
1 
Pieksämäen kaupunginkirjasto, Heli Auranen, 1.11.2018 

Offline-asennus 

Asennus tehdään Firefox-selaimessa. 

Plugin on osoitteessa: https://addons.mozilla.org/fi/firefox/addon/koct/ 

Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä pääset Lisäosat -sivulle. 

 

 

Klikkaa asennuslinkkiä ja Firefox kysyy, lisätäänkö Koha offline circulation tool?.  

 

Klikkaa Lisää 

 

Lisäosa latautuu Firefox-selaimesi.  

Pieni kohan kuvake ilmestyy ylävalikon oikeaan laitaan. 

 

Klikkaa kohan kuvaketta Firefoxin oikeasta ylälaidasta ja Offline -lisäosa aukeaa. 

https://addons.mozilla.org/fi/firefox/addon/koct/
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Klikkaa Configuration page 

 

 

Kirjoita kohtaan Server kirjastosi käyttämä serveri.  
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     Esimerkiksi Lumme-kirjastoilla https://renki.lumme-kirjastot.fi 

Login: Oma kohatunnuksesi 

Password: Oma kohasalasanasi 

Branchcode: Valitse listalta oma toimialueesi 

Apply directly to Koha 

 

Testaa lopuksi configuraatio. 

 

Kun olet täyttänyt kaikki kohdat tallenna (Save) ja sulje Firefox. Kun avaat selaimen, ohjelma on käyttövalmis. Jos 

toiminnassa kuitenkin jotain häikkää, ota yhteyttä kaupunkisi tietohallintoon. 

Huom! kun lopetat KOCT:n käyttämisen muista tyhjentää kohdat Username ja Password. Jokainen käyttäjä kirjautuu 

omilla tunnuksillaan ohjelmaan. 

Kohtia Server ja Branchcode ei tarvitse tyhjentää, vaikka käyttäjä vaihtuu. 

 

Työskentely offline-tilassa eli KOCT:n käyttö 

 

Lainaus - Checkout 

Aukaise Koha offline circulation tool selaimen otsikkopalkista (pieni kohan merkki). 

Lue asiakastunnus Patron barcode –riville ja nidetunnukset Item barcode –riville. 

Laina kirjautuu automaattisesti Transacton kohdan alla olevaan taulukkoon. 

Asiakkaan viimeisen lainan jälkeen paina Clear cardnumber. 
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Apply to koha – vie heti toimenpiteet ohjelmaan (varmista, että pääjärjestelmä on käynnissä) 

Export data - tallentaa koneen oletuskansioon tapahtumat (tietojen tallentaminen pääjärjestelmään tehdään 

tiedostonsiirron kautta) 

Clear – tyhjentää tapahtumat (varoittaa tallentamattomista) 

Clear added –tyhjentää tapahtumat (ei varoitusta tallentamattomista) 

 

Palautus – Checkin 

Lue teoksen viivakoodi kohtaan Item barcode. 

Teoksen tieto menee välittömästi taulukkoon. 

Muista kirjautua ulos Configuration pagessa lopetettuasi! 

 

Huom! Tämä palautustoiminto ei ota varauksia kiinni, eikä näytä muitakaan niteelle tehtyjä huomautuksia. Aineisto 

on palautettava uudelleen pääjärjestelmään. 

Huom! Lainaukset pitää ladata pääjärjestelmään ensin! 

 

Kun yhteys tietokantaan taas toimii, saat siirrettyä lainat ja palautukset pääjärjestelmään klikkaamalla Apply to koha. 

Tai käytä laina ja palautus taulukon tallentamista koneen muistiin. 

Export data valinnan jälkeen siirto koha tietokantaan 

.koc tiedosto tallentuu paikkaan, johon yleiset tallennukset on määritelty tallentumaan. Esimerkiksi Resurssinhallintaan 

Ladatut tiedostot kansioon tai työpöydälle. 

 

Kun nettiyhteys on jälleen käytettävissä, voit siirtää offline-lainaukset pääjärjestelmään. 

mene Lainaus ja palautus –näyttöön ja valitse sieltä Lähetä yhteydettömän tilan lainaustiedosto (*.koc) 
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Valitse Selaa 

 

Valitse *.koc tiedosto 

 

Paina Avaa 

 

Lähetettävän tiedoston nimi tulee näkyviin ja paina Lähetä tiedosto 

 

 

Tässä vaiheessa voit lisätä muita *.koc tiedostoja samalta tietokoneelta tallennettavaksi. 
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Valitse Tallenna tietokantaan. 

 

Lopuksi tulee tieto tapahtumista 

 


