HEILI-verkkokirjaston pikakäyttöohjeet
Etelä-Karjalan kirjastojen kokoelmat löydät Finna-palvelusta osoitteesta
heili.finna.fi tai www.heilikirjastot.fi (sama palvelu, kaksi osoitetta).
Voit selata tietokantaa ilman kirjautumista. Tarvitset kirjastokortin tunnuksen ja
pin-koodin, jos haluat varata aineistoa, tarkistaa omat lainasi tai uusia lainasi.
Pin-koodin saat henkilökohtaisesti kirjastosta.

Kirjautuminen palveluun
Kirjaudu Heili-verkkokirjastot-sivulla sisään palveluun sivun oikeasta ylälaidasta:

Kun kirjaudut kirjastokortin tunnuksella (esim. HEILI010000000) ja pin-koodilla
(neljä numeroa) voit:
 tarkistaa omat lainasi,
 tarkistaa tai peruuttaa varauksesi ja tehdä uusia varauksia
 tarkistaa mahdolliset maksusi
 uusia lainasi (jopa 5 kertaa), ellei niistä ole varauksia
 muuttaa joitakin omia tietojasi
 tallentaa kiinnostavia aineistoja.

Omat lainat ja niiden uusinta
Kun olet kirjautunut, pääset omalle tilillesi katsomaan omat tietosi ja mahdolliset
lainasi, varauksesi, maksusi ja suosikkisi:

Jos haluat selata lainatietojasi, valitse välilehti ”Lainat”. Uusi lainasi klikkaamalla
aineiston vasemmalla puolella olevaa ruutua. Jos haluat uusia kaikki lainasi,
klikkaa ”Valitse kaikki” –ruutua.

Ruksittuasi haluamasi lainat, paina "Uusi valitut lainat".
Jos lainan voi uusia, tulee ruudulle ilmoitus ”Uusiminen onnistui”:

Jos aineistosta on varauksia tai lainausta on jo uusittu 5 kertaa, sitä ei voi uusia.

Aineiston etsiminen ja varaus
Hae ensin haluamasi teos tiedonhaun kautta:

Kirjoita valkoiseen hakuruutuun esimerkiksi kirjan tai kirjailijan nimi ja klikkaa
punaista haku-painiketta. Aineistoa voi hakea myös tarkennetun haun kautta.
Sanan katkaisumerkki on *.
Kirjan saatavuuden, hyllypaikan ja lähimmän eräpäivän näet suoraan hausta.
Vihreä pallo tarkoittaa, että kirja on hyllyssä. Punainen rasti merkitsee, että kirja
on lainassa.

Jos haluat varata kirjan, klikkaa vaaleanpunaista painiketta "Varaa teos". Varaus
on maksuton, mutta jos et nouda sitä, peritään 1,50 euron maksu.

Valitse nyt varauksen noutopaikka valikosta ja Lähetä varauspyyntö:

Aineiston tallentaminen
Jos haluat kirjata muistiin kiinnostavan kirjan, merkitse se suosikiksi. Kun
klikkaat sinisen nastan kuvaa kirjan nimen oikealla puolella, kirja siirtyy suosikitlistalle tai voit tehdä uuden listan. Jos teet listoista julkisia, voit jakaa niitä
esimerkiksi ystäviesi kesken.

Kirjaudu ulos
Jos olet käyttänyt verkkokirjastoa omilla tunnuksillasi, muista aina kirjautua ulos
tietokannasta:

Tervetuloa Heili-kirjastojen verkkokirjastoon!
www.heilikirjastot.fi / heili.finna.fi

