
VS Knimomol – program pro malé knihovny
Novinky ve verzi 1.3

Novinky v programu:

● úroveň logování informací   - Menu Nastavení/Nastavení programu, záložka Nastavení  
programu. Jsou zde tři možnosti nastavení. Pokud není nějaký zvláštní důvod, je 
doporučeno nechat nastaveno všechno.

● Automatické vyplnění deníku   - přidána možnost nastavit, zda se bude deník vyplňovat 
původním způsobem nebo zcela automaticky (Nastavení/Nastavení programu, záložka 
Nastavení knihovny). V případě automatického vyplnění se v prvních dvou sloupcích 
počítají čtenáři, kteří v daný den zaplatili některý z registračních poplatků (Viz nastavení 
registračních poplatků a manuál programu)

● Registrační poplatky   - Přidána možnost nastavit u poplatků, zda je poplatek registrační nebo 
ne (Nastaveni/číselníky/Typy poplatků). Registrační poplatky je nutné nastavit pokud se 
používá automatické vyplnění deníku.

● Nový výkaz KULT   - univerzální soubor s definicí výkazu, nyní již není třeba každý rok 
nový soubor a je možné použít jeden soubor pro více let. Po výběru souboru s definicí 
výkazu (vyberte soubor kult05-99.xml) nastavte rok, pro který chcete vytvořit výkaz.

● Změny v konfiguraci   - Přesun části konfigurace z ini souboru do databáze a rozdělení 
konfigurace na lokální a globální. V databázi je obsažena globální konfigurace, která se sdílí 
mezi jednotlivými instalacemi. V ini souboru může být lokální konfigurace. Klíče nalezené 
v ini souboru mají přednost před hodnotami v databázi. Pokud v ini souboru daný klíč není, 
použije se výchozí hodnota z databáze. Hodnoty nastavené v konfiguračním dialogu se 
ukládají do databáze, pouze hodnoty ze záložky Nastavení programu se ukládají do ini 
souboru. Je-li třeba přepsat výchozí hodnoty v db pro záložku Nastavení programu, 
zaškrtněte Uložit do globální konfigurace. Hodnoty, které je možné použít v ini souboru: 
Logovat, DataDir, VystupDir, Uzivatel, KatalogyJenVlastni

● Síťový provoz   -  Program si nyní hlídá některé operace, které by   mohly být rizikové při 
prácí v síti. Jedná se o formuláře Výpůjčky, Deník, Přidavani knihy, Přidávání čtenaře, 
Přidávání dokladu, a Zápůjčky. Při spuštění těchto akcí si program nastavuje do db zámky a 
nedovolí jinému uživateli dělat ve stejnou chvíli stejnou operaci. Pokud by došlo k 
nekorektnímu ukončení programu a zámky by v db zůstaly a blokovaly provoz, je možné je 
odstranit pomocí Nastavení/Servisní operace/Servis zámků. Zobrazí se okno, kde je vidět 
všechny nastavené zámky a tlačítkem je možné smazat všechny cizí. POZOR: při této 
operaci nesmí nikdo jiný s programem pracovat!

● Změna způsobu vyřazování knih   - program nyní hlídá, zda není kniha rezervovaná nebo 
půjčená a nezobrazuje vyřazené knihy v žádném katalogu. Už není možné knihu vyřadit jen 
zapsáním data vyřazení v detailu knihy. Je třeba použít tlačítko Vyřadit knihu ve spodní části 
detailu knihy. Více viz manuál programu.

● Rezervace knih   -  čtenáři si nyní mohou rezervovat knihy, pokud nejsou momentálně 
k dispozici. Rezervace se provede tlačítkem ve spodní části katalogů nebo formuláře pro 
vyhledávání. Při vrácení knihy program knihovníka upozorní, pokud je daná kniha 
rezervovaná. Program také upozorní knihovníka, pokud si půjčuje knihu čtenář, který si 
nějakou knihu rezervoval a pokud je tako kniha již v knihovně k dispozici. Po dvojkliku 
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na informaci o rezervaci je možné zobrazit podronější informace.  Program bere v úvahu 
pořadí rezervací u knihy. Rezervace pro knihu je možné si prohlédnout a nebo zrušit pomocí 
tlačítka na detailu knihy.

● Import žánrů beletrie dle MDT   - přidána možnost doimportovat kódy žánrů pro beletrii dle 
MDT. Provede se v Nastaveni/Servisní operace/Import MDT. Vyberte soubor s novými 
kódy (je dodáván v adresáři s programem, podadresář servis ale je možné vytvořit i vlastní), 
nastavte, co se má stát, pokud dojdě ke kolizi s existujícím, a druh žánrů (zda se jedná 
o beletrii, odbornou literaturu nebo ostatní dokumenty) a stiskněte tlačítko Importovat. 
Naimportované žánry můžete zkontrolovat v menu Nastavení/číselníky/žánry. Pokud jste 
dříve pro beletrii používali vlastní kódy, můžete knihy se starými kódy hromadně převést na 
nové. Provede se to pomocí Nastavení/Servisní operace/Servis žánrů. Po potvrzení dialogu 
můžete převádět žánry tak, že vyberete původní, nastavíte nový a stisknete tlačítko převést. 
Pod výběrovým polem se ukazuje kolik knih je k danému žánru přiřazeno. Po provedení 
převodu můžete staré žánry postupně odmazat. Smazat lze pouze žánry, ke kterým není 
přiřazena žádná kniha!

● Import souborů UNIMARC a MARC21   – program umí načítat iso soubory ve formátu 
UNIMARC nebo MARC21 a knihy ukládat do své databáze. Více viz manuál programu.

● Evidence zápůjček   – program dokáže inteligentně pracovat se soubory knih zapůjčenými 
z jiné knihovny. Typická práce vypadá tak, že zaevidujete zápůjčku a hromadně načtete 
knihy pomocí importu iso souboru. Při vracení souboru knih je možné všechny knihy 
hromadně vyřadit. Více viz manuál programu.

● Odkazy na webové zdroje   – do menu nápověda byly přidány odkazy na užitečné webové 
zdroje.

● Servisní mazání knih –   Nyní je možné zcela vymazat chybně zadané knihy. Je možné 
vymazat pouze knihy, které si nikdo nepůjčil. Funkce je v menu Nastavení/Servisní  
operace/Odstranění knihy. Po zadání přír. čísla program zkontroluje stav knihy a  pokud je 
to možné, lze ji tlačítkem Smazat knihu zcela odstranit.

● Na seznam knih byl přidán vydavatel  

● Zapůjčené knihy v katalogu   -  přidána možnost zobrazovat v katalozích i knihy mimo vlastní 
fond. Tuto volbu je možné v nastavení nastavit jako výchozí.

● Rozšíření datové věty   - do evidence knih přidány položky místo vydání, edice, svazek edice 
a podnázev, aby záznam splňoval více kritérií minimálního záznamu dle pokynů Národní 
knihovny

● Katalogový lístek   - Do katalogů a vyhledávání  byla přidána možnost zobrazit podrobný 
katalogový lístek knihy. Tento lístek je možné kopírovat a přenášet tak infomace o knize do 
jiných aplikací. Provede se tlačítkem ve spodní části katalogů.

● Vyhledávání knih   -  Přidáno vyhledávání knih. Je přístupné i čtenářům.Vyhledává se text 
v polích PC, Nazev, Anotace, ISBN, Poznamka, Podnazev, Edice. Je možno zadat více 
hodnot oddělených čárkou a program vyhledá knihy, které obsahují alespoň jednu hodnotu 
v některém z výše uvedených polí.
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Servisní nástroje

Byli přidány nové servisní nástroje do adresáře Nastroje. Jsou určeny pro řešení mimořádných 
situací a neměly by být používány bez konzultace s technickou podporou. Více informací 
v popisech v adresáři Nástroje.

● ProLog - servisní nástroj na prohlížení log souborů.

● MdbToolbox - servisní nástroj pro prohlížení a úpravy mdb souborů, který umí zpracovávat 
soubory se seznamem sql příkazů. Tento nástroj je určen POUZE SERVISNÍM 
TECHNIKŮM a jeho nesprávné použití může vést ke ztrátě dat!

● ProhlizecIso2709 – umí zobrazovat obsah souborů ve formátu ISO2709. V tomto formátu 
jsou sobory UNIMARC a MARC21.

● Konfigurator – nástroj pro automatické změny konfigurace. Určeno POUZE PRO 
POTŘEBY AKTUALIZACE a SERVISU!

Opravené chyby

● v katalozích se nezobrazují vyřazené knihy a nezůstávají zobrazení autoři 

● oprava plátce v pokladně (nezobrazoval se v detailu dokladu, pokud 
IDctenare<>CisloPrukazu)

● drobná oprava vzhledu číselníků

● oprava celkové částky v přírůstkovém seznamu. (Zobrazovala se s mnoha deset. místy, 
pokud byly nějaké knihy s cenou na haléře)

● oprava výpůjček - nyní nelze vypůjčit knihu, která je vyřazená 

● oprava chybového hlášení při změně údajů o knize

● pole isbn zvětšeno na 15 znaků

● oprava ikonek v katalozích

● nešlo vymazat již zadané údaje u knih a čtenářů - pro zrušení hodnoty je třeba nastavit 
kurzor do pole, jehož hodnotu chceme vymazat a stisknout ctrl+f8!

● drobné opravy formulářů
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