
Operacje na grupach użytkowników 

 

W tym szkoleniu omówimy sposób zbiorczej edycji użytkowników lub przesyłania im wiadomości. 

 

Najpierw jednak musisz utworzyć zbiór użytkowników, 

 

a następnie uruchomić zadanie na tym zbiorze w celu wykonania wybranej czynności dotyczącej 

użytkowników. 

 

Najszybszy sposób tworzenia zbioru rekordów użytkowników to zapisanie zapytania wyszukiwania dla 

użytkowników. 

 

Wyszukajmy na przykład wszystkich użytkowników z kategorią „Pracownik katalogujący”. 

 

Aby utworzyć zbiór na podstawie tego zapytania wyszukiwania, kliknij opcję Zapisz zapytanie. 

 

Nadaj nazwę utworzonemu zbiorowi. 

 

Można go udostępnić innym pracownikom w systemie Alma poprzez odznaczenie opcji Prywatne. 

 

Na koniec kliknij przycisk Zapisz. 

 

Otworzy się strona Zarządzanie zbiorami, 

 

na której zapisany został nasz zbiór Pracowników katalogujących. 

 

Zawsze możesz wrócić do tej strony w menu Administrator > Zarządzanie zbiorami. 

 

Na tej stronie można edytować istniejące zbiory 

 

i tworzyć nowe, korzystając z metody alternatywnej wobec zapisywania zapytania wyszukiwania. 

 

Po utworzeniu naszego zbioru możemy uruchomić zadanie aktualizacji wszystkich użytkowników 

w zbiorze. 

 

Załóżmy na przykład, 

 

że chcemy przypisać rolę Przeglądającego licencje do wszystkich użytkowników systemu Alma w zbiorze 

Pracowników katalogujących. 

 



Przejdź do menu Administrator > Wykonaj zadanie. 

 

Wybierz filtrowanie według typu użytkowników. 

 

Wybierz zadanie „Informowanie/powiadamianie użytkowników”. 

 

To zadanie umożliwia edycję użytkowników lub wysyłanie im wiadomości. 

 

Kliknij opcję „Dalej”. 

 

Teraz wybierz zbiór użytkowników, których chcesz powiadomić. 

 

Widzimy zbiór Pracownicy katalogujący, który właśnie utworzyliśmy. 

 

Dalej. 

 

Na tej stronie możesz wybrać jedną lub kilka czynności, które zostaną wykonane na tym zbiorze 

użytkowników, 

 

takie jak wysłanie powiadomienia, 

 

dodanie daty czyszczenia do ich rekordów 

 

lub zmiana statusu na Aktywny. 

 

Więcej informacji o dostępnych opcjach można znaleźć w dokumentacji. 

 

W naszym przykładzie chcemy przypisać użytkownikom rolę. 

 

Wybierzmy rolę „Przeglądający licencje”, 

 

i ograniczmy zakres do naszej instytucji. 

 

Dalej. 

 

Na tej stronie możemy przejrzeć i potwierdzić szczegóły zadania. 

 

Nasz wybrany zbiór zawiera Pracowników katalogujących, 

 

a jedyna wybrana przez nas czynność to dodanie roli Przeglądającego licencje. 

 

Prześlij. 



 

Przejrzyj ostrzeżenia i potwierdź. 

 

Na stronie Monitorowanie zadań uruchomione jest zadanie „Informowanie/powiadamianie użytkowników”. 

 

Na karcie Historia 

 

widzimy, że nasze zadanie zostało ukończone, 

 

i możemy wyświetlić raport. 

 

W raporcie możemy sprawdzić liczbę rekordów przetworzonych w ramach tego zadania 

 

i przeanalizować ewentualne błędy i ostrzeżenia. 

 

Dziękujemy za udział w szkoleniu! 

 


