
Pentru finalizarea dezinstalării se apasă butonul
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4. RULAREA APLICAŢIEI
Dacă aplicaţia a fost instalată cu succes, poate fi lansată în execuţie prin intermediul iconului de pe
desktop

, din Quick Launch

sau din Meniul de Start

.

Nu este permis să fie rulate în acelaşi timp două instanţe ale aplicaţiei. Dacă se va încerca să se deschidă
o a doua instanţă va apare următoarea fereastră de avertizare:

Figura 4.1. Mesaj - aplicaţia mai este deschisa o dată
O altă problemă care poate să apară la rulare este legată de faptul ca este sau nu este instalat Adobe
Flash Player ActiveX:

Figura 4.2. Mesaj - nu este instalat Adobe Flash Player - ActiveX
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În cazul in care apare eroarea din Figura 4.2, instalaţi cea mai noua versiune de Adobe Flash Player
urmând paşii de mai jos:
Pasul 1: Deschideţi pagina oficială de descărcare Adobe Flash Player aflată la adresa
http://get.adobe.com/flashplayer/, de-selectează opţiunea "Include in your download" şi apasă
butonul "Download Now":

Pasul 2: Pentru a instala corect Adobe Flash Player va trebui sa instalezi mai întâi programul "Adobe
Download Manager". Acest program se va asigura automat de instalarea corecta a Adobe Flash
Player. Apasă butonul "Install" in fereastra de notificare pentru instalarea Adobe Download
Manager:
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Pasul 3: In fereastra "User Account Control" verifica numele programului care trebuie sa fie "Adobe
DLM" si numele producatorului, care trebuie sa fie "Adobe Systems Incorporated". Daca totul este in
regula apasă pe butonul "Yes" pentru continuarea instalării Adobe Flash Player:

Pasul 4: In fereastra următoare Adobe Download Manager va descarcă Adobe Flash Player şi va
lansa programul de instalare:

Pasul 5: Pentru a continua instalarea Adobe Flash Player trebuie sa fii de acord cu condiţiile de
utilizare. Pentru a citi condiţiile de utilizare ale programului Adobe Flash Player apasă pe "Read the
license here". Daca eşti de acord cu condiţiile de utilizare selectează opţiunea "I have read and agree
to the terms of the Flash Player License Agreement." si apasă butonul "Install":
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Pasul 6: Aşteaptă instalarea programului Adobe Flash Player:

Pasul 7: După instalarea completa a programului Adobe Flash Player vei primi mesajul "Instalation
complete", după care trebuie sa apeşi pe butonul "Done":

Pasul 8: După instalarea programului Adobe Flash Player se poate închide Adobe Download Manager
făcând click pe butonul "Close Download Manager":

Paşii de mai sus ilustrează instalarea programului Adobe Flash Player folosind Internet Explorer 9 pe
Microsoft Windows 7. Pentru alt browser şi sistem de operare este posibil ca imaginile să difere puţin, dar
paşii, în general, sunt aceiaşi.
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4.1. ACTIVARE APLICAŢIE

Figura 4.1.1. Fereastră activare aplicaţie

Activarea se poate face prin intermediul aplicaţiei apăsând butonul
care va deschide o fereastră prin intermediul căreia se transmit datele necesare obţinerii codului de
activare la producător printr-un email transmis automat de aplicaţie prin intermediul portului 25 (SMTP):

Figura 4.1.2. Fereastra cu datele unităţii/companiei
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Dacă provider-ul de Internet blochează accesul la portul 25, blocând astfel accesul la serverul
dumneavoastră SMTP sau calculatorul unde se instalează aplicaţia nu este conectat la Internet, activarea
aplicaţiei se poate face prin email-ul dumneavoastră personal transmiţând la producător următoarele
date: Denumire unitate, Codul fiscal, Email, Date de contact (Adresa, Cod poştal, Telefon) şi Numărul de
serie generat de aplicaţie. Copierea în memorie a numărului de serie se face apăsând butonul
care se apasă Ctrl+V pentru a fi inserat acest număr de serie în e-mail.

după

Activarea aplicaţiei se face introducând cheia de activare, transmisă de producător, în câmpul Cheia de
activare şi se apasă butonul

.

Producătorul va transmite cheia de activare doar dacă datele transmise nu sunt fictive şi cel
care solicită cheia de activare a achiziţionat licenţa de utilizare a aplicaţiei.
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4.2. FEREASTRA PRINCIPALĂ
Imediat după pornirea aplicaţiei se deschide automat fereastra principală în care este împărţită în cinci
secţiuni: Bibliotecă, Împrumut, Cititori, Activităţi şi Statistică.

Figura 4.2.1. Fereastra principală aplicaţie
Tot aici găsim în partea de sus-dreapta două butoane

şi

dreapta un buton pentru a oferi accesul la distanţă la calculator pentru suport
ajutor în utilizarea aplicaţiei

, iar în partea de jos, un buton pentru

, un buton pentru ieşirea din contul utilizatorului curent

un buton pentru ieşirea din aplicaţie sau pentru micşorarea ferestrei principale
de jos-stânga găsim numele utilizatorului curent

Manual utilizare aplicaţie Bibliotheque v1.6.26
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4.2.1. SECŢIUNEA BIBLIOTECĂ
În secţiunea Bibliotecă este afişată lista tuturor publicaţiilor care au fost introduse până în acel moment,
opţiuni pentru căutare, adăugare, modificare, ştergere, import/export, împrumut şi imprimare.

Figura 4.2.1.1. Fereastra principală – Secţiunea Bibliotecă
La simpla selectare a unui titlu, apare o casetă de dialog cu mesajul Dublu Click pentru informaţii
suplimentare şi Click Dreapta pentru Meniu

Dacă respectiva publicaţie este împrumutată, cu dublu click putem afla detalii cu privire la cititorul care a
împrumutat respectivul titlu, ocupaţia acestuia, data împrumutului şi data restituirii, iar dacă publicaţia
este ieşită din bibliotecă putem afla data cand a ieşit din bibliotecă şi motivul.
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Meniu
Afişarea meniului specific secţiunii Bibliotecă este afişat în
momentul în care se apasă butonul drept al mouse-ului pe una din
liniile tabelului. În acel moment, în funcţie de starea în care se află
publicaţia (este împrumutată sau este ieşită din bibliotecă) va
apare un meniu specific.
În meniu găsim următoarele legături:
•
•
•
•

•
•
•

publicaţie nouă – se poate adăuga o publicaţie în listă;
modificare publicaţie – se pot modifica datele unei publicaţii,
aflată deja în listă, mai puţin numărul de inventar;
ştergere publicaţie – se poate şterge o publicaţie existentă
care nu este împrumutată sau ieşită din bibliotecă;
nr. inventar, titlu, autori, editura, ISBN/ISSN, limba, anul
publicării, categorie/domeniu, cota, CZU – aceste legături pot
modifica datele, la care se referă fiecare legătură, pentru
publicaţia curentă sau pentru publicaţiile din listă, daca s-a
aplicat un filtru înainte;
împrumut/rezervare – se poate împrumuta sau rezerva o
publicaţie de către un cititor;
ieşire din bibliotecă – se poate scoate din evidenţă o publicaţie
dacă aceasta este uzata, a fost pierduta sau nerestituită, etc. ;
imprimare etichetă cod de bare, imprimare fişă publicaţie – se
poate imprima eticheta cod de bare sau fişa publicaţiei
selectate.

Fereastra Adăugare/Modificare publicaţie
Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul meniului de opţiuni ce poate fi
activat cu ajutorului butonului drept al mouse-ului.
La selectarea opţiunii Publicaţie nouă / Modificare publicaţie se
deschide o fereastră în care veţi completa informaţiile despre cartea pe
care doriţi să o introduceţi (nr. inventar, cota publicaţiei, C.Z.U.
(clasificarea zecimală), categoria (se optează pentru una din categoriile
aflate în listă), titlul, autorii, editura şi locul publicării, ISBN/ISSN, limba,
anul publicării, preţul, data de intrare în bibliotecă), iar apoi apăsaţi
butonul Adaugare / Modificare.
Câmpurile marcate cu *, care trebuie completate obligatoriu sunt:
Nr. inventar, titlul, anul publicării şi data intrare. Restul câmpurilor sunt
opţionale, dar sunt utile şi pot ajuta la identificarea mai rapidă a unei
cărţi.
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Figura 4.2.1.2. Fereastră Adăugare/Modificare publicaţii
Se poate adăuga fotografia coperţii, prin apăsarea butonului Foto şi alegerea unei opţiuni: Selectare
fişier / Captură cameră / Scanare.

Butonul Validare va permite deschiderea unei ferestre cu ajutorul căreia se poate selecta o imagine deja
stocată în computer, se poate salva imaginea rezultată în urma capturii cu camera web sau în urma
scanării unei coperţi.
După completarea datelor se va apăsa butonul Adăugare. Pentru a renunţa la introducerea publicaţiei se
va opta pentru butonul Renunţare.

Observaţie: câmpurile marcate cu * sunt câmpuri obligatorii

Ferestrele pentru modificare individuală date publicaţie

Figura 4.2.1.3. Modificare individuală date
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Fereastra Împrumut/Rezervare
Fereastra permite împrumutul unei publicaţii unui cititor. Fereastra conţine în partea de sus datele de
identificare a publicaţiei, la mijloc exista o caseta care permite selectarea cititorului cu ajutorul mouse-ului
sau cu ajutorul scanerului de coduri de bare. Butonul
repoziţionează cursorul în caseta de selectare a
cititorilor în vederea re-scanării codului de bare. Publicaţia poate fi rezervată şi pentru sala de lectură, în
acest caz trebuie selectată opţiunea. Se poate completa manual data cu ajutorul tastaturii, respectând
sintaxa din casetă sau se poate selecta folosind calendarul, care apare la un click cu mouse-ul pe butonul
din partea dreapta a casetei.

Figura 4.2.1.4. Fereastră Împrumut/rezervare şi calendar selectare dată
Înregistrarea împrumutului se face apăsând butonul
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Fereastra Ieşire din bibliotecă
Aici se selectează mai întâi motivul pentru care publicaţia va fi scoasă din evidenţă, se completează sau
selectează data şi se apasă pe butonul
. Toate publicaţiile ieşite din bibliotecă vor fi
marcate cu o culoare specifică, conform legendei din josul ferestrei.

Figura 4.2.1.5. Fereastră Ieşire din bibliotecă

Imprimare etichete cod de bare, registre de inventar şi registre de intrări/ieşiri
Etichete cod de bare

Figura 4.2.1.6. Imprimare/vizualizare Etichete cod de bare publicaţii

Imprimarea etichetelor se poate face apăsând pe butonul Etichte din fereastra principală, secţiunea
Bibliotecă sau din meniul contextual, activat de butonul drept al mouse‐ului. Butonul
permite imprimarea acestora pentru toate publicaţiile din lista curentă, butonul fiind activ în momentul
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aplicării unui filtru. Legătura
imprimarea etichetei pentru publicaţia selectată.

din meniul contextual se referă la

Registre de inventar şi registre de intrări/ieşiri

Figura 4.2.1.7. Imprimare/vizualizare Registru inventar

Figura 4.2.1.8. Imprimare/vizualizare Registru de intrare

Figura 4.2.1.9. Imprimare/vizualizare Registru ieşiri
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Import şi export date publicaţii
Importul datelor
Se apasă mai întâi pe butonul
se selectează fişierul Excel, după ce s-a încărcat conţinutul
acestuia apare în rubrica Selectare pagina, structura paginii selectate apare în caseta Coloane fişier şi
conţinutul, limitat la un numar fix de linii, apare in tabelul din partea de jos a ferestrei.
Sincronizarea coloanelor fişierului Excel cu cele din aplicaţie se face trăgând, în jos sau în sus, de butonul
din dreapta enunţului din caseta Corespondenţă coloane tabel unde se
importă, astfel se poziţionează în dreptul unei coloane din fişierul Excel, care corespunde enunţului
coloanei unde se importă.

Figura 4.2.1.10. Import date publicaţii din Excel
După poziţionarea tuturor coloanelor în dreptul celor corespondente se apasă pe butonul
pentru a finaliza.
ATENŢIE. Procedura de import va şterge toate datele existente în acel moment în tabelul
pentru care se face importul
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Export
La apăsarea butonului
apare o fereastra de dialog care permite utilizatorului sa
selecteze calea unde se va salva fişierul Excel exportat. Finalizarea exportului se face apăsând butonul
.

Figura 4.2.1.11. Export date publicaţii în Excel

Legenda stare publicaţii

Figura 4.2.1.12. Legenda stare publicaţii

Căutare/Filtrare
Căutarea publicaţiilor poate fi făcută după numărul de inventar, cota, titlul publicaţiei, categoria/domeniul
din care face parte, autori, editura, anul publicării, CZU, data intrare în bibliotecă, data ieşire din
bibliotecă, ISBN/ISSN, limba în care este scrisă publicaţia. Se poate stabili o condiţie de căutare după
cum urmează: şirul căutat sa fie conţinut, sa fie la început, să se termine sau sa fie egal cu şirul după
care se face căutarea.
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Selectând mai multe câmpuri se poate face o căutare mai complexa despărţind cuvintele căutate cu
caracterul # (de exemplu o căutare după Titlu şi Autori arată aşa: alice#carrol) după care se apasă
butonul

.

Sortare
Sortarea datelor se face apăsând pe enunţul cu denumirea coloanei. Prima apăsare va sorta datele de pe
coloana respectiva ascendent, iar la a doua apăsare descendent, acest lucru fiind evidenţiat de o săgeată
orientată cu vârful în sus pentru ascendent si cu vârful în jos pentru descendent.

Resetare sortare/filtrare
Apăsarea butonului

va afişa lista publicaţiilor conform parametrilor stabiliţi de producător.

Manual utilizare aplicaţie Bibliotheque v1.6.26

Pagina | 25

BIBLIOTHEQUE
© SIRGHI D FLORIN CONSTANTIN I.F.

4.2.2. SECŢIUNEA ÎMPRUMUT
În secţiunea Împrumut este afişată lista tuturor împrumuturilor care au fost introduse până în acel
moment, fereastra are opţiuni pentru căutare, modificare împrumut, ştergere, import/export, restituire,
e-mail şi imprimare. Căutarea, sortarea, importul şi exportul datelor se face la fel ca în secţiunea
Bibliotecă. Căutarea se poate face după: CNP cititor, Nume şi prenume cititor, clasa sau disciplina, titlul
publicaţiei, data împrumut, data restituire şi data returnare.

Figura 4.2.2.1. Fereastra principală – Secţiunea Împrumut
Meniul contextual al tabelului conţine următoarele legături:
•
•
•
•
•
•

Restituire împrumut – se foloseşte în momentul returnării unei publicaţii;
Ştergere dată restituire – ştergerea nu se poate face decât pentru împrumuturile care au fost
returnate. Legătura va şterge data returnării şi va readuce un împrumut mai vechi car a fost returnat,
ca fiind unul activ. Acest lucru va rezerva automat publicaţia la care se referă;
Modificare date împrumut – aici se poate modifica rezervarea pentru sala de lectură şi data împrumut
sau data restituire;
Ştergere împrumut – ştergerea împrumuturilor se poate face doar daca acestea au fost returnate;
Imprimare înştiinţare – se poate imprima o înştiinţare pentru cititorii care au depăşit data restituirii;
Înştiinţare pe e-mail – permite bibliotecarului să trimită un e-mail cititorului în cazul în care nu a
restituit la timp publicaţiile împrumutate. Legătura devine activa doar pentru cititorii care au întârziat
cu restituirea şi care au completata adresa de e-mail în secţiunea Cititori.

Fereastra Restituire
Fereastra permite completarea cu ajutorul tastaturii numai a datei de primire, respectând sintaxa din
casetă sau se poate selecta data folosind calendarul care apare la un click cu mouse-ul pe butonul din
partea dreapta a casetei.
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Figura 4.2.2.2. Fereastră Restituire şi calendar selectare dată returnare
Înregistrarea returnării publicaţiei se face apăsând butonul

.

Fereastra Modificare împrumut
Fereastra permite completarea cu ajutorul tastaturii numai a datei de primire şi a datei de restituire,
respectând sintaxa din casetă sau se poate selecta data folosind calendarul care apare la un click cu
mouse-ul pe butonul din partea dreapta a casetei, precum şi dacă este rezervata pentru sala de lectură.

Figura 4.2.2.3. Fereastră Modificare împrumut şi calendar selectare dată returnare
Modificarea datelor împrumutului se face apăsând butonul
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Legenda stare împrumuturi

Figura 4.2.2.4. Legenda stare împrumut
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4.2.3. SECŢIUNEA CITITORI
În secţiunea Cititori este afişată lista cititorilor în acel moment precum şi numărul publicaţiilor
împrumutate. Fereastra are opţiuni pentru căutare, adăugare, modificare date cititori, ştergere,
import/export, e-mail şi imprimare etichete, legitimaţii şi fişe ale cititorilor. Căutarea, sortarea, importul şi
exportul datelor se face la fel ca în secţiunea Bibliotecă. Căutarea se poate face după: CNP, Nume şi
prenume cititor, Unitatea/compania din care face parte cititorul, Ocupaţie, Studii, Profesie, Naţionalitate,
Clasa/Disciplina, ID Card, Anul şcolar.

Figura 4.2.3.1. Fereastra principală – Secţiunea Cititori
Meniul contextual al tabelului conţine următoarele legături:
•
•
•
•
•
•
•

Cititor nou – se poate adăuga un cititor în listă;
Modificare date cititor – se pot modifica datele unui cititor, aflat deja în listă;
Imprimare etichetă portrait/lanscape cod de bare – vizualizare/imprimare etichetă cu, codul de bare
generat din CNP-ul cititorului în vederea identificării acestui cu ajutorul scanerului de coduri de bare.
Etichetele se pot lipi pe carnetul elevului;
Imprimare legitimaţie – vizualizare/imprimare legitimaţie cititor, personalizată cu denumirea şi logoul
unităţii;
Imprimare fişă de bibliotecă – vizualizare/imprimare fişă cititor pentru bibliotecă, personalizată cu
datele cititorului şi necompletată cu datele referitoare la împrumuturi, acestea fiind completate
manual de bibliotecar pentru a fi semnată de către cititor.
Ştergere cititor – se poate şterge un cititor existent în listă;
Trimite mesaj pe e-mail – trimite cititorilor care au completata adresa de e-mail în datele acestora si
care au împrumuturi în mod curent. Mesajul este unul de notificare cu privire la publicaţiile
împrumutate şi data când trebuie restituite.

Fereastra Adăugare/Modificare date cititori
Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul meniului de opţiuni ce poate fi activat cu ajutorului butonului
drept al mouse-ului.
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La selectarea opţiunii Cititor nou/Modificare date cititor se deschide o fereastră în care veţi completa
datele cititorului (CNP, BI/CI Seria şi Numărul, Id Card, Nume, Iniţiala tatălui, Prenume 1 şi Prenume 2,
Studii, Profesie, Ocupaţie, Naţionalitate, Denumire unitate şcolară / Companie, Anul şcolar,
Clasa/Disciplina, Adresa, Cod poştal, Telefon, E-mail, Localitate, Judeţ, Ţara, Stare cont utilizator,
Denumire cont, Parola Cont, Categoria din care face parte utilizatorul şi starea contului), iar apoi apăsaţi
butonul Adaugare/Modificare.
Pentru fiecare cititor se poate adăuga o fotografie prin intermediul unei camere web, a unui scanner sau
prin selectarea unei imagini deja existente.

Câmpurile marcate cu *, care trebuie completate obligatoriu sunt: CNP, Nume, Prenume 1. Restul
câmpurilor sunt opţionale, dar sunt utile şi pot ajuta la identificarea mai rapidă a cititorilor.

Legenda stare cititori
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4.2.4. SECŢIUNEA ACTIVITĂŢI
În secţiunea Activităţi este afişată lista tuturor activităţilor care au fost desfăşurate sau care se vor
desfăşura în perioada următoare. Fereastra are opţiuni pentru căutare, modificare activităţi, ştergere,
import/export, e-mail şi imprimare. Căutarea, sortarea, importul şi exportul datelor se face la fel ca în
secţiunea Bibliotecă. Căutarea se poate face după: data desfăşurării, ora desfăşurării, denumire activitate,
locul desfăşurării activităţii.

Figura 4.2.4.1. Fereastra principală – Secţiunea Activităţi
Meniul contextual al tabelului conţine următoarele legături:
•
•
•
•
•

Activitate nouă – se poate adăuga o activitate în listă;
Modificare date activitate – se pot modifica datele unei activităţi, aflată deja în listă;
Imprimare fişă activitate – permite imprimarea unei fişe cu datele activităţii selectate;
Ştergere activitate – se poate şterge o activitate existentă în listă;
Trimite e-mail participanţilor – cu ajutorul acestei legături se transmite un e-mail participanţilor cu
datele activităţii selectate;

Fereastra Adăugare/Modificare activitate
Acest lucru poate fi realizat cu ajutorul meniului de opţiuni ce poate fi activat cu ajutorului butonului
drept al mouse-ului.
La selectarea opţiunii Activitate nouă/Modificare activitate se deschide o fereastră în care veţi
completa informaţiile despre activitatea pe care doriţi să o introduceţi/modificaţi (Data şi ora desfăşurării,
Denumire activitate, Locul desfăşurării, Participanţi, Observaţii), iar apoi apăsaţi butonul
Adaugare/Modificare.
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Câmpurile marcate cu *, care trebuie completate obligatoriu sunt: Data şi ora desfăşurării, Denumirea
activităţii. Restul câmpurilor sunt opţionale, dar sunt utile şi pot ajuta la identificarea mai rapidă a unei
activităţi.

Legenda stare activităţi

Figura 4.2.2.4. Legenda stare activităţi
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4.2.5. SECŢIUNEA STATISTICĂ
În secţiunea Statistică se pot vizualiza sau se pot exporta în Excel statistici referitoare la numărul distinct
al publicaţiilor şi imprumuturilor după titlu, edituri, autori, anul publicării, categorii/domeniu precum şi o
statistica referitoare la numărul total de publicatii, numărul disponibil de publicaţii, numarul de titluri,
numărul de cititori, numarul de publicaţii imprumutate şi numarul de titluri imprumutate. Exportul se face
apăsând butonul

din cadrul fiecarei sectiuni selectate.

Figura 4.2.5.1. Fereastra principală – Secţiunea Statistică

Tot aici putem vizualiza/imprima două centralizatoare referitoare la evidenţa cititorilor şi la evidenţa
publicaţiilor pentru luna şi anul selectat.

Figura 4.2.5.2. Fereastră Imprimare/vizualizare statistică şi selectare an şi lună
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4.3. FEREASTRA CONFIGURĂRI
Fereastra Configurări este împărţită în cinci secţiuni: Aplicaţie, Personalizare, Baza de date, E-mail şi
Imprimare.
În partea de jos-dreapta a ferestrei exista un mesaj “*-modificarea necesită restartarea aplicaţiei”. Toţi
parametrii, modificaţi, care conţin caracterul * în enunţ vor declanşa la ieşirea din fereastra Configurări,
repornirea aplicaţiei în mod automat.

4.3.1. SECŢIUNEA APLICAŢIE
În secţiunea Aplicaţie se pot configura parametri de sistem şi datele unităţii, se poate salva si restaura
baza de date şi se poate stabili calea către imaginea care reprezintă logo-ul unităţii.

Figura 4.3.1.1. Fereastra configurări – Secţiunea Aplicaţie

Parametri sistem
•
•

•

•

Încărcare aplicaţie la pornirea sistemului de operare –
porneşte rulează automat aplicaţia la deschiderea
sistemului de operare;
Ieşire/minimizare în System Tray – aplicaţia dispare din
Task Bar si ramâne activa, iconul acesteia fiind vizibil în
System Tray de unde poate fi făcută vizibilă din nou din
meniul contextual;
Monitorizare conexiune la Internet – aceasta funcţie
verifica periodic daca conexiunea la baza de date este
activă. În momentul în care conexiunea nu mai este activă
apare o fereastră de atenţionare şi la validarea acesteia
aplicaţia se va opri;
Monitorizare listă împrumut – aplicaţia va verifica lista cu
împrumuturi şi lista activităţilor în vederea atenţionării
utilizatorului curent asupra publicaţiilor care trebuie
restituite în ziua curentă, asupra publicaţiilor nerestituite la
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

timp si asupra activităţilor, din ziua curentă în cadrul bibliotecii. Verificarea se face prestabilit doar la
pornirea aplicaţiei sau la 1, 5, 15, 30 minute, la 1, 2, 4, 8, 16, 24 ore;
Afiseză automat listă împrumut la pornire – aplicaţia activează automat secţiunea împrumut în
momentul în care aplicaţia verifică lista;
Verificare automată update la pornire – verifică pe site-ul producătorului daca a apărut o versiune
nouă a aplicaţiei şi atenţionează utilizatorul la următoarea pornire a aplicaţiei de acest lucru;
Generează sau nu o copie de siguranţă la parăsirea aplicaţiei în subdirectorul backups din directorul
aplicaţiei.
Afişează sau nu în bibliotecă şi publicaţiile fără titlu – permite afişarea/ascunderea publicaţiilor care
au fost importate, care au numar de inventar dar nu au titlu;
Afişează sau nu în bibliotecă şi publicaţiile ieşite din evidenţă – permite afişarea/ascunderea în lista
publicaţiilor si a celor ieşite din evidenţă, acestea fiind marcate cu o culoare comentata în legenda din
josul ferestrei;
Afişează sau nu în împrumut şi publicaţiile restituite – permite afişarea/ascunderea în lista cu
împrumuturi şi a publicaţiilor restituite;
Afişează sau nu în activităţi şi activităţile expirate – permite afişarea/ascunderea în lista activităţilor şi
a activităţilor care s-au desfăşurat anterior datei curente;
Afişează/Imprima chenar etichete cod de bare permite afişarea/ascunderea în rapoartele cu etichete
cod de bare a chenarului care delimitează fiecare etichetă în parte.
Limba – permite schimbarea textului afişat în ferestre, fără diacritice, cu diacritice şi în engleză
Durata implicită împrumut – este exprimată în zile si permite aplicaţiei să calculeze automat, în
funcţie de această valoare, data la care trebuie să restituite cititorul publicaţia;
Generare număr de inventar – activarea acestei opţiuni permite aplicaţiei să genereze automat
numărul de inventar ţinând cont de maximul numerelor de inventar deja introduse;

Copie de siguranţă
Butonul Salvare face o copie de siguranţă a bazei de date din acel
moment si o salvează sub forma bibliotheque_v1.6.1db_3_12_2012-14_48_29.sfcbb în directorul selectat de
utilizator.
Butonul restaurare încarcă un fişier salvat anterior ca şi copie de
siguranţă şi înlocuieşte toate datele existente în acel moment. Datele înlocuite prin restaurare nu mai pot
fi recuperate.

Date unitate
Această zonă permite utilizatorului cu drepturi de administrare să
completeze datele unităţii/companiei în vederea folosirii acestora
în rapoarte, e-mail-uri, mesaje ale aplicaţiei.
Anul şcolar este folosit în secţiunea cititori în vederea delimitării
acestora si după acest parametru.
Logo unitate – se memorează calea în calculator spre imaginea
care reprezintă logo-ul unităţii, aceasta va fi folosită în rapoarte,
legitimaţii, fişe cititori, etc.
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4.3.2. SECŢIUNEA PERSONALIZARE
În secţiunea Personalizare se poate schimba coloristica ferestrelor, a tabelelor si a textului din acestea.
Aici găsim în partea de sus o caseta cu ajutorul căreia putem selecta una din cele trei teme presetate de
producător şi o opţiune, Definită de utilizator, care după selectarea acesteia permite schimbarea
culorilor individuală pentru fiecare parametru.

Figura 4.3.2.1. Fereastra configurări – Secţiunea Personalizare şi fereastra selectare culoare
În caseta imagine avem posibilitatea să optăm pentru dezactivarea fundalului de tip imagine a ferestrelor
si stabilirea unei culori.
În dreptul enunţului Linie selectată găsim parametrul grosime care se referă la stabilirea grosimii
chenarului care marchează linia selectata din tabele. Valoarea 0 (zero) nu va afişa acest chenar.

Figura 4.3.2.2. Grosime linie chenar linie selectată
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4.3.3. SECŢIUNEA BAZA DE DATE
În secţiunea Baza de date găsim patru rubrici: conectare la server MySQL, Listă utilizatori, Listă motive
ieşire şi Listă categorii.

Figura 4.3.3.1. Fereastra configurări – Secţiunea Baza de date

Conectare la serverul MySQL
Conectarea la serverul MySQL se realizează automat
la pornirea aplicaţiei folosind datele completate aici.
După instalare serverul MySQL se află în acelaşi
calculator unde se află aplicaţia. Datele implicite de
conectare la serverul MySQL, după instalare, sunt:
Adresa server: localhost, Port: 1974, Baza de date:
sfcbb, Utilizator: sfcbb, Parola: sfcbb612764.
Baza de date poate fi accesată şi la distanţă, caz în
care e necesară reconfigurarea parametrilor de
conectare şi repornirea aplicaţiei.
Dacă conectarea nu poate avea loc va apare un mesaj de eroare care atenţionează asupra acestui lucru.
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Listă utilizatoriAici putem adăuga, modifica sau şterge date pentru utilizatorii, cu diferite drepturi de
acces, care vor folosi aplicaţia.
Adăugarea unui nou utilizator se realizează astfel:
•

În caseta Nume se suprascrie numele noului utilizator;

•

În caseta Parolă se suprascrie parola dorită;

•

Se stabileşte tipul de utilizator: administrator, operator, vizitator;

•

Se apasă butonul adăugare şi noul utilizator va fi adăugat în listă, după care poate fi şters, sau poate
fi editat profilul acestuia. Se poate observa că userul de tip vizitator are implicit drepturi de
vizualizare, dar i se pot atribui şi alte drepturi, dacă se doreşte. De asemeni starea contului poate fi
activată, respectiv / inactivă.

Vizualizarea profilului unui utilizator deja existent se realizează cu ajutorul butonului
, care va
deschide o fereastră ce permite modificarea denumirii contului, adresei de email, vizualizarea/setarea
drepturilor de acces ale utilizatorului.
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Listă motive ieşire
Pentru a scoate din evidenţă anumite publicaţii trebuie să fie asociat un motiv pentru a justifica această
acţiune: conţinut învechit, pierdere, nerestituire, casare etc. Pentru aceasta în baza de date există
posibilitatea configurării unei liste cu motivele ieşirii publicaţiilor din evidenţă.
Pentru a adăuga un motiv de scoatere din evidenţă, se va introduce textul (de exemplu “Casată”) în
câmpul destinat editării şi se apasă butonul Adăugare:

Pentru modificarea unei valori (de exemplu “Pierdută”), se va selecta din lista valoarea respectivă, după
care în câmpul destinat editării se va scrie / se va modifica cu valoarea dorită (de exemplu “Pierdută în
condiţii necunoscute”) şi se va apăsa butonul Modificare, devenit activ. Astfel, motivul de ieşire din
evidenţă s-a modificat.

Ştergerea unui motiv de ieşire din listă se poate realiza numai dacă valoarea dorită a fi ştearsă nu este
asociată cu o publicaţie scoasă deja din evidenţă.
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Listă categorii
Fiecare publicaţie poate fi încadrată într-o categorie. Categoriile pot fi stabilite de utilizator în baza de
date prin definirea unei liste de categorii.
Adăugarea unei înregistrări în listă se poate realiza prin introducerea valorii dorite (de exmplu “04 Ziare şi
reviste”) în câmpul destinat editării şi alegerea opţiunii Adăugare.

O înregistrarea poate fi modificată după selectarea acesteia, modificarea denumirii (de exemplu “04 Ziare
şi reviste” va fi modificată în “Ziare şi reviste”) şi alegerea opţiunii Modificare.

Ştergerea unei categorii din listă se poate realiza numai dacă valoarea dorită a fi ştearsă nu este asociată
cu o publicaţie înregistrată.
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4.3.4. SECŢIUNEA E-MAIL
În secţiunea E-mail se configurează parametrii necesari conectării la un server de e-mail (SMTP) în
vederea trimiterii de e-mail-uri cu ajutorul aplicaţiei. Tot aici se poate opta ca fiecare e-mail trimis,
cititorilor sau participanţilor la activităţi, să fie trimis şi utilizatorului curent.

Figura 4.3.4.1. Fereastra configurări – Secţiunea E-mail
Prima parte a mesajelor transmise cititorilor poate fi personalizată în rubrica Personalizare mesaje
e-mail.
Butonul

modifică enunţul mesajelor aşa cum a stabilit iniţial producătorul.
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4.3.5. SECŢIUNEA IMPRIMARE
În secţiunea Imprimare se vor stabili marginile paginilor cu etichete de coduri de bare, dimensiunea
acestor etichete si daca sa imprime etichetele cu chenar sau nu.
Momentan aceasta secţiune este in lucru şi nu poate fi accesată.
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5. AUTENTIFICARE UTILIZATOR
În partea de jos a ferestrei principale este un buton
care permite schimbarea
utilizatorului curent. Fereastra care apare, autentificare utilizator, permite autentificarea unui utilizator
activ din lista utilizatorilor din fereastra Configurări, secţiunea Baza de date.

Figura 4.6.1. Fereastră Autentificare utilizator
Selectarea opţiunii
, va permite aplicaţiei ca la fiecare pornire a
acesteia sa nu mai solicite contul si parola utilizatorului. Acest lucru este util atunci când nu exista decât
un singur utilizator al aplicaţiei.
Verificarea contului şi a parolei, precum şi finalizarea autentificării se face apasând butonul
. Dacă apăsaţi pe butonul

aplicaţia se va închide.

După instalare datele implicite de autentificare sunt: Utilizator admin şi Parola admin.
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6. SUPORT TEHNIC LA DISTANŢĂ (ONLINE)
Tot în partea de jos a ferestrei principale găsim
butonul
care deschide o fereastră în care, dacă
aveţi o conexiune activă la Internet, găsim în a doua
jumătate un Id şi o Parolă care permit producătorului
accesul în calculatorul unde este instalată aplicaţia.
Accesul este permis atâta timp cat fereastra este
deschisă dar nu mai mult de 5 minute din momentul
conectării.
Butonul
va opri conexiunea spre
calculator si va închide fereastra.

7. IEŞIRE/MINIMIZARE APLICAŢIE
Pentru a părăsi aplicaţia se accesează butonul
. Acest buton poate avea două funcţii cea de
Ieşire din aplicaţie şi cea de Minimizare a ferestrei în task bar sau de ascundere a ferestrei principale în
cazul în care în Configurări, secţiunea Aplicaţie se bifează opţiunea
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