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Offline-asennus 

Asennus tehdään Firefoxin selaimessa. 

Plugin löytyy osoitteesta: https://addons.mozilla.org/fi/firefox/addon/koct/  

Klikkaamalla yllä olevaa linkkiä pääset Lisäosat- sivulle. 

 

 

Klikkaa asennuslinkkiä. Ohjelma ilmoittaa Olet asentamassa seuraavan paketin: KOCT 

 

 

Klikkaa Asenna heti. 

 

 

 

https://addons.mozilla.org/fi/firefox/addon/koct/
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Näytön vasempaan yläkulmaan saat ilmoituksen. Valitse Käynnistä uudelleen. Firefox menee kiinni ja aukeaa 

uudelleen. 

 

 

Kun selain on auennut, niin klikkaa näytön oikeasta yläkulmasta kohtaa Avaa valikko. 

 

Valitse Muokkaa. 
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Vedä kuvake KOCT valikon tyhjään ruutuun. 

 

Klikkaa Lopeta muokkaus. 

Tarkista onko KOCT siirtynyt valikkoon (Avaa valikko näytön oikeassa yläkulmassa).  

Jos asennus on onnistunut, niin ohjelma löytyy valikosta kuten alla. 
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Voit avata KOCT:n klikkaamalla kuvaketta. Aloita täydentämällä Param-välilehti. 

Param-välilehti 

Kirjoita kohtaan Server: https://koha.outikirjastot.fi:8080 

Library code: Oman osastosi tunnus esim. OUPK 

Username: Oma Kohatunnuksesi  

Password: Oma Kohasalasanasi 

 

Kun olet täydentänyt kaikki neljä riviä, sulje Offline-ohjelma ja Firefox. Tiedot tallentuvat siten KOCT:hen. Kun avaat 

selaimen ohjelma on käyttövalmis. 

 

Huom! Kun lopetat KOCT:n käyttämisen muista tyhjentää kohdat Username ja Password.  

Kohtia Server ja Library code ei tarvitse tyhjentää vaikka käyttäjä vaihtuu.  

 

 

 

 

 

https://koha.outikirjastot.fi:8080/
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Työskentely offline-tilassa eli KOCT:n käyttö 

Lainaus 

Lue asiakastunnus Patron barcode-riville ja Item barcode-riville nidetunnus.  

Jokainen asiakkaan laina lainataan siten, että ensin luetaan asiakastunnus ja sitten niteen tunnus. 

Laina kirjautuu automaattisesti Log-välilehdelle ilman erillistä tallentamista. 

 

Palautus 

Palautusten nidetunnukset luetaan Item barcode-riville.  

Palautukset kirjautuvat automaattisesti Log-välilehdelle ilman erillistä tallentamista. 

Huom! Varaukset eivät jää Offline-palautuksessa  kiinni. Jos käyttää Offline-palautusta, aineisto on palautettava 

uudelleen, kun yhteys tuotantotietokantaan taas toimii.  
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Log-välilehti 

Log-välilehdellä näkyvät kaikki Check out:ssa (lainauksessa) ja Check in:ssä (palautuksessa) käsitellyt lainat ja 

palautukset. 

 

Kun yhteys tietokantaan taas toimii saat siirrettyä lainat ja palautukset Kohan tietokantaan  klikkaamalla Apply 

directly-näppäintä. 

 

Kun tapahtumat ovat siirtyneet onnistuneesti Kohaan, päivittyvät tapahtumien statukset tilasta Local -> Success. 

Log-välilehden saa tyhjennettyä Clear-näppäimellä. 


