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•Alma Analytics  מבוסס על הממשק שלOBIEE  
 .ומאפשר לבנות דוחות על נתונים בעלמה

אפשר להריץ דוחות חדשים ולשתף אותם עם משתמשים  •
 .או להריץ דוחות מובנים, אחרים בעלמה

האוספים כמו  הדוחות מאפשרים לקבל החלטות לגבי •
עת והתאמת הרכש לתקציב -חידוש מנויים לכתבי, דילול

 .הספריה
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נכנסים לעלמה ובעמוד השער ניתן לראות דוחות וכן את  •
 .   Analyticsהתאריך האחרון של העדכון של

עדכון הנתונים מעלמה נעשה על בסיס יומי בכל •
 הסביבות
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•Alma Analytics   מעלמה אחרתבלשונית נפתחת: 

 

 

נעשית   Analytics-ללחיצה על הקישור ההתחברות אחרי •
 :אוטומטית לאותו משתמש שהתחבר לעלמה
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לחיצה על שם המשתמש   Analytics-לכאשר מתחברים •
 :אופציות להגדרת העדפותפותחת 
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 :החלון הזה מאפשר לשנות את ההגדרה של דף הבית•

 

 

 
יכולים להיות מוגדרים  כמו כן השפה והשעה המקומית •

 :שם
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 :HOME –" הבית"הלשונית הראשונה היא •

 

איזה  לראות , ניתן ליצור בקלות דוח חדשמכאן •
dashboard וכן את  , או דוח עודכנו לאחרונה

 :הכי פופולרייםרשימת הדוחות 
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 :Newניתן לפתוח דוח חדש גם מהלשונית •

 

 

 

וכן לראות דוחות אחרונים או פופולריים מהלשונית •
Open: 
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מכילה את כל הדוחות הנגישים  Catalogהלשונית •
 :עבורי

 

 

 

 
 

לבין ) התיקיות שלי" (My Folders"לב לחלוקה בין שימו •
"Shared Folders) "התיקויות המשותפות( 
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על ידי  (התיקייה שלי מכילה דוחות פרטיים שנוצרו על ידי •
וניתן לעצב אותו וליצור בו תיקיות ) המשתמש שלי

 :נוספות

 

 

 
 :תיקיות-תתי 3התיקיות המשותפות מכילה לעומתה •
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מכילה דוחות מובנים שנוצרו   Almaהתיקייה הראשונה •
 :מחולקים לפי נושאים, על ידי אקסיליבריס



13 13 

Alma Analytics 

למשל ניתן לראות את כל הדוחות המובנים הקיימים  •
 :נושא ההשאלהלגבי 
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קהילה ניתן לראות דוחות   – Communityתחת הלשונית •
 :שלקוחות אחרים שיתפו

 

כמובן שהרצת דוחות שנבנו על 
ידי לקוחות אחרים בקהילה יציגו 

תוצאות על הנתונים הפרטיים של 
הספרייה שמריצה אותם ולא של 

 .ספריית המקור
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האחרונה היא התיקייה השייכת למוסד שבו אנו  התיקייה •
אם נרצה לשתף דוחות עם הקהילה עלינו . עובדים

כאשר היא תופיע אצל  , הזאתלשמור אותם בתיקייה 
 :Communityלקוחות אחרים בקהילה תחת התיקייה 
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 :לפתוח אותו לעריכה, לכל דוח יש אופציה להריץ אותו•
 

 
או ייצוא , נותן לנו אופציות נוספות כמו הדפסה More-ה•

 :בפורמטים שונים
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בצירוף קישורים , הרצת דוח נותנת לנו את תוצאותיו•
 :המאפשרים את הדפסתו ואת הייצוא שלו
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ערוך ניתן לפתוח   –" Edit"על ידי הקלה על , באותו מסך•
 .את הדוח המובנה ולשנות אותו

 
כמובן שלא ניתן  

לשמור את  
השינויים שנעשו  

,  על דוח מובנה
אלא רק לשמור  

אותו תחת שם 
שונה בתיקייה 

פרטית או  
בתיקייה 
 משותפת
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במקרה כזה המערכת תציע . ניתן גם כן ליצור דוח חדש•
 :לי לבחור בתחום תוכן אחד מתוך רשימה
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 כל תחומי התוכן מחולקים לנושאים
כאשר לרוב הנושא הראשון  , שונים

מכיל את השדות הכמותיים של אותו  
ושאר הנושאים מכילים את  , תחום

 :השדות התיאוריים
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של שדות התוכן ולפי  " הכוכב"בזכות מבנה •
תנאים מסומיים ניתן לחבר בין שני תחומי תוכן 

 :כאשר יש להם לפחות שדה אחד משותף
 

למשף מבנה  
תחום תוכן 

 :ההשאלה
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ניתן למשל לשלב בין נתוני השאלה של פריטים לבין  •
 :גובה הקנסות שנגבו עליהם
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 :Criteriaנעשית בלשונית בניית הדוח •

 

 

 :Resultsנעשית בלשונית בתוצאות הצפייה •
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ניתן להציג אותו על   Analytics-כאשר יוצרים דוח ב•
 :Alma – Dashboardעמוד השער של 
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 < General > Analytics-מתוך עלמה נלך ל•
Configuration Menu 
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 :נבחר  Analyticsתחת התפריט •

•“General Configuration> Analytics 
Objects List” 
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 ”Add New Analytics Object“בחר •
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כדי לאפשר את " Widget"בחר בסוג 
 הוספתו לדף הבית של עלמה

 שם הדוח ומיקום התיקייה שבה הוא נשמר

ההרשאה הנדרשת למשתמש כדי שהוא 
 .שלו Dashboard-יוכל להוסיף את הדוח ל
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 :בשלב הזה הדוח מתווסף לרשימת האובייקטים•
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 ”Add Widget“מתוך עלמה בחר •
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כדי להפוך את   Activeהסימון הצהוב  הקלק על•
 :החדש לפעיל Widget-ה
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עמוד השער של  – Dashboard-עכשיו הדוח מופיע ב•
 :עלמה

 

 Dashboard-הדוח הזה התווסף ל
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 Dashboard-ניתן להזיז ולמחוק כל אחד מהאובייקטים ב•
 :של עלמה

 



34 34 

 ?שאלות
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!תודה רבה  

Judith.mamou@exlibrisgroup.com  

mailto:Rael.elstein@exlibrisgroup.com

	מבוא ל-Alma Analytics
	Copyright Statement
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
		Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	Alma Analytics
	שאלות?
	תודה רבה!

