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  סקירה כללית של מודול הרכש 1

 מודול .ההזמנות והחשבוניות שלכם, התקציבים, כתבי עת מאפשר לכם לנהל את הספקים/מודול הרכש
 .בלבד) ADM(זה מקושר לספרייה האדמיניסטרטיביות 

  :סקירה כללית זו כוללת את הפרקים הבאים

  כתבי עת/ממשק מודול הרכש •

   עכברעבודה ללא •

  תהליך הרכש •

  סוגי הזמנות •

  מערכות רכש •

  דרישות קדם לעבודה ברכש •

  סיסמאות •

 כתבי עת/ממשק מודול הרכש 1.1

, הספקים .ממשק מודול הרכש תוכנן תוך שימת דגש על נוחות בשימוש ובגישה לפונקציות הרכש השונות
מאפשרת גישה מהירה והמערכת , ההזמנות והחשבוניות כולם מקושרים זה לזה, התקציבים הפריטים

  .החלוניות המכילות מידע הקשור לכל אחת מהפונקציות ניתנות להצגה זו לצד זו .לכולם וביניהם
 

 :כתבי עת ובו מוצג מידע לגבי ההזמנה/לפניכם צילום של מסך הרכש
  .יוסברו בפרקים הבאים) כפי שהם מוצגים לעיל(כתבי עת /מגוון רכיבי המסך בממשק הרכש

 סרגלי כלים 1.1.1
 שורת הכותרת

היא מציגה גם הודעות סטטוס המתייחסות ליישום זה  .שורת הכותרת מציגה את שמו של היישום
 :ולפקודות המשתמש

  

 שורת התפריט
 :שורת התפריטים מסודרת באופן המקובל ביישומי חלונות

 
 

  .כדי לראות את הפקודות הכלולות בו) הזמנות, למשל(הנח את הסמן מעל שם התפריט 

 רת כתב עתשו
 : כגון הכותר או מספר המערכת שלו, שורת כתב העת כוללת את תקציר המידע על כתב העת שנבחר
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 .כותר, לדוגמה. בחרו בשדה חיפוש מהרשימה הנפתחת שמימין, כדי להציג רשומת כתב עת מסוים
 או Enterצו על כעת לח .Journal of Ecology,  לדוגמה.הקלידו את הערך הרלוונטי לתוך השדה הימני

   .על הצלמית 

 שורת ההזמנה
 : כגון הכותר ומספר המערכת שלה, שורת ההזמנה כוללת את תקציר המידע על הרשומה שנבחרה

 
 

 .מספר ההזמנה, לדוגמה. בחרו בשדה חיפוש מהרשימה הנפתחת שמימין, כדי להציג הזמנה מסוימת
   . או Enter ולחצו, הקלידו את הערך הרלוונטי לתוך השדה הימני

 שורת החשבונית
וכן ליצירת , שורת החשבונית נועדה לסייע בשליפת חשבונית כללית מסוימת על פריטי השורה שלה

  .חשבונית חדשה
 

 
 

בשדה שמימין .  ובחרו את הספק הרצוי מתוך רשימת הספקיםאו לחצו על , הקלידו קוד ספק כלשהו
 כדי להוסיף חשבונית .או הקלידו אותו בעצמכם,  הנפתחתבחרו במספר החשבונית הרצוי מתוך הרשימה

   . או על Enter של החשבונית ולחצו החדשהקלידו את מספרה , חדשה עבור הספק שנבחר

 חלוניות 1.2

 חלונית הניווט
  :כוללת את הרכיבים הבאים) החלונית השמאלית(חלונית הניווט 

  הלשוניות העיקריות •

  הניווט) עץ(חלונית  •

 העיקריותהלשוניות 
  :כתבי עת מכיל את שש הפעולות העיקריות הבאות/מודול הרכש

  הזמנה •

  חשבוניות •

  אדמיניסטרציה •

  חיפוש הזמנות •

  כתבי עת •

  חיפוש •
ניתן לגשת לפעולות הללו מתוך הלשוניות הכוללות שורת צלמיות התואמות את שש הפעילויות 

  :כתבי עת/העיקריות בתהליך הרכש
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 הזמנותלחיצה על הצלמית , לדוגמה.  כלשהי תגרום לפתיחת הממשק הקשור אליהלחיצה על לשונית
  .תפתח את הממשק המיועד לפעילויות הקשורות בהזמנות

    שם
הזמנה
חשבוניות  
אדמיניסטרציה  
חיפוש הזמנות

 
תכתבי ע
חיפוש

 עבודה ללא עכבר 1.3

  :ניתן לעבור מחלונית אחת לאחרת באמצעות השימוש במקשי הקיצור הבאים

 מאפשרים את הפעולה הבאה מקשי קיצור
TAB מעבר ללחצן הבא בתיבת השיח. 
Shift+TAB מעבר ללחצן הקודם בתיבת השיח. 
Ctrl+TAB דה הראשונה בסרגל הכלים העליון אל החלונית התחתונהמעבר מהפקו. 
Ctrl+Alt+TAB מעבר מהחלונית התחתונה לפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+1 מעבר לחלונית השמאלית המכילה את עץ הניווט. 
Ctrl+2 מעבר לחלונית הימנית העליונה. 
Ctrl+3 מעבר לחלונית הימנית התחתונה. 
Ctrl+4 במודול הקיטלוג) חלונית שמאלית תחתונה(ר לעץ הניווט מעב. 
Ctrl+5 מעבר ללחצן הראשון בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+6 מעבר ללחצן השני בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+7 מעבר ללחצן השלישי בסרגל הכלים העליון. 

 
  .שימו לב לכך שמסביב לחלונית הפעילה תופיע מסגרת אדומה

 כתבי עת/מודול הרכשמקשי קיצור ב
ניתן להתאים את מקשי הקיצור באופן  .הטבלה הבאה מציגה את מקשי הקיצור שתוכנתו כברירת מחדל

  .אישי 

  פונקציה
 F6 מעבר ללשונית אדמיניסטרציה
 F7 מעבר ללשונית חיפוש הזמנות

 F5 מעבר ללשונית חשבונית
 F2 מעבר ללשונית הזמנה
 F9 מעבר ללשונית חיפוש

 F8 בר ללשונית כתבי עתמע
 

  :מקשי הקיצור הבאים קבועים במערכת ואין אפשרות לשנותם

   פונקציה
 F11 הדפסת כל הרשימות
 F12  איפוס תאריכים–עריכת תאריך ושעה 

 F1 עזרה
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 תהליך הרכש 1.4

  :תהליך הרכש כולל את השלבים הבאים
ן רשומה זו בשלב ניתן יהיה לעדכ . במודול הקיטלוגיצירת רשומה ביבליוגרפית .1

  .מאוחר יותר

הזמנה זו תישלח  .כתבי עת/ באמצעות מילוי טופס ההזמנה במודול הרכשיצירת הזמנה .2
  .והתקציב המתאים יחויב בגינה, לספק

מבחינה בין חשבונית כללית לבין פריטי השורה הנכללים " אלף" .רישום חשבונית .3
שהוא חלק מהחשבונית , הפריט שור; החשבונית הכללית מכילה מספר הזמנות .בה

יחויבו התקציבים , לאחר רישום החשבונית .מתייחס להזמנה בודדת, הכללית
  .המקושרים להזמנה

 .בין אם במלואו בין אם חלקית, רישום הגעה של החומר .4

 סוגי הזמנות 1.5

 .כתבי עת והזמנות קבועות, )מונוגרפים(ספרים : כתבי עת עוסק בשלושה סוגי הזמנות/מודול הרכש
 
, יחד עם זאת . כרכים20כגון אנציקלופדיה בת , או לסט מלא, כגון ספר,  נועדה לפריט בודדזמנת ספרה

אם ברצונכם להחליף גיליון כתב עת , לדוגמה .ניתן גם ליצור הזמנת ספר עבור גיליון ספציפי של כתב עת
 .שאבד

 
יונותיהם ממוספרים כותרים שגיל, כלומר( נועדה לכותרים המופיעים ככתבי עת הזמנת כתב עת

הן ) הנקראים גם תקופונים(דוגמאות לכתבי עת  ).במספרים עולים ויוצאים לאור בהמשכיות ועד אין קץ
בהזמנת כתב עת ידוע מראש מחיר המנוי ומספר הגיליונות האמורים להגיע  .שבועונים וירחונים, עיתונים
 .מנוילמרות שנתונים אלה עשויים להשתנות במהלך תקופת ה, במהלכו

  
ההזמנה היא בדרך כלל עבור כרכי הסדרה המתוכננים  . נועדה בעיקר לספרים מתוך סדרההזמנה קבועה

הזמנה קבועה היא הזמנה ללא תאריך סיום הנשארת בתוקף עד לרגע שבו היא  .לצאת לאור בעתיד
 .או מחירו של כל כרך, בדרך כלל לא ידוע מראש מספר הכרכים שיתקבלו .מבוטלת

 

  ת רכשמערכו 1.6

 הרמה המקובלת לניהול .ניתן לנהל את ההגבלות לגבי פעילות הספרניות בתחום הרכש ברמות שונות
ולחילופין ניתן לבסס את ניהול ההגבלות , )ספרייה אחת או קבוצה שלהן-תת(הספרייה -ההגבלות היא תת
ניתן , הוחלט זאתומרגע ש, ההחלטה באיזו רמה להשתמש תתקבל מראש ).order unit(על יחידת הזמנה 

הגבלות אלו הן  ). על פי יחידות רכשרקאו , ספריות- על פי תתירקכלומר (יהיה להשתמש ברמה זו בלבד 
 .אופציונליות

 
  :דוגמאות להגדרת הגבלות במערכת הרכש

  הרשאת עדכון •

o  יחידת /הספרייה- רק הספרנית שלה הרשאה בתת–רשומת הזמנה
  .הרכש תוכל לעדכן אותה

  ניתהרשאת ספר •
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o  יחידת רכש ספציפית /ספרייה- אם התקציב מוקצה לתת–תקציב
-אזי רק ספרנית שלה הרשאות עבור תת, )אחת או יותר(

לרשום , יחידת הרכש הזו תוכל ליצור עבורו התחייבויות/הספרייה
  .חשבוניות ולהעביר כספים בין תקציבים

o  ו אחת א(יחידת רכש ספציפית /ספרייה- אם הספק מוקצה לתת–ספק
אזי ניתן לקשר בינו לבין הזמנה כלשהי רק אם רשומת , )יותר

  .יחידת רכש/ספרייה-ההזמנה הזו מכילה את אותה תת

 דרישות קדם לעבודה ברכש 1.7

  :יש לוודא כי, לפני שמתחילים ליצור הזמנות

  .ושערי חליפין עבורןרשימת מטבעות הוגדרה  •

  .עוניינים ליצור הזמנה הכוללת את הספק שעבורו אתם מרשימת ספקיםהוגדרה  •

 הכוללת את התקציב שעבורו אתם מעוניינים ליצור רשימת תקציביםהוגדרה  •
  .הגדרת תקציבים מיועדת רק לספריות המעוניינות להפעיל בקרה תקציבית .התחייבות

 סיסמאות 1.8

כונן עד, כולל יצירת הזמנות חדשות, כתבי עת דורשות אישור סיסמה/רוב פעולות העדכון במודול הרכש
או , ניתן לספק הרשאה באמצעות סיסמה לפעולות ספציפיות .ועבודה עם תקציבים ועם ספקים, ומחיקתן

  .יחידת רכש מסוימת או עבור כולן/ספרייה-ועבור תת, באופן גורף עבור כל הפעולות

 מטבעות 2

  מאפשרת הגדרת ערכים עבור המטבעות בהן משתמשיםאדמיניסטרציה מתחת ללשונית מטבעהענף 
  .ספקי הספרייה

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  מטבע מקומי •

  רשימת המטבעות •

  הוספת שער •

  הוספת מטבע •

 מטבע מקומי 2.1

 :לדוגמה .aleph_start קוד המטבע המקומי מוגדר ב
 

 . עבור השקלILSבספריות ישראליות יוגדר קוד המטבע 
setenv local_currency   ILS  
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לא ייעשה שימוש בטבלת  (1.0שער החליפין יהיה תמיד , מקומיעבור המטבע שהוגדר כמטבע 
החלפה או מחיקה של שער חליפין עבור המטבע שהוגדר , המערכת אינה מאפשרת הוספה ).המטבעות

 .כמטבע מקומי
  

טעינת באמצעות השירות ) בנק ישראל, כגון(קיימת אפשרות לטעון את שערי החליפין ממקור חיצוני 
 המערכת –המשמעות היא שאין צורך לעדכן את שערי החליפין באופן ידני  ).acq-20(שערי חליפין 

 .תוכל לטעון באופן סדיר את השערים מהמקור החיצוני האמין
  

חייב להימצא קובץ נתונים תקף בשם , )acq-20(טעינת שערי חליפין כדי להשתמש בשירות 
currency.datיות בפורמט הבאעל קובץ זה לה.  במערכת הקבצים של הספרייה: 

  
NNN DDDDDDDD R.R 

  :לדוגמה
  

USD 20002804 4.035 

  רשימת המטבעות 2.2

בחלונית הימנית  רשימת המטבעות כעת תוצג .אדמיניסטרציה תחת הלשונית מטבעבחרו בענף 
 :העליונה

 
פין אם הוגדר שער חלי .חלונית זו מציגה את שערי החליפין שהיו בתוקף בתאריך שהוכנס בשדה העליון

 .0.00000יוצג עבורו שער חליפין של , תאריך זהלאחר עבור מטבע מסוים 

בחרו , לחצו על החץ שמשמאל לשדה, כדי לצפות בשערי החליפין שהיו בתוקף בתאריך אחר כלשהו
  .התחלבתאריך הרצוי ולחצו על 
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  הוספת שער
 .הוספת שערולחצו על סמנו את המטבע הרצוי , כדי להוסיף שער חליפין חדש למטבע שכבר הוגדר

 .הוספה בחלונית הימנית התחתונה ולחצו על שער מטבעהכניסו את שער החליפין החדש לשדה 

עליכם להגדיר תחילה את המטבע הרצוי , כדי להוסיף שער חליפין חדש למטבע שעדיין לא הוגדר
 לה שער המטבע תתווסף לרשימת המטבעות ואז תוכלו להוסיף .הוספת מטבעבאמצעות לחיצה על 

  .חליפין

 מחיקת שער חליפין
סמנו את המטבע הרצוי ולחצו על , כדי למחוק שער חליפין חדש עבור מטבע מסוים בתאריך מסוים

  .כעת תתבקשו לאשר את המחיקה .מחיקת שער

 הוספת מטבע
 ומלאו את הוספת מטבעלחצו על , )אך עדיין לא את שער החליפין שלה(כדי להגדיר מטבע חדש 

תוכלו להגדיר , לאחר שהגדרתם את המטבע החדש( . הרלוונטיים בחלונית הימנית התחתונההפרטים
  .)הוספת שער סמנו אותו ברשימת המטבעות ולחצו על –עבורו שער חליפין 

 מחיקת מטבע
כעת  .מחיקת מטבעסמנו את המטבע ברשימת המטבעות ולחצו על , כדי למחוק מטבע מסוים מהמערכת

יש להיזהר  .כל שערי החליפין של המטבע יימחקו גם הם, כןאם תלחצו  .חיקהתתבקשו לאשר את המ
 .מלמחוק מטבעות שכבר נעשה בהם שימוש לצורך הזמנות

במקרה כזה  .המחיקה לא תתאפשר, אם במטבע שברצונכם למחוק נעשה כבר שימוש בעסקאות תקציביות
  ".מחוק מטבעלא ניתן ל" :תופיע הודעה בדבר חוסר האפשרות למחוק מטבע זה

  הוספת שער 2.3

 .הוספת שערלחצו על , כדי להוסיף שער חליפין למטבע מסוים

 
  

  .הוספהולחצו על , שנו את התאריך אם יש צורך בכך, הכניסו את השער הרצוי, שער מטבעבשדה 

 קוד מטבע
  .לא תוכלו לשנות אותו בעצמכם .קוד המטבע יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת

 תיאור
  .יאור ימולא באופן אוטומטי על ידי המערכתהת

  יחידות לשער' מס
  .נתון זה ימולא באופן אוטומטי על ידי המערכת

 תאריך שער מטבע
  .לשדה זה הכניסו את התאריך שבו נכנס השער החדש לתוקף
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 שער מטבע
  .טבע זהשערי החליפין של כל שאר המטבעות נמדדים ביחס למ .1.000שערו של המטבע המקומי יהיה 

 הוספת מטבע 2.4

 .הוספת מטבעלחצו על , כדי להגדיר מטבע חדש במערכת

 
  .הוספהמלאו את הפרטים ולחצו 

 קוד מטבע
שכן , יש להיזהר בעת הכנסת הקוד .זה קוד הזיהוי בן שלוש אותיות המזהה באופן ייחודי את המטבע

ת רשימות מעודכנות של קודי אפשר למצוא ברש . לא ניתן יהיה לשנותו עודהוספהלאחר הלחיצה על 
  .המטבעות הנהוגים בעולם

 

 הערה
 ISO רשימת את תואמת שלהן המטבעות קודי שרשימת לוודא חייבות EDI בשיטת המשתמשות מערכות

4217.  
 

 תיאור
כדי לתאר את " ין יפני"ִּכתבו כאן ,  לדוגמה.בשדה זה ניתן להוסיף את שמו המלא או תיאורו של המטבע

  .JPYהמטבע 

  יחידות לשער' מס
יתכנו מקרים שבהם , יחד עם זאת .ברוב המקרים יתייחס שער החליפין ליחידה אחת של המטבע הזר

לצורך הגדרת הֵין , לדוגמה .יחידות של המטבע הזר, 1000-או ל, 100-תרצו לייחס את שער החליפין ל
שהוגדר ,  שקל3.5-ל, לדוגמה, ים ין יפניים יהיו שוו100, כלומר, "100"ניתן לכתוב בשדה זה , היפני

יש להכניס כמובן באמצעות ) בדוגמה לעיל" 3.5"שהיה (את השער הנוכחי  .כשער החליפין של הֵין
  .הוספת שערהלחצן 

 ספקים 3

 הכוללת את הספק ,רשימת ספקיםעליכם לוודא שהוגדרה במערכת , לפני תחילת תהליך ההזמנה עצמו
  .השעבורו אתם מעוניינים ליצור הזמנ
  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  רשימת ספקים •

  טופס ַהסָפק •

  הגדרת שתי רמות לספקים •
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 .65' בעמ עיינו בפרק אודות , EDI-לעבודה עם ספקים המשתמשים ב למידע נוסף בנוגע

 רשימת ספקים 3.1

בחלונית הימנית  הספקים  רשימתכעת תוצג .אדמיניסטרציה תחת הלשונית ספקיםבחרו בענף 
 :העליונה

 
כדי לעדכן את פרטיו של ספק המוגדר כבר  .עדכון ומחיקה של ספקים, רשימת הספקים מאפשרת הוספה

 .סמנו את השורה הרלוונטית והשתמשו בטופס פרטי הספק שבחלונית התחתונה, במערכת

 הערה
 . הוגדרה לעבודה בשיטה זורשימת הספקים בשתי רמות תוצג בחלונית העליונה רק אם המערכת

 
 .ניתן להשתמש במסנני החיפוש כדי להקל על החיפוש אחר ספק מסוים

 

 
 

  :בחלונית זו ניתן להשתמש באפשרויות החיפוש הבאות

  שם
הקלידו את הטקסט ההתחלתי של שם הספק בשדה זה , כדי לעבור לנקודה מסוימת בהמשך הרשימה

 . על גבי המקלדת Enterאו על , התחלולחצו על הלחצן 

 קוד
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הקלידו את הטקסט ההתחלתי של קוד הספק בשדה זה , כדי לעבור לנקודה מסוימת בהמשך הרשימה
 .  על גבי המקלדתEnterאו על , התחלולחצו על הלחצן 

 בדיוק
  .התחלהקלידו את קוד הספק המדויק ולחצו על , כדי להגיע לספק מסוים ברשימה

 מילות מפתח
ניתן לקצר את מילות המפתח באמצעות הקלדת האותיות  .גם לפי מילות מפתחניתן לשלוף ספקים 

  . של שמם בלבדהראשונות

  )יביא לשליפה של סטימסקי' סט'לדוגמה רישום של (   

  :המערכת תחפש את מילות המפתח בשדות הבאים

  קוד ספק נוסף •

  שם ספק •

  )1-5(אנשי קשר  •

  ארץ •

  סוג חומר •

  כתובות ספק •
 .ספרייה ומטבע-תת: ניתן להשתמש גם במסננים הבאים,  ספקאו קוד ספק באמצעות שם במהלך החיפוש 

 הערה
-הוא יופיע ברשימת הספקים בלא כל קשר לתת, יחידת רכש מסוימת/ספרייה-אם לא שויך הספק לתת

-לציון סיומת קוד תת(*) ניתן להשתמש בכוכבית  .יחידת הרכש שבה השתמשתם לצורך סינון/הספרייה
ספריות ששמן מתחיל בטקסט שלפני -כך שיישלפו כל הספקים המוגדרים עבור תת, יחידת רכש/הספריי

  .הכוכבית

 הלחצנים ברשימת הספקים
  :ברשימת הספקים מופיעים הלחצנים הבאים

 חדש
כעת תהפוך החלונית התחתונה לפעילה ובה יוצג טופס  .חדשלחצו על , כדי להוסיף ספק חדש לרשימה

  .וי הפרטיםהספק לצורך מיל

 הכפלה
כדי לבצע  .ניתן להוסיף ספק חדש לרשימה באמצעות העתקת פרטיו של ספק קיים ועריכתם אחר כך

כעת יוצג טופס הספק בחלונית  .העתקהסמנו את הספק שאת פרטיו ברצונכם להעתיק ולחצו על , זאת
 כדי להתאימו לפרטי כעת תוכלו לערוך את הטופס .התחתונה כשבו מוצגים פרטי הספק שאותו העתקתם

  .הספק החדש

 מחיקה
   .מחיקהסמנו את הספק ברשימת הספקים ולחצו על , כדי למחוק ספק מסוים מהרשימה

 הערות
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 .לא תתאפשר מחיקה של ספק שאליו מקושרות הזמנה או חשבונית. 1

עשויה המערכת לבדוק את , בהתאם להגדרות המערכת,  רבותADMבסביבה המכילה ספריות . 2
משנה -האם יש לרשומת הספק הגלובלית רמות: רים הבאים לפני מחיקת רשומת ספק גלובליתהדב

 ? אחרת במערכתADMס בספריית "חשבוניות או רשומות הב, או הזמנות; הקשורות אליה

 ADM-ה יחידת כולל (כלשהי אחרת ADM בספריית ס"הב רשומות או חשבוניות, הזמנות יש אם
 .רשומת הספק הגלובלית מחיקת תתאפשר לא, )המקושרת

 לא, )המקושרת ADM-ה יחידת למעט (כלשהן אחרות ADM בספריות קשורות משנה-רמות יש אם
 .הגלובלית הספק רשומת מחיקת תתאפשר

תימחק רשומת הספק ,  הקשורהADM-משנה רק ביחידת ה-אם הבדיקות לעיל עברו בהצלחה ויש רמות
 . הגלובלית

 
 כתובת

 .כתובתיש ללחוץ על , בות הספקכדי להציג את חלון כתו

 
 

 .תשלומים והחזרות, תביעות, טופס זה נועד לרישום פרטי כתובות הספק השונות לצורך הזמנות

 .EDI-החזרות ו, תשלומים, תביעות, לצורך הזמנותהוסיפו כאן את כתובות הספק 

 הערה
 להשאיר אפשר תובותהכ שאר את. הזמנות לצורך הכתובת היא, אחת כתובת להכניס יש הפחות לכל

 ברירת ככתובת ההזמנות בכתובת המערכת תשתמש, ריקות הכתובות שאר את תשאירו אם. ריקות
 תמלאו לא אם ).acq-10(היא תוצג בהדפסת דוח החשבוניות , אם תמלאו את כתובת התשלומים. המחדל
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 שם את למלא צורך אין, כן כמו. ההזמנות כתובת תוצג החשבוניות דוח בהדפסת, התשלומים כתובת את
 .הספק לטופס שהוכנס בנתון יתמלא זה שדה – הספק

  
ייפתח טופס שבאמצעותו תוכלו לשלוח , אם תלחצו עליה .ל מופיעה צלמית מעטפה"בצד כתובת הדוא

 .ל לספק"דוא

 70' בעמ EDI אודות בפרק עיינו, EDI ולכתובת EDI-ב המשתמשים ספקים עם לעבודה בנוגע נוסף למידע
.  

  הוספה
  .לחצן זה יופיע רק אם המערכת מוגדרת לעבודה בשתי רמות ספקים

 
  .יחידות רכש לספק/ספריות- כדי לקשר תתהוספהלחצו על 

 מחיקה
  .לחצן זה יופיע רק אם המערכת מוגדרת לעבודה בשתי רמות ספקים

 
ברשימת ) ספרייה או יחידת רכש-תת( השנייה סמנו את הרמה, כדי למחוק ספק ברמה שנייה מהרשימה

  .מחיקההספקים ולחצו על 

 טופס ַהסָפק 3.2

 .טופס הספק מאפשר לכם להוסיף מידע אדמיניסטרטיבי לגבי הספק

 :רמות בשתי ספקים עם העובדות למערכות חשובה הערה
אתם כש .המערכת משתמשת באותו הטופס הן עבור ספקים גנריים והן עבור ספקים ברמה שנייה

הגדרות  .בלבד-חלק מהשדות בטופס הספק יהיו לקריאה, מעדכנים או מוסיפים רשומת ספק ברמה שנייה
המערכת תקבענה אילו שדות מתוך רשומת הספק הגנרי יהיו פתוחים להכנסת נתונים ברשומת הספק 

 .בלבד-ואילו מהם יהיו מיועדים לקריאה, ברמה שנייה
  

 .עדכוןלחצו , לאחר שסיימתם למלא את הטופס .טופס הספק מתחלק לארבע לשוניות
 

 הערה

 . הספקים ברשימת כתובת הלחצן באמצעות ולעדכנן הספק בכתובות לצפות ניתן

 מידע כללי. 1לשונית  3.2.1
 :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים
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 תאריך פתיחה
  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .תאריך פתיחתה של רשומת הספק

 ך עדכוןתארי
  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .תאריך העדכון האחרון של רשומת הספק

 מקטלג
  .בשדה זה יירשם באופן אוטומטי קוד המשתמש של הספרנית הנוכחית .שדה למידע בלבד

 קוד ספק
שדה זה יכול  .קוד הספק הוא קוד אלפאנומרי ייחודי לזיהוי הספק על ידי המערכת .חובה למלא שדה זה

  . אלפאנומריים   תווים20עד  להכיל
 

 .עיינו בפרק הגדרות המערכת, לפרטים נוספים .ניתן לקבוע שהמערכת תבדוק את קידומת קוד הספק

EDI להזמנה בלבד 
שדה , EDIאם הזמנה כלשהי נשלחה באמצעות  .EDI-שדה זה רלוונטי רק עבור ספריות המשתמשות ב

 .EDIבחרו באפשרות זו כדי לשלוח תזכורת לספק בשיטה שאינה  .תזכורותזה מגדיר את שיטת משלוח ה

 של הספק EDI קוד
 .EDI-שדה זה רלוונטי רק עבור ספריות המשתמשות ב

אורכו של  . של הספקEDIעליכם להזין כאן את קוד , EDIכדי לוודא שההזמנה נשלחה לספק באמצעות 
 . סימנים35-הקוד מוגבל ל

 הערה

  .tab35-ב 2 בטור שהוזן הלקוח של EDI לקוד הזה אינו זה קוד
 

  של הספקEDIסוג 
 .EDI-שדה זה רלוונטי רק עבור ספריות המשתמשות ב

 . של הספקEDIעליכם גם להזין כאן את סוג קוד , EDIכדי לוודא שההזמנה נשלחה לספק באמצעות  
  :EDItEURהסוגים הבאים נתמכים על ידי 

31B עבור US SAN  
   EAN-13 עבור 014
   עבור קוד שהוקצה על ידי ספק091
  . עבור קוד שהוקצה על ידי לקוח092

 

System 
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 קוד נוסף
ניתן ,  בהתאם להגדרות הספרייה.בשדה זה ניתן להכניס קוד נוסף לזיהוי הספק .שדה זה הוא אופציונאלי
  ).ABN) Australian Business Numberלהקדיש שדה זה לקוד 

  .הגדרות המערכתעיינו בפרק , לפרטים נוספים

 שם ספק
ניתן להכניס כאן שם שיהיה  .כאן יש להכניס את שם הספק כפי שיופיע ברשימת הספקים .שדה חובה

בשדה  ).תשלומים והחזרות, תביעות, הזמנות(שונה מזה שיוכנס בשדה שם הספק עבור הכתובות השונות 
  .ולא את כתובתו, ) תווים150עד (זה יש להכניס רק את שם הספק 

 סטטוס ספק
מתוך אפשרויות שהוגדרו מראש על ידי , ניתן לבחור כאן בקוד בן שני תווים .שדה זה הוא אופציונאלי

לא  (NA לא ניתן יהיה לשייך להזמנה ספק שהסטטוס שלו .כדי להבחין בין ספקים שונים, הספרייה
  ). - Not Activeפעיל

 שפת תכתובת ספק
  ).תביעות וכדומה, כגון הזמנות(שה שימוש בתכתובות עם הספק כאן תוגדר השפה שבה ייע .שדה חובה

 ארץ
  .שדה זה נועד למידע בלבד .שדה זה הוא אופציונאלי

 סוג חומר
שדה זה  .ניתן להכניס כאן את סוגי החומרים שאתם נוהגים להזמין מספק זה .שדה זה הוא אופציונאלי

  . תווים20יכול להכיל עד 

 הערה
  . תווים לכל היותר200רה בת ניתן להקליד כאן הע

 מידע כללי. 2לשונית  3.2.2
 :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

  

 )M(' חשבון מס
  .שדה זה הוא אופציונאלי .זה מספר החשבון שפתחתם עם הספק לצורך הספקת ספרים

Account No) .S( 
  .ישדה זה הוא אופציונאל .זה מספר החשבון שפתחתם עם הספק לצורך הזמנת כתבי עת

Vendor's Bank Acct. 

System 
Librarians 
only 
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  .לשדה זה ניתן להכניס את פרטי חשבון הבנק של הספק .שדה אופציונאלי

 1-4מטבע 
 .אלה שבהם הוא משתמש בחשבוניות הנשלחות אליכם,  כלומר–אלה המטבעות שבהם משתמש הספק 

 עבור ספק  יועתק כברירת מחדל לכל הזמנה חדשה שתיווצר1מטבע  .ניתן להכניס עד ארבעה מטבעות
  .זה
 

 .יתכן ותהיה אפשרות להוסיף לחשבונית מטבע שלא הוגדר בשדות אלה, בהתאם להגדרות המערכת
 . הוא מטבע ברירת המחדל1מטבע 

אין חובה למלא את שדה המטבע , NO- סומן כCHECK-INVOICE-CURRENCYאם המשתנה 
 המערכת לבחור מטבע שלא תתיר לכם, כשתקצו חשבונית להזמנה ;בלשונית החשבון בטופס הספק

 .הוגדר בטופס הספק

  .אפשר למצוא ברשת רשימות מעודכנות של קודי המטבעות הנהוגים בעולם

Terms Sign 
"+" ו, )כהנחה(מציין שהספק נוהג להוריד אחוז מסוים מכל הזמנה " -" ".-"או "+" הכניסו , בשדה הימני

כלומר , דה זה מתייחס למחיר ההזמנה המשוערש .מציין שהוא נוהג להוסיף אחוז מסוים לכל הזמנה
 Terms, עליכם למלא גם את השדה שמשמאל, אך אם מילאתם אותו,  ניתן לא למלא שדה זה.להתחייבות

Percent. 

  .100-תופיע הודעת שגיאה אם האחוז שהוכנס לשדה השמאלי גדול מ, "-"אם הסימן שנבחר הוא 

 הוספה/אחוז הנחה
  .הנהוגה בידי הספק בדרך כלל) או התוספת( ההנחה כאן יש להכניס את אחוז

 משלוח הזמנה
  .זו השיטה הנהוגה בידי הספרייה למשלוח הזמנות לספק זה

 פורמט מכתב
טופס  .אלא אם כן צוין אחרת בהזמנה עצמה, שיישלח לספק) ברירת המחדל(זה טופס ההזמנה הסטנדרטי 

  . בחלונית רשימת ההזמנותלוחמשכאשר תלחצו על , או יישלח באימייל, זה יודפס

 אופן משלוח מכתבים
 שימו לב לכך שכדי שניתן יהיה .או לשלחו באימייל, ניתן להדפיס את טופס ההזמנה ולשלחו בדואר

וכן יש לוודא , יש להכניס כתובת אימייל תקפה בחלון כתובת הספק, לשלוח את ההזמנה באימייל
 . ת נכונוprint.iniשההגדרות המופיעות בקובץ 

 פורמט רשימה
משלוח זה הפורמט שבו תשתמש המערכת למשלוח רשימת הזמנות לספק מסוים עם הרצת השירות 

  ).acq-14(רשימת הזמנות לספק 

 שיטת משלוח רשימה
 שימו לב לכך שכדי .לשלחה באימייל, לחילופין, או, ניתן להדפיס את רשימת ההזמנות ולשלחה בדואר

, יש להכניס כתובת אימייל תקפה בחלון כתובת הספק, ההזמנות באימיילשניתן יהיה לשלוח את רשימת 
 .  נכונותprint.iniוכן יש לוודא שההגדרות המופיעות בקובץ 

System 
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 מידע כללי. 3לשונית  3.2.3

 
 

 1-5איש קשר 
 .לשדות אלה ניתן להוסיף עד חמישה אנשי קשר במשרדי הספק .חמשת השדות הללו הם אופציונאליים

יופיע שם איש הקשר הראשון , לאחר שיוך ספק להזמנה כלשהי . סימנים200-וגבל לאורכו של כל שם מ
כל חמשת השמות יופיעו , יחד עם זאת .בשדה הרלוונטי בטופס ההזמנה) 1איש קשר מתוך שדה (

  .כך שניתן יהיה לבחרו בכל אחד מהם, ברשימה נפתחת שתופיע בצמידות לשדה זה

 1-5עיכוב משלוח  / 1-5משלוח 
 עליכם להוסיף את העיכוב המשוער בהגעת המשלוח אל 1-5משלוח ר כל סוג משלוח בשדות עבו

קחו בחשבון את הזמן , כשאתם קובעים את זמן עיכוב המשלוח .1-5עיכוב משלוח הספרייה בשדות 
הנתונים בשדות אלה מנוצלים על ידי המערכת לצורך . הממוצע שעובר מיום משלוח ההזמנה לספק

נועדו לציון משלוחי ספרים  1-3משלוח השדות . של כל הזמנה) EDA(געה המשוער חישוב זמן הה
 יש למלא לפחות את אחד משני . נועדו לציון משלוחי כתבי עת4-5משלוח בעוד שהשדות , )מונוגרפים(

לא ניתן יהיה למלא את טופס , אם לא ייבחר סוג משלוח .)S (4משלוח  או )M (1משלוח , השדות
  .ההזמנה

 
Mail Attachment 

 HTMLקבלת קובצי : האפשרויות הן .ל"בשדה זה יוגדר כיצד מקבל הספק מכתבים בהודעות דוא
 .ברירת המחדל היא שניהם .או שניהם, קובצי טקסט בתוך גוף ההודעה, מצורפים בלבד



   118 מתוך'  עמ
  רכש– מדריך למשתמש 18.01גרסה " אלף"

 2007,  ביולי25: עדכון אחרון

21

 יחידות רכש 3.3

 יחידות רכש/ספריות-תתי

 
הגדרות אלו קובעות באם  .רות הספרייה בהתאם להגדיחידות רכש או ספריות-תתלשונית זו תיקרא 

-לחצו על לשונית זו כדי לשייך תת .ספריות או עבור יחידות רכש-ספרייתכם יוצרת הזמנות עבור תת
  .אחת או יותר לספק זה) או יחידת רכש(ספרייה 

 

 הערה
 או (ספריות-תת לשייך כדי זו בלשונית השתמשו, רמות בשתי בספקים משתמשת אינה ספרייתכם אם

 הספרייה-תת אם כלשהי הזמנה עבור ספק לקבוע המערכת תרשה לא, מכך כתוצאה. לספק) רכש יחידות
) רכש יחידות או (ספריות-בתת תבחרו לא אם .זה לספק המשויכת ככזו מופיעה אינה זו בהזמנה שנקבעה
 . זה לספק משויכות) הרכש יחידות או (הספריות-תתי שכל היא המשמעות, כלשהן

 
- תתי ישויכו, זה במקרה. זו בלשונית להשתמש צורך אין, רמות בשתי בספקים משתמשת תכםספריי אם

 . השנייה ברמה שהוגדרו לספקים) הרכש יחידות או (הספריות

 הגדרת שתי רמות לספקים 3.4

אפשרות הגדרות ספקים  .פרק זה רלוונטי רק עבור ספריות שהוגדרו לעבודה עם ספקים בשתי רמות
ליצור רשומת ספק אחת ברמה הגנרית וכן מספר רשומות ספק ברמה שנייה בשתי רמות מיועדת 
 .השימוש בספקים בשתי רמות הוא אופציונלי .שונות) או יחידות רכש(ספריות -שתוגדרנה עבור תת

 
  :tab100-הדבר תלוי במשתנה הבא ב

 
TWO-LEVEL-VENDOR Y/N  

 
  .ת ספקים בשתי רמותתנהל המערכ, Y- נקבע כTWO-LEVEL-VENDORכאשר המשתנה 

 .תקבל המערכת רק רמה אחת של ספק גנרי, N-כאשר הוא נקבע כ
  :לכל ספק יכולים להיות שני סוגי רשומות, כאשר ספרייתכם מוגדרת לעבודה עם ספקים בשתי רמות

  .או רשומת ברירת המחדל, זוהי רשומת הספק הגנרית: רשומת הרמה הראשונה •

ספרייה ספציפיות בעלות אותו קוד ספק -ש או תתיחידת רכ: רשומת הרמה השנייה •
לכל רשומה ברמה  .בעלות רשומת ספק ייחודית ברמה השנייה, )כרשומת ספק גנרית(

  .ומספר נתונים ייחודיים לה, שנייה יהיו מספר נתונים זהים לרשומה הגנרית
 . רכשספריות או עבור יחידות-הרמה השנייה תהיה עבור תתי, בהתאם להגדרות הספרייה

Systems 
Librarians. 
only 

System 
Librarians 
only 
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  :tab100-הדבר תלוי במשתנה הבא ב

 

USE-ORDER-UNIT Y/N  
 

ורמת הספק השנייה תהיה יחידת , תעבוד מערכת הרכש עם יחידות רכש, Y-כאשר משתנה זה נקבע כ
 .רכש

  
  .ספרייה-ספרייה והרמה השנייה תהיה תת-תשתמש המערכת בתת, N-כאשר הוא נקבע כ

 
-ניתן להגדיר את המערכת כך שלא תראו רמות,  רבותADMיות אם אתם עובדים בסביבה בעלת ספר

 שאליה אתם ADM- שאינן יחידת הADMספריות או יחידות רכש של יחידות -משנה הקשורות לתת
לשנות , לא תוכלו לראות,  ספציפיתADMמשמעות הדבר היא שאם אתם עובדים ביחידת  .מחוברים כעת

 . אחרותADMות או יחידות רכש של יחידות ספרי-משנה הקשורות לתת-או למחוק יחידות
 

 על רמות המשנה LEVמוצג קוד הספק  .LEV50-מחוברת הספרנית ל, ברשימת הספקים הבאה, לדוגמה
 :LEV50-שלו ב

 

  
 

 :LEV51- על רמות המשנה שלו בLEVמוצג קוד הספק  .LEV51-וכאן מחוברת הספרנית ל

  
 

 :ת המשנה הבאות תוכל לצפות רק ברמוLEV50ספרנית , עם זאת
 

ספריות -בדוגמה זו ספרייתכם יוצרת הזמנות עבור תת .להלן דוגמה של שימוש בספק המוגדר בשתי רמות
 LP1- וLV1, ספריות שונות- הוא ספק גנרי שלו הסדרים שונים עם תתי.A.V ).ולא עבור יחידות רכש(
שומת ספק ברמה שנייה משלה ספרייה יכולה להיות ר-לכל תת . ההנחות שהוא נותן לכל אחת שונות–

בכל אחת  .LP1 ואחרת עבור LV1 ברמה שנייה עבור .A.Vרשומת ספק אחת של : .A.Vעבור 
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כאשר הספק יוכנס עבור  .ספרייה-כזו הרלוונטית לאותה תת, מרשומות הרמה השנייה תצוין הנחה שונה
ולחילופין , ספרייה-תה תתיילקח אחוז ההנחה מרשומת הרמה השנייה הקשורה לאו, הזמנה לספרייה אחת

יילקח אחוז ההנחה , ULINC כאשר הספק יוכנס עבור הזמנה לספריית .הספרייה השנייה-עבור תת
כך נוכל  .הספרייה השנייה-ולחילופין עבור תת, ספרייה-מרשומת הרמה השנייה הקשורה לאותה תת

כם מוגדרת כך שתוכלו אם המערכת של .ספרייה-להשתמש בספק אחד בצורה שונה במקצת עבור כל תת
יהיה ספק גנרי אחד עם שתי רשומות או יותר ברמה , )ספריות-בניגוד לתת(לעבוד עם יחידות רכש 

 .השנייה עבור יחידות רכש שונות

 רשימת ספקים ברמה שנייה 3.5

תופיע רשימת הספקים ברמה השנייה מתחת , אם ספרייתכם מוגדרת לעבודה עם ספקים בשתי רמות
 .גנריים בחלונית הימנית העליונהלרשימת הספקים ה

  
 

 
 

סמנו את , או לגבי אחת מרשומות הרמה השנייה, כדי לעדכן את הנתונים לגבי רשומת הספק הגנרית
 .כעת יוצגו פרטי הספק בטופס הספק שבחלונית התחתונה .השורה הרלוונטית באחת משתי הרשימות

טבלאות  ).לקריאה בלבד(פעילים -בלתיבטופס הספק עבור רשומה ברמה שנייה יהיו חלק מהשדות 
פעילים ברמה -ואי לכך בלתי(הספרייה מגדירות אילו מהשדות ברשומת הספק יהיו אחידים בכל הרמות 

  .ואילו מהם יהיו פתוחים לעדכון ברמה השנייה, )השנייה

 הוספה
וספת רמה הכעת ייפתח חלון  .כדי להוסיף רשומת ספק ברמה השנייה לספק הגנריהוספה לחצו על 

שעבורה אתם מעוניינים ליצור רשומת ) או יחידת הרכש(הספרייה -שבו תוכלו לבחור את תת, שנייה
ייפתח טופס ספק ברמה שנייה , אישורולחצתם על , הספרייה-לאחר שבחרתם את תת .ספק ברמה שנייה
  .בחלונית התחתונה

 מחיקה
כדי למחוק רשומת ספק  .מסומנת ברשימהכדי למחוק את רשומת הספק ברמה השנייה המחיקה לחצו על 

פעולה זו תמחק הן את רשומת  . ברשימת הספקים הגנריים העיקריתמחיקההשתמשו בלחצן , גנרית
  .הספק הגנרי והן את הרשומות ברמה השנייה הקשורות אליה

Systems 
Librarians. 
only 
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 טופס ספק ברמה שנייה 3.6

הספק ברמה השנייה השדות ברשומת  .לרשומת הספק ברמה שנייה מבנה זהה לרשומת הספק הגנרית
טבלאות הספרייה תקבענה , כאמור .דבר זה תלוי בהגדרות הספרייה .ימולאו תחילה בנתוני הספק הגנרי

ובאילו מהם ניתן יהיה  )שדות לקריאה בלבד, כלומר(אילו שדות יהיו סגורים למילוי ברמה השנייה 
 .זו) ספרייה-תת, כלומר(להכניס נתונים ספציפיים עבור רמה 

  
 .)tab_vendor_sub_libר זה תלוי בהגדרות דב(
  

  :להלן דוגמה של רשומת ספק ברמה שנייה
 
 

 
הנתונים המופיעים בשדות אלה מקורם  .רוב השדות נועדו לקריאה בלבד, כפי שראיתם בדוגמה זו
ים פרטי הבנק ואחוזי ההנחות ניתנ, רק מספרי החשבונות .והם אינם ניתנים לעדכון, ברשומת הספק הגנרי

הגדרות הספרייה שלכם יקבעו אילו שדות נועדו  .הספרייה הספציפית-לשינוי ברמה השנייה עבור תת
כאשר הספק  .לקריאה בלבד ואילו ניתן להגדיר באופן ספציפי עבור הרמה השנייה של רשומת הספק

השנייה יילקחו הנתונים מרשומת הספק ברמה , ספרייה מסוימת-מ ייקבע עבור הזמנה לתת"כתבי עת בע
יילקחו הנתונים , ספרייה-אם לא קיימת רשומת ספק ברמה שנייה עבור אותה תת .ספרייה-עבור אותה תת

 .מרשומת הספק הגנרי

 תקציבים 4

תחילה , לפני שמתחילים ליצור הזמנות .פרק זה מיועד רק לספריות המעוניינות להפעיל בקרה תקציבית
  הזמנותעיינו בפרק אודות ( ניתן יהיה לייחסו להזמנה , לאחר שהוגדר תקציב מסוים.יש ליצור תקציבים

  .36'בעמ
 

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  רשימת תקציבים •

  טופס תקציב •

  היררכיית תקציבים •

  הרשאות לטיפול בתקציבים •

 רשימת תקציבים 4.1

כעת תוצג רשימת התקציבים בחלונית הימנית  .אדמיניסטרציה תחת הלשונית ציבתקבחרו בענף 
  .ולעדכן ולמחוק תקציבים קיימים, ברשימה זו תוכלו להגדיר תקציב חדש .העליונה

Systems 
Librarians. 
only 
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 .השתמשו במסנן התקציבים שמימין לרשימה כדי לחפש את התקציב הרצוי

 
 

  :ניתן לחפש ברשימת התקציבים בדרכים הבאות

 ףדפדו
הקלידו את הטקסט ההתחלתי של קוד התקציב בשדה זה , כדי לעבור לנקודה מסוימת בהמשך הרשימה

אופציית הדפדוף מאפשרת את סינון הרשימה על .  על גבי המקלדתEnterאו על , התחלולחצו על הלחצן 
ציבי או תק/תקציבים בעלי סטטוס כלשהו ו, יחידת רכש כלשהי/ספרייה-פי התקציבים המקושרים לתת

 .שנה מסוימת

 הערה

 קשר כל בלא התקציבים ברשימת יופיע הוא, מסוימת רכש יחידת/ספרייה-לתת התקציב שויך לא אם
 לכם יש שעבורם בתקציבים רק לצפות כדי. סינון לצורך השתמשתם שבה הרכש יחידת/הספרייה-לתת

 .אישור צפייה התיבה תא סמנו, אחד הרשאה סוג לפחות) כרגע משתמשים אתם בו המשתמש קוד פי על(
זכויות  תחת התקציב הרשאות חלון פתיחת באמצעות המשתמשים של התקציב הרשאות את לקבוע ניתן
 ). מימין התחתונה הפקודות בשורת המפתח צלמית על ימנית לחיצה(סגל 



   118 מתוך'  עמ
  רכש– מדריך למשתמש 18.01גרסה " אלף"

 2007,  ביולי25: עדכון אחרון

26

 מילות מפתח
ח באמצעות ניתן לקצר את מילות המפת .אפשרות זו נועדה לחיפוש אחר תקציבים על פי מילות מפתח

, שם: המערכת תחפש את מילות המפתח בשדות הבאים .הקלדת האותיות הראשונות של שמם בלבד
  .תקציב חיצוני ומחלקה

 בדיוק
  .התחלהקלידו את קוד התקציב המדויק ולחצו על , כדי להגיע לתקציב מסוים ברשימה

Wildcard 
בוצת תקציבים שקודיהם מכילים תווים ניתן לחפש אחר ק" ?"מסוג ) wildcard(באמצעות סימן חיתוך 

ישלוף את כל התקציבים שקוד התקציב שלהם מתחיל באות " B*-2007"החיפוש אחר ,  לדוגמה.דומים
"B " 2007"ומסתיים בסיומת- ." 

 קבוצה
ישלוף את כל " MON"חיפוש אחר קבוצת , לדוגמה .התחלבחרו בקבוצת תקציב כלשהי ולחצו על 

 .MON שלהם מופיע הקוד קבוצת התקציבהתקציבים שבאחד משדות 
  

עבור תקציבים (ניתן גם לסנן את החיפוש אחר קבוצות תקציב באמצעות המסננים לסטטוס ולשנה 
הזינו את מילת החיפוש , "קבוצה" בחרו בסוג החיפוש ).שנתיים שקודם חייב להסתיים בסיומת השנה

 MONלציין תקציב פעיל בקבוצה כדי " MON 2003 AC", לדוגמה, כמחרוזת אחת בשדה שמתחת
 ואת השנה AC כמילת החיפוש ומלאו את הסטטוס MONהזינו א הקבוצה , לחילופין. 2007עבור השנה 

  . בשדות הרלוונטיים לצורך סינון התוצאות2007
 

  חשובה הערה
-תת/הרכש שיחידות התקציבים את רק לכלול התקציבים רשימת עשויה, המערכת להגדרות בהתאם
 .למשתמש המשויכת הספרייה-תת/הרכש יחידת את תואמות אליהם המשויכות ותהספרי

 הלחצנים ברשימת התקציבים 4.1.1
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 חדש
כעת יוצגו פרטי התקציב בטופס התקציב שבחלונית  .חדשלחצו על , כדי להוסיף תקציב חדש לרשימה

  .התחתונה

 הכפלה
כדי לבצע  .ה באמצעות העתקת פרטיו של תקציב קיים ועריכתם אחר כךניתן להוסיף תקציב חדש לרשימ

כעת יוצג טופס התקציב  .העתקהסמנו את התקציב שאת פרטיו ברצונכם להעתיק ולחצו על , זאת
כעת תוכלו לערוך את הטופס כדי  .בחלונית התחתונה כשבו מוצגים פרטי התקציב שאותו העתקתם

  .להתאימו לפרטי התקציב החדש

 יקהמח
לא ניתן  .מחיקהסמנו את התקציב ברשימת התקציבים ולחצו על , כדי למחוק תקציב מסוים מהרשימה

  .למחוק תקציב הקשור כבר להזמנה כלשהי

 טופס תקציב 4.2

בטופס  . בחלונית העליונההעתקה או על חדשטופס התקציב ייפתח בחלונית התחתונה לאחר לחיצה על 
 .מן ברשימת התקציבים שבחלונית העליונהזה ניתן גם לעדכן פרטי תקציב שסו
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נתוני "ו" 1נתוני תקציב "לאחר שסיימתם למלא את הלשוניות  .טופס התקציב מתחלק לחמש לשוניות

  .עדכון או על הוספהלחצו על , "2תקציב 

 1לשונית נתוני תקציב  4.2.1
 :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

 

 תאריך פתיחה
  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .תאריך פתיחתה של רשומת הספק

 מחלקה
  .לשדה אופציונאלי זה הכניסו את שם המחלקה שאליה שייך תקציב זה

  שם חיצוני
  .העל-הכניסו בשדה זה את קוד תקציב, אם תקציב זה מהווה חלק מרשות תקציבית רחבה יותר

 קוד תקציב
 תווים 50שדה זה יכול להכיל עד  . ידי המערכתקוד התקציב הוא קוד ייחודי לזיהוי התקציב על

אין  ".2007-משפטים"לדוגמה , שנה-הפורמט המומלץ לקוד התקציב הוא במבנה קוד .אלפאנומריים
הוא יאפשר לכם שימוש , אך אם תקציביכם מוגדרים כתקציבים שנתיים, חובה להשתמש בפורמט זה

  .בפונקציות תקציביות שונות הדורשות פורמט זה
 
  ורה תקציבה

השימוש  .הכניסו את הקוד בשדה זה, עבור תקציב זה" תקציב הוֵרה"אם מוגדר  .שדה אופציונאלי
דוח ידווח השירות , אם תיבה זו מסומנת .דוח חשבוניותבתקציב הורה נועד לצורך הרצת השירות 

התקציב , "תקציב סב"אם קיים גם  ).ולא על התקציב עצמו(על התקציב ההורה ) acq-10(חשבוניות 
ידווח ,  אם תיבה זו אינה מסומנת.שבו מסומנת תיבה זו) הורה או סב(המדווח יהיה התקציב הראשון 

  .על התקציב עצמו) acq-10(דוח חשבוניות השירות 

Use Parent Budget for Invoice Report 
 על התקציב ולא(על התקציב ההורה ) acq-10(דוח חשבוניות ידווח השירות , אם תיבה זו מסומנת

שבו מסומנת ) הורה או סב(התקציב המדווח יהיה התקציב הראשון , "תקציב סב"אם קיים גם ). עצמו
 . על התקציב עצמו) acq-10(דוח חשבוניות ידווח השירות ,  אם תיבה זו אינה מסומנת.תיבה זו

 סוג תקציב
ג התקציב הראשון ברשימה תבחר המערכת בסו, אם לא בחרתם בסוג תקציב .שדה זה נועד למידע בלבד

  :להלן מספר דוגמאות לסוגי תקציב .סוגי התקציב השונים הוגדרו מראש על ידי הספרייה .כברירת מחדל
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• REG – רגיל  

• INB – פנימי  

• SPE –מיוחד   

• RES –מחקר   

• CLS –מאוזן   
  שם

  . תווים60שדה זה יכול להכיל עד  .שדה זה הוא אופציונאלי .שמו המלא של התקציב

 עד תאריך/תוקף מתאריך-בר
 .כלומר את התאריכים שביניהם ניתן להשתמש בו לצורך הזמנות, הכניסו לשדות אלה את תוקף התקציב

  .הזמנה שתיווצר כנגד התקציב מחוץ לתאריכים אלה לא תוכל להישלח

 קבוצת תקציב
קבוצת תקציב מתוך בחרו ב .קבוצות תקציב נועדו לאחד מספר תקציבים לקבוצות לצורך יצירת דוחות

 .מחלקות או פקולטות, תוכלו ליצור קבוצות תקציב שונות עבור סוגי חומרים, לדוגמה .הרשימה הנפתחת
הן לקבוצת כתבי העת והן , 2007-ביולוגיה-עת-ניתן יהיה לשייך תקציב מסוים בשם כתבי, במקרה כזה

  .לקבוצת מחלקת הביולוגיה

 סטטוס תקציב
הזמנה שתשתמש בתקציב שהסטטוס שלו  ).NA(פעיל -או בלתי) AC(ת פעיל סטטוס התקציב יוכל להיו

ברירת המחדל תהיה פעיל ,  אם לא בחרתם בסטטוס תקציב כלשהו.לא תוכל להישלח" פעיל-בלתי"
)AC.(  

 1-4הערה 
  . תווים100-אורכה של כל הערה מוגבל ל

 2לשונית נתוני תקציב  4.2.2
 :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

 

  אובייקטקוד
ניתן  . קודי אובייקט לתקציב20ניתן לשייך עד  .בחרו בקודי האובייקט המתאימים עבור התקציב

אם  .להשתמש בקודי אובייקט כדי ליצור היררכיה בתוך תקציבים וכדי לסווג את הוצאות הספרייה
תואם את אחד ה, יש לייחס קוד אובייקט, הגדרות הספרייה קובעות שהשימוש בקודי אובייקט הוא חובה

אם לא בחרתם  .גם לכל פריט שורה בחשבוניות המתקבלות בספרייה, מקודי האובייקט של התקציב
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רשימת קודי האובייקט הוגדרה  .הכלתסומן באופן אוטומטי התיבה , בקודי אובייקט ספציפיים בשדה זה
  .מראש על ידי הספרייה

 מסגרת-על/הגבלת התחיבויות תת
שדה זה תלוי גם  .למאזן המשוער שלו, או מתחת, מעל, לחייב בו את התקציבזה הסכום המרבי שניתן 

 .מסגרת-תשלומים בתת/סמן התחייבויות ומפורש כאחוז: בתוכן תיבות הסימון

 200-הוגדרה כמסגרת -על/הגבלת התחייבויות תתאם ,  1000₪כאשר המאזן המשוער הוא , לדוגמה
-השדה יוגדר כהגבלת על, כלומר(מסגרת -על/תתהגבלת התחייבויות ואם לא סומנה התיבה  ,₪

אם סימנתם את (ניתן לבטא הגבלה זו גם באחוזים  . 1200₪ניתן יהיה לחייב את התקציב עד , )מסגרת
 ).מפורש כאחוזהתיבה 

השדה יוגדר כהגבלת , כלומר(מסגרת -על/ התיבה הגבלת התחייבויות תתסומנה שבו, במקרה האחר
אם סימנתם (ניתן לבטא הגבלה זו גם באחוזים  . 800₪ייב את התקציב רק עד ניתן יהיה לח, )מסגרת-תת

  ).מפורש כאחוזאת התיבה 

 מסגרת-על/הגבלת תשלומים תת
או , מעל, )עבור חשבוניות שנרשמו במערכת(זה הסכום המרבי שניתן לבצע תשלומים מתוך התקציב 

סמן  ומפורש כאחוז: ימוןשדה זה תלוי גם בתוכן תיבות הס .למאזן המשוער שלו, מתחת
 .מסגרת-תשלומים בתת/התחייבויות

,  200₪-מסגרת הוגדרה כ-על/הגבלת תשלומים תתאם ,  1000₪כאשר המאזן המשוער הוא , לדוגמה
, )מסגרת-השדה יוגדר כהגבלת על, כלומר(מסגרת -על/ הגבלת התחייבויות תתואם לא סומנה התיבה
אם (ניתן לבטא הגבלה זו גם באחוזים  .ב כנגד חשבוניותמתוך התקצי ₪ 1200ניתן יהיה לשלם עד 
  ).מפורש כאחוזסימנתם את התיבה 

 
השדה יוגדר , כלומר(מסגרת -תשלומים בתת/ התיבה סמן התחייבויותסומנה שבו, במקרה האחר
אם (ניתן לבטא הגבלה זו גם באחוזים  . 800₪ניתן יהיה לחייב את התקציב רק עד , )מסגרת-כהגבלת תת

  ).מפורש כאחוזמנתם את התיבה סי

 מפורש כאחוזים
 .מסגרת-על/מסגרת והגבלת תשלומים תת-על/הגבלת התחייבויות תתתיבה זו פועלת בצמוד לשדות 

מסגרת והגבלת -על/הגבלת התחייבויות תתהמשמעות תהיה שהערכים בשדות , אם תסמנו תיבה זו
 ).א בסכומי כסףל, כלומר( יהיו נקובים באחוזים מסגרת-על/תשלומים תת

,  ₪ 1000והמאזן הוא , 20הוא מסגרת -על/הגבלת התחייבויות תתאם הערך המופיע בשדה , לדוגמה
ניתן , כלומר,  אחוזים20מסגרת המרבית -תהיה התחייבות על, מפורש כאחוזיםואם סימנתם את התיבה 

כלומר ,  1000₪מעל  ₪ 200-ב, במקרה זה( אחוזים מעל למאזן המשוער שלו 20-לחייב את התקציב ב
 ). ₪ 1200עד סכום של 

ולפי  ). ₪ 20-כ, ובמקרה זה(יילקח הערך המופיע בה כסכום מוחלט , לא סימנתם תיבה זו, מצד שני, אם
  . ₪ 1020סכום החיוב המרבי של התקציב יהיה אם כך , הדוגמה לעיל

 מסגרת-תשלומים בתת/סמן התחייבויות
מסגרת והגבלת -על/הגבלת התחייבויות תתהמופיע בשדות ) זאו האחו(תיבה זו קובעת אם הסכום 

 .לסכום מאזן התקציב, או מתחת,  יהיה מעלמסגרת-על/תשלומים תת

, ולא תוכלו, יהיה הסכום מתחת למאזן התקציב, ")מסגרת-תת"מוגדרת כ, כלומר(אם תיבה זו מסומנת 
 .ב להיות מנוצל כולולהשתמש בתקציב להתחייבויות או לתשלומים ברגע שהוא קרו, אם כך

הגבלת התחייבויות יתווסף הסכום בשדות , )מסגרת-כלומר נקבעה על(אם תיבה זו אינה מסומנת 
  .מסגרת לסכום מאזן התקציב-על/מסגרת והגבלת תשלומים תת-על/תת
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  :לדוגמה

-מסגרת מוגדרת כ-על/הגבלת תשלומים תת . 1000₪ הוא כעת 2007-מאזנו של תקציב ביולוגיה
 .מסגרת מסומנת-תשלומים בתת/סמן התחייבויותהתיבה  .20%

  .מתוך התקציב יישארו מוגנים ₪ 200-כך ש . 800₪תוכלו לשלם חשבוניות רק עד , במקרה זה
 

הייתם יכולים לשלם חשבוניות ,  לא הייתה מסומנתמסגרת-תשלומים בתת/סמן התחייבויותאם התיבה 
  . 1200₪עד לסכום של 

 תקציב שנתי
אפשר יהיה , וסימנתם תיבה זו, )ראו הסבר לעיל(שנה -תם בפורמט קוד התקציב קודאם השתמש

כגון יצירת תקציבים אוטומטית (להשתמש בסוף שנת התקציב בשירותי מעבר לשנת התקציב הבאה 
 ).לשנה הבאה והעברת המאזנים אליהם

 הערה

  .הבאה השנה לתקציב תועברנה משולמות-לא וחשבוניות התחייבויות גם

 שונית יתרהל 4.2.3
 :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים .וקודי אובייקט פריט תקציבלשונית זו כוללת את לשונית 

 

 הקצאה ראשונית
  .הסכום הראשוני שבו תוקצב תקציב זה

 הקצאות נוספות
  .שהועברו לתקציב זה) ALC(סכומן הכולל של ההקצבות הסדירות 

 העברת יתרה משנה קודמת
  .יב השנה הקודמת לתקציב השנה הנוכחיתהסכום שהועבר מתקצ

 לתקציב שוטף אחר/העברה מ
  .ומהם לתקציב זה, מאזן ההעברות לתקציבים אחרים

 התחייבויות
  .סכומי ההתחייבויות כנגד הזמנות שעדיין לא נרשמו עבורן חשבוניות

 חשבוניות שעוד לא שולמו
  .סכומי החשבוניות שנרשמו במערכת אך לא שולמו עדיין
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 ום תשלומיםסכ
  .סכומי החשבוניות שכבר שולמו

 מ חשבוניות שלא שולמו"מע
  .מ על החשבוניות שנרשמו במערכת אך לא שולמו עדיין"סכומי המע

  מ תשלומים"מע
  .מ על חשבוניות שכבר שולמו"סכומי המע

 כ הקצאות"סה
  .סך כל הסכומים לעיל

 יתרה ללא התחייבויות
= יתרה אקטואלית : הנוסחה היא .ההתחייבויות שנרשמו כנגד התקציביתרה זו אינה לוקחת בחשבון את 

  ).משולמות-חשבוניות לא+ חשבוניות משולמות  (–סך כל ההקצאות 

 יתרה לאחר התחייבויות
סך כל = יתרה פנויה : הנוסחה היא .יתרה זו לוקחת בחשבון גם את ההתחייבויות שנרשמו כנגד התקציב

 ).התחייבויות+ משולמות -חשבוניות לא+ ת חשבוניות משולמו (–ההקצאות 
 

  :מופיעים השדות הבאיםקודי אובייקט בלשונית 
 

 
, עבור כל קוד אובייקט .המשנה של התקציב בהתאם לקודי האובייקט השונים- מוצגות חלוקותובחלון ז

 .מוצגות החשבוניות ששולמו לצד אלו שלא שולמו עדיין

 לשונית מסגרות 4.2.4
 :   : הבאים השדותזו מופיעים בלשונית
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) C(הן עסקאות זכות , לשונית זו כוללת את כל העסקאות שנעשו בתקציב המסומן ברשימת התקציבים
כדי לצפות רק בסוגים  .ניתן לסנן את רשימת העסקאות באמצעות סוג העסקה ).D(והן עסקאות חובה 

  .הרצוי עסקה בסוגה בחרו ,עסקאות של   מסוימים
 

  :אות ברשימהישנם שישה סוגי עסק

  )ILC(הקצאה ראשונית  •

  )ALC(מתוקצב  •

  )CRO (...העברה מ •

  )TRN(הועבר  •

  )ENC(התחייבות  •

  )INV(חשבונית  •
  :להלן הלחצנים ברשימת העסקאות

 מסנן
  .סינוןולחצו ) אחד או יותר(בחרו בסוג העסקה הרצוי , כדי לצפות רק בסוגים מסוימים של עסקאות

 הקצאה
  .עסקת הקצאהראו להלן בסעיף , למידע נוסף .הקצאהלחצו ,  לתקציב המסומןכדי להקצות כספים

 הדפסה
  .הדפסהלחצו , כדי להדפיס את רשימת העסקאות

 העברת תקציב
העברת ראו להלן בסעיף , למידע נוסף .העברת תקציבלחצו על , כדי להעביר כספים מתקציב אחד לאחר

  .תקציב

 הקצאת מסגרת 
 :יופיע החלון הבא, עסקאותשונית  בלהקצאהכשתלחצו על 

 

  .אישורלחצו , לאחר שסיימתם למלא את הפרטים .באמצעות חלון זה תוכלו להקצות כספים לתקציב
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 :השדות
 

 תאריך
  .אך תוכלו לשנותו ידנית, המערכת תמלא את התאריך הנוכחי באופן אוטומטי

 רגיל/ראשוני
אם הסכום הוא הקצאה  .ראשוני סמנו את התיבה ,)ILCסוג עסקה (אם הסכום הוא ההקצאה הראשונית 

  .רגילברירת המחדל היא  .רגילסמנו את התיבה , )ALCסוג עסקה (נוספת או סדירה 

 מטבע
  .זו המטבע שבה התבצעה ההקצאה

 תאריך מטבע
, המערכת תמלא את התאריך הנוכחי באופן אוטומטי .זה התאריך שבו נקבע שער החליפין של מטבע זו

  . לשנותו ידניתאך תוכלו

 סכום
  .התקציב) או יחויב(זה הסכום שבו יזוכה 

 זכות/חובה
 הפחתת כספים – חובהאו ,  כלומר הוספת כספים לתקציב– זכותכאן יש לסמן אם עסקת הקצאה זו היא 

  .ממנו

 הערה
  . תווים200כאן ניתן להוסיף הערה בת עד 

 העברה לתקציב
 :יופיע החלון הבא, אותעסק בלשונית העברת תקציבכשתלחצו על 

 

 
 

הכניסו , כדי לבצע העברת כספים מתקציב לתקציב .באמצעות חלון זה ניתן להעביר כספים בין תקציבים



   118 מתוך'  עמ
  רכש– מדריך למשתמש 18.01גרסה " אלף"

 2007,  ביולי25: עדכון אחרון

34

ניתן לבחור את  .מתקציב ולתקציבבשדות ) זה המוסר וזה המקבל(את קוד התקציב של שני התקציבים 
רק אם הקלדתם  .Enterללחוץ על המקש קוד התקציב מתוך הרשימה הנפתחת או להקלידו באופן ידני ו

תופיע הודעת , לחילופין . מתחת לקודפרטי תקציביופיעו פרטי התקציב בלשונית , קוד תקציב תקף
בשני (שני החיצים  .השתמשו בחיצי ההעברה כדי להעביר סכום מסוים מתקציב אחד למשנהו .שגיאה

) פרטי תקציבמר פרטיהם מופיעים בלשוניות כלו(יהיו פעילים רק אם שני התקציבים תקפים ) הכיוונים
 .ואם סכום ההעברה גדול מאפס

 
ניתן גם  .וההיפך, לחיצה על החץ הפונה ימינה תגרום להעברת כספים מהתקציב השמאלי לזה הימני

 . תווים200להוסיף הערה בת עד 
 

לבצע את כדי  .אדמיניסטרציה שבלשונית העברת תקציבניתן לפתוח את חלון ההעברה גם מענף 
התקציב : עליכם להיות בעלי הרשאות העברת כספים בשני התקציבים, העברת הכספים בין תקציבים

 .שממנו אתם מעבירים כספים והתקציב אליו אתם מעבירים אותם
 

ולחצו על , מלאו את פרטי שני התקציבים ואת סכום ההעברה, כדי להעביר כספים מתקציב אחד לאחר
  .יופיע אישור לכך, ה בוצעה כהלכהאם ההעבר .החץ הרלוונטי

 ספריות-לשונית תת 4.2.5

 
לשונית זו נועדה  . בהתאם לשיטת העבודה של ספרייתכםיחידות רכש או ספריות-תתלשונית זו תכונה 

 .יחידות רכש לתקציב/ספריות-לשיוך תתי
 

 .המוגדרות במערכת) או יחידות הרכש(הספריות -הרשימה מכילה את כל תתי
 

אם לא  .רק הזמנות שנוצרו עבורה תוכלנה לחייב את התקציב המסומן, פרייה מסוימתס-אם נבחרה תת
) או יחידות הרכש(הספריות - תתישכלהמשמעות היא , כלשהן) או יחידות רכש(ספריות -תבחרו בתת

יחידות הרכש /הספריות-שימו לב לכך שרק ספרניות בעלות הרשאות ברמת תתי .משויכות לתקציב זה
ספרניות בעלות  .יחידת הרכש שלהן/הספרייה- הזמנות עבור תקציבים המשויכים לתתתוכלנה ליצור

דבר זה נקבע כדי לאפשר חיוב הזמנה לתקציבים ( .הרשאות גלובליות תוכלנה לחייב כל תקציב
שימו לב לכך שאם נוצרה הזמנה כנגד שני  .במקרה של הזמנה משותפת, ספריות שונות-המשויכים לתתי
ספרייה המשויכת -ספרנית שאין לה הרשאה עבור תת, ספריות שונות-תר המשויכים לתתיתקציבים או יו

  .)לאחד התקציבים לא תוכל לבצע הזמנה זו

 היררכיית תקציבים 4.3

  .מבנה זה נועד לשימוש במספר שירותים ודוחות .ניתן להגדיר תקציבים במבנה היררכי
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 תקציב אב 4.3.1
כלומר " (תקציב הורה"אם יש לתקציב המדובר  .1ב נתוני תקצי מופיע בלשונית הורה תקציבשדה 

 . הכניסו את קוד התקציב הזה לשדה, )תקציב ברמה גבוהה יותר בהיררכיה
 

 
 

  ").הורה וסב, בן("ניתן לבנות גם מבנה היררכי הכולל שלוש רמות 
 

קציב של הת' הורה' הוא ART-2003. 2007-ביוטכנולוגיה: 'בן' יש תקציב 2007-לתקציב ביולוגיה
  .2007-א-ביוטכנולוגיה

 
  ).2007-א-ביוטכנולוגיה(' נכד'ו) 2007-ביוטכנולוגיה(' בן' יש 2007-לתקציב ביולוגיה, בדוגמה זו

 :ההגדרות תתבצענה כדלהלן
 

, יש להכניס את התקציב האב, 2007-א-ביוטכנולוגיה,  של התקציב הנכד1נתוני תקציב בלשונית 
-ביוטכנולוגיה,  של התקציב הבן1נתוני תקציב בלשונית  . תקציבהורהבשדה , 2007-ביוטכנולוגיה

בתקציב הסב יש להשאיר את  .הורה תקציבבשדה , 2007-ביולוגיה, יש להכניס את התקציב הסב, 2007
  . ריקהורה תקציבהשדה 

 שימוש בתקציב הורה לדוח חשבוניות 4.3.2
אם התקציב  .1נתוני תקציב ית מופיעה גם היא בלשונ שימוש בתקציב הורה לדוח חשבוניות התיבה

, )acq-10(בדוח חשבוניות ידּווח התקציב ההורה ,  ותיבה זו מסומנתהורה תקציבההורה מופיע בשדה 
) הורה או סב(התקציב המדווח יהיה התקציב הראשון , "תקציב סב"אם קיים גם . במקום התקציב עצמו
 .קציב עצמו בשירות זהידּווח הת, אם התיבה אינה מסומנת .שבו מסומנת תיבה זו

 :לדוגמה

  .2007- וציור2007-פיסול:  הוא הורה של שני תקציבים2007-התקציב אמנות

  :העסקות החשבוניות של שני התקציבים הן

  ח" ש100 – 2007-פיסול •

  ח" ש200 – 2007-ציור •
ולכן ,  יותשימוש בתקציב הורה לדוח חשבונמסומנת התיבה , 2007- וציור2007-פיסול, בשני התקציבים

  .2007-ח בתקציב אמנות" ש300הוצאה בסך : ייראה דוח החשבוניות את הנתון הבא
 

ולכן ,  שימוש בתקציב הורה לדוח חשבוניותמסומנת התיבה , 2007- וציור2007-פיסול, בשני התקציבים
ח " ש200 ושל 2007-ח בתקציב פיסול" ש100הוצאה בסך : ייראה דוח החשבוניות את הנתון הבא

 .2007-בתקציב ציור
 

-פיסול, לדוגמה(מסומנת רק באחד משני התקציבים  שימוש בתקציב הורה לדוח חשבוניותאם התיבה 
 .  200₪ 2007-וציור,  100₪ 2007-אמנות: יציג הדוח את נתוני החשבוניות הבאים, )2007

 היררכיית תקציבים בדוחות 4.3.3
 : יית התקציבים בדוחות הבאיםניתן למצוא את היררכ, )acq-10(מלבד דוח החשבוניות 
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  )acq-02-01(טופס שליפת הזמנות כללי  •

  )acq-16(תקציר התקציב  •

  ).acq-17(רשימת הזמנות כנגד תקציב  •
  .לא/כן השתמש בהיררכיית תקציבים: בכל שלושת השירותים הללו מופיעה אפשרות הבחירה

 )acq-02-01(היררכיית תקציבים בטופס שליפת הזמנות כללי 
השתמש בהיררכיית (תוכלו לבחור באם לבחור בתקציב ספציפי , יפת הזמנות על פי תקציביהןלשל

  ).כן=השתמש בהיררכיית תקציבים(סבי התקציב /או בהורי, )לא=תקציבים

 )acq-16(היררכיית תקציבים בתקציר התקציב 
  :בדוח תקציר התקציב מופיעים שני השדות הבאים

  ;יתרה לפי היררכייה •

המשמעות היא שכל סכומי , "כן"אם נבחר  .לא/ה לפי היררכיה הוא מתג כןשדה היתר •
אלא על פי תקציב זה וכל , התקציב יחושבו וידּווחו לא על פי התקציב המסוים

  .רשימת כל הצאצאים תופיע בתחתית הדוח, בנוסף ".צאצאיו"

  הרחב תקציבים על פי היררכיה •
יוצגו כל הצאצאים בהמשך , "כן"אם נבחר  .לא/ כן הוא מתגהרחב תקציבים על פי היררכיההשדה 

כדי להציג ביתר בהירות את "+" תקציבי הצאצאים יוצגו כשלצידם סימן  .סבים/לתקציבי ההורים
  .ההיררכיה שלהם

 
סמנו  .קוד תקציבבקוד תקציב אחד בשדה  בחרו: כדי להציג את ההיררכיה המלאה של תקציב ספציפי

  .והרחב תקציבים על פי היררכיה י היררכיה יתרה לפ:בשני השדות" כן"

 ).acq-17(היררכיית תקציבים ברשימת הזמנות כנגד תקציב 
כך שהדוח יכלול גם , )כן=היררכיית תקציביםשדה (תוכלו לבחור אם להריץ שירות זה בפורמט היררכי 

  .את הורי וסבי התקציב

 הרשאות לטיפול בתקציבים 4.4

 ".אלף" הנמצאת בכל מודולי זכויות סגלות באמצעות הפונקציה הרשאות הספרניות לתקציבים מוגדר
לחצו לחיצה ימנית על צלמית המפתח הנמצאת בשורת הפעולות שבחלקו הימני , כדי להגיע לפונקציה זו

 .זכויות סגלובחרו בפקודה , התחתון של המודול
 

  .כויות סגלז בחלון תקציביםאת ההרשאות לטיפול בתקציבים ניתן לקבוע באמצעות הלחצן 

  הזמנות 5

, להפיק תביעות, ניתן גם לחייב תקציבים, בנוסף ליצירת הזמנות .פרק זה מסביר את נושא ההזמנות
 .לרשום הגעות ולרשום חשבוניות

 .הזמנהניתן לפתוח את פונקציות ההזמנות באמצעות הלשונית 
 

   
 

 .ומתוך שורת ההזמנה
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  :פרק זה מכיל את הנושאים הבאים

  יפוש הזמנותח •

  רשימת הזמנות •

  טופס ההזמנה •

  משלוח הזמנות לספקים •

  תקציב הזמנה •

  מנויים/פריטים •

  ביטול הזמנות •

  מחיקת הזמנות •

  מעקב הזמנות •

  הודעות פעולה של מעקב ההזמנות •

  )ספרים(כותרים -הזמנה רבת •
 

כל  .בלשונית ההזמנההשתמשו בשורת ההזמנה ו, או כדי לעדכן הזמנה קיימת, כדי ליצור הזמנה חדשה
  .אחת מאלו מאפשרת את שליפת רשימת ההזמנות

 חיפוש הזמנות 5.1

 .תוכלו להשתמש הן בשורת ההזמנה והן בלשונית חיפוש הזמנה, כדי לשלוף הזמנה מסוימת

 . 

 שורת ההזמנה
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שורת ההזמנה מאפשרת שליפת הזמנה קיימת התואמת את פרמטר החיפוש שנבחר מתוך הרשימה 
מחבר או , כגון כותר( פרמטרים אלה יכולים להיות ביבליוגרפיים .ה הקיצוני משמאלהנפתחת שבשד

ISBN( , או אדמיניסטרטיביים)כגון קוד ספק או מספר הזמנה.( 

 
בחרו את מספר : לדוגמה .בחרו בפרמטר החיפוש הרצוי ומלאו את הערך המבוקש בשדה שמימין לו

  שתלחצו עלברגע. 810-1ההזמנה כפרמטר לחיפוש והקלידו 

   

  :תקבלו את אחת התוצאות הבאות

  .במקרה זה תיפתח רשימת ההזמנות .התאמה יחידה ומדויקת •

אם  "?להציג רשימת ערכים .לא נמצאה התאמה יחידה: "תוצג ההודעה .אף התאמה •
נקודת ההתחלה במפתח זה יופיעו רק  .תיפתח רשימת מפתח ההזמנות, "כן"תבחרו ב

  . לא יהיה מסומןאמה מדויקתהתהמסנן  .וסוג המפתח

אם  "?להציג רשימת ערכים .לא נמצאה התאמה יחידה: "תוצג ההודעה .התאמות רבות •
נקודת ההתחלה במפתח זה יופיעו רק  .תיפתח רשימת מפתח ההזמנות, "כן"תבחרו ב

  . יהיה מסומןהתאמה מדויקתהמסנן  .וסוג המפתח
 לשונית חיפוש הזמנות
  :בלשונית זו שני ענפים

  רשימת מפתח •

  מפתח הזמנות חדשות ומבוטלות •
ביטול על ידי  (NEW ,LCאפשרות שנייה זו מאפשרת חיפוש הזמנות שמצב ההזמנה שלהן הוא 

בדרך זו ניתן למחוק הזמנות  ).ביטול מחוסר תקציב (CNB-ו) ביטול על ידי הספק (VC, )הספרייה
  .מהמערכת אם יש בידיכם הרשאה לכך
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 רשימת מפתח
 : ייפתח החלון הבא, רשימת מפתחותרו בענף אם תבח

 

 

 מסננים
השדה  .כדי לסדר את הרשימה, כגון מספר הזמנה או קוד ספק, ניתן לבחור באחד מהמפתחות המוגדרים

 .נקודת ההתחלה קובע אם תוצגנה רק תוצאות המתאימות בדיוק לערך שהוכנס בשדה התאמה מדויקת
ניתן גם לסנן  .סוג ההזמנה וכדומה, מצב ההזמנה, הספרייה-פי תתניתן לסנן את הרשימה על , בנוסף לכך

אם תשאירו את השדה  ).עד תאריך/הזמנות מתאריך(את הרשימה על פי טווח זמן משלוח ההזמנות 
  .הזמנות מתאריךייכללו ברשימה כל ההזמנות מהתאריך שנקבע בשדה ,  ריקהזמנות עד תאריך

 
הספרייה -כסיומת כדי לשלוף את כל ההזמנות שקוד תת(*) בית ניתן להשתמש בכוכ: ספרייה-מסנן תת

 *LIBRכתוצאה מהשימוש במחרוזת : לדוגמה .שלהן מתחיל במחרוזת הספציפית שהוכנסה לשדה
  .LIBREDUC- וLIBRI ,LIBRAספריות שקוד הספרייה שלהן -יישלפו הזמנות עבור תת

 
הפעילו את , ראוי לאחר עדכון רשומת הספקכדי לוודא שמסנן מעמד הספק מתפקד כ: מסנן מעמד ספק

  ).acq-04(השירות בניית מפתח הזמנות 

 נקודת ההתחלה
 Enterולחצו על המקש , רשמו בשדה זה את הטקסט ההתחלתי, כדי לעבור לנקודה מסוימת ברשימה

  .רענון מסנןבמקלדת או על הלחצן 

 הלחצנים במפתח ההזמנות
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים
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 רענון מסנן
עליכם , )בניגוד לבחירת אפשרות מתוך רשימה נפתחת(אם הקלדתם טקסט לתוך שדה מסנן מסוים 

  .כעת תוצגנה התוצאות הרלבנטיות . כדי להפעיל מסנן זהרענון מסנןללחוץ על לחצן 

 ביטול מסנן
  .ביטול מסנןלחצו על , כדי לנקות את כל שדות המסננים מתכולתם

 הדפסת הזמנה
  .כדי להדפיס את פרטי ההזמנה המסומנת ברשימההדפסת הזמנה ו על לחצ

 בחירה
לחצו על בחירה כדי לצפות בפרטיה ולבצע את שאר הפעולות , לאחר שבחרתם באחת ההזמנות ברשימה

  .האפשריות בתחום ההזמנות במערכת

 מפתח הזמנות חדשות ומבוטלות
  .יפתח החלון הבאי, מפתח הזמנות חדשות ומבוטלותעם הלחיצה על ענף 

 

 
 

, )ביטול על ידי הספרייה (NEW ,LCמפתח זה מאפשר חיפוש אחר הזמנות שמצב ההזמנה שלהן הוא 
VC) ביטול על ידי הספק (ו-CNB) אם יש ברשותכם , וכן מחיקת הזמנות, )ביטול מחוסר תקציב

 .ההזמנות במפתח מסודרות על פי תאריך הסטטוס בסדר יורד .הרשאה לכך

 מסננים
ניתן גם לסנן את  .קוד ספק וסוג חומר, קבוצת הזמנה, ניתן לסנן את הרשימה באמצעות סוג הזמנה

  ).עד תאריך/הזמנות מתאריך(הרשימה על פי טווח זמן משלוח ההזמנות 

 .הלחצנים במפתח הזמנות חדשות ומבוטלות
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 חפש כעת
  .כעת תוצגנה התוצאות הרלוונטיות .חפש כעתעל לחצו , כדי להפעיל את החיפוש
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 ביטול מסנן
  .ביטול מסנןלחצו על , כדי לנקות את כל שדות המסננים מתכולתם

 הדפסת הזמנה
  .כדי להדפיס את פרטי ההזמנה המסומנת ברשימההדפסת הזמנה לחצו על 

 בחירה
  .ה בחלונית התחתונה כדי לצפות בפרטיהצגהלחצו על , לאחר שבחרתם באחת ההזמנות ברשימה

 מחיקה
, כדי לסמן יותר מהזמנה אחת .מחיקהסמנו אותן ולחצו על , כדי למחוק הזמנות המופיעות ברשימה זו

 . שעל גבי המקלדת ביחד עם העכברCtrl/Shiftהשתמשו במקשים 

 לא תוכלו לבצע את המחיקה אם אין ברשותכם .השתמשו בתהליך המחיקה הרגיל, למחיקת הזמנה בודדת
רישום הגעות וחשבוניות עבור ההזמנה המיועדת , תביעות, אם קיימים פריטים .הרשאה למחיקת הזמנות

  .יופיע חלון ובו תתבקשו לאשר את המחיקה, למחיקה
 

 .תודיע המערכת בסוף הפעולה כמה מחיקות התבצעו למעשה, אם מחקתם מספר הזמנות בפעולה אחת

  .יודפס טופס ביטול הזמנת השאלה באופן אוטומטי,  שנמחקואם הייתה הזמנת השאלה על אחת ההזמנות

 מחיקה כוללת
יימחקו רק אותן הזמנות שיש ברשותכם  .מחיקה כוללתלחצו על , כדי למחוק את כל ההזמנות ברשימה זו

אם הייתה ברשימה הזמנה  .בסוף הפעולה תודיע המערכת כמה מחיקות התבצעו למעשה .הרשאה למחקן
יופיע חלון ובו תתבקשו , רישום הגעות או חשבוניות, תביעות, קשורים אליה פריטיםשהיו , אחת בלבד

  .לאשר את המחיקה

 רשימת הזמנות 5.2

ובה , הזמנותתיפתח רשימת ההזמנות תחת לשונית , לאחר שנבחרה הזמנה כלשהי מתוך מפתח ההזמנות
  .יוצגו כל ההזמנות הקשורות לרשומה האדמיניסטרטיבית

 

 
כדי לעדכן את פרטיה של הזמנה השמורה  .להעתיק ולמחוק הזמנות, הזמנות ניתן להוסיףמתוך רשימת ה
  .סמנו את ההזמנה הרלוונטית ועדכנו את טופס ההזמנה שבחלונית התחתונה, כבר במערכת

 
  :הנתונים הבאים עבור כל הזמנהסכום התחייבות יופיעו בטור הנקרא , בהתאם להגדרות המערכת

 ההתחייבות המקורית המבוססת על המחיר המשוער המופיע בטופס הנתון הראשון הוא •
  .ההזמנה
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הנתון השני הוא ההפרש שבין ההתחייבות המקורית לבין הסכום המופיע בחשבונית  •
 הסכום הפעיל יתאפס באופן ".הסכום הפעיל"הפרש זה נקרא גם  ).אם נרשמה(

מעמד בטור כש, כלומר(אוטומטי ברגע שהחשבונית תירשם במערכת במלואה 
  ).Complete יופיע הטקסטחשבונית 

  .הנתון השלישי הוא סוג המטבע •

 ************************לחצני רשימת ההזמנות
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 הוספה
כתב עת או הזמנה , ספר: כעת תתבקשו לבחור בסוג ההזמנה .הוספהלחצו על , כדי ליצור הזמנה חדשה

 .קבועה

 
 

ברצונכם , מתוך אלה המוגדרים במערכת, תוכלו לבחור מתוך חלון זה באיזה מונה הזמנות, ף לכךבנוס
 למידע נוסף .אפשרות זו תלויה בהגדרות הספרייה .להשתמש לצורך יצירת מספר הזמנה עבור הזמנה זו

 Error! Referenceעיינו בפרק אודות , EDI ולכתובת EDI-לעבודה עם ספקים המשתמשים ב בנוגע
source not found.  בעמ 'Error! Bookmark not defined.  לחצו אישור כדי לפתוח את טופס

 . ההזמנה בחלונית התחתונה

 הכפלה
, כדי לבצע זאת .ניתן להוסיף הזמנה חדשה באמצעות העתקת פרטיה של הזמנה קיימת ועריכתם אחר כך

כעת יוצג טופס ההזמנה בחלונית  .העתקהסמנו את ההזמנה שאת פרטיה ברצונכם להעתיק ולחצו על 
כעת תוכלו לערוך את הטופס כדי  .התחתונה כשבו מוצגים פרטי ההזמנה הקודמת שאותה העתקתם

  .להתאימו לפרטי ההזמנה החדשה

  מחיקה
אם תנסו  .מחיקה ההזמנה ברשימת ההזמנות ולחצו על סמנו את, כדי למחוק הזמנה מסוימת מהרשימה

אם תאשרו את  .יתכן ותופיע אזהרה לגבי קיומם של פריטים במערכת, "ספר"למחוק הזמנה מסוג 
אם קיימות תזכורות המקושרות להזמנה  .יימחקו כל הפריטים המקושרים להזמנה ברגע מחיקתה, המחיקה

 .תימחקנה כל התזכורות המקושרות להזמנה, תאשרו את האזהרהאם  .תופיע גם אזהרה בעניין מחיקתן, זו

אם תאשרו את  .תופיע גם אזהרה בעניין מחיקתם, אם קיימים רישומי הגעות המקושרים להזמנה זו
, אם קיימות חשבוניות המקושרות להזמנה זו .יימחקו כל רישומי ההגעות המקושרים להזמנה, האזהרה

  .תימחקנה כל החשבוניות המקושרות להזמנה, אם תאשרו את האזהרה .תופיע גם אזהרה בעניין מחיקתן

 ביטול/הדפסה
 :כדי לבחור באחת הפעולות המוצעות בחלון שייפתחביטול /הדפסהלחצו על 
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  .אישורבחרו באחת מהפעולות ולחצו 

  משלוח
חנה לספק פורמט ההזמנות שתישל .משלוחלחצו על , או לשלחה בדואל, כדי להדפיס את ההזמנה לספק

  אפיון מכתבניתן לשנות את פורמט ברירת המחדל באמצעות שינוי תוכן השדה .נקבע בהגדרות הספק
 . בטופס ההזמנהספקשבלשונית 

 
או כחלק מרשימת , )LE-אם סוג משלוח ההזמנה הוגדר כ(ניתן לשלוח הזמנות בודדות בדפוס או באימייל 

אם סוג משלוח ההזמנה עבור הזמנה כלשהי  ).LI-דר כאם סוג משלוח ההזמנה הוג(הזמנות לספק מסוים 
אם  .משלוחברגע הלחיצה על ) נשלחה אל הספק (SV-ישתנה סטטוס ההזמנה ל, )בודדת (LE-הוגדר כ

מוכנה  (RSV-ישתנה סטטוס ההזמנה ל, )LIסוג המשלוח הוא (ההזמנה היא חלק מרשימת הזמנות 
 ). למשלוח אל הספק

 קיטלוג מהיר במודול הרכש 5.2.1
בחרו  .דרך נוספת להגיע לרשימת ההזמנות היא באמצעות אפשרות הקיטלוג המהיר במודול הרכש

  .הזמנות בתפריט קיטלוג רשומהבפקודה 
 

  :קיטלוג רשומהכעת יוצג חלון  .בחרו בספרייה הביבליוגרפית המתאימה, בחלון שייפתח
 

 
לאחר שתמלאו את הטופס  . פרטיםבחלון זה ניתן לקטלג רשומה חדשה תוך הכנסת מספר מינימלי של

 .בשלב זה תוכלו ליצור הזמנה חדשה עבור הרשומה החדשה .תוצג רשימת ההזמנות, אישורותלחצו על 
 .השדות המופיעים בחלון זה הוגדרו על ידי הספרייה

 הערה למתאם אלף
 יש. pc_tab_acq_fast_cat.lng טבלה להגדרות בהתאם נקבעו הקטלוגית הרשומה בחלון השדות
 האדמיניסטרטיבית ובספרייה) הביבליוגרפית הרשומה ליצירת (הביבליוגרפית בספרייה זו טבלה לערוך
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 שימוש תוך מחדל כברירת FMT BK בשורה משתמש המהיר הקיטלוג ).ADM רשומת ליצירת(
 עבור המחדל ברירת ערכי יילקחו שבו שונה FMT להגדיר ניתן, זאת עם .008-ו LDR השדות בתבניות

 עוברת שהייתה הבדיקות את הרשומה תעבור לא זה במקרה .tab_tag_text מתוך 008-ו LDR דותהש
  .הקיטלוג במודול קוטלגה לו

 תוך ADM בספריית pc_tab_circ_fast_cat.lng בטבלה הביבליוגרפיים השדות את להגדיר ניתן
  .BIB שדה הוא שהשדה העובדה לציון זו בטבלה 5 בטור שימוש

 המוגדר שדה המכילה אחת שורה לפחות מכילה ADM בספריית pc_tab_circ_fast_cat.lngאם טבלה 
 .הביבליוגרפית בספרייה pc_tab_circ_fast_cat.lng מטבלה המערכת תתעלם, BIB כשדה

 . יחידהADM והן ספריות בעלות ספריית ADM-באפשרות זו יכולות להשתמש הן ספריות מרובות
 

 טופס ההזמנה 5.3
טופס  .ייפתח טופס ההזמנה בחלונית התחתונה,  ברשימת ההזמנותהעתקה או על הוספהאם לחצתם על 

 .או עדכון הזמנה קיימת, זה מאפשר יצירת הזמנה חדשה

  .ספק וכמות ומחיר, פרטי הזמנה, תצוגת הזמנה: ארבע הלשוניות הן

 הערה
ככתב עת או , נה כספרבהתאם להגדרת סוג ההזמ, השדות המופיעים בלשונית הספק יהיו שונים במקצת

  .כהזמנה קבועה

 לשונית תצוגת הזמנה 5.3.1
תוכלו לעיין במידע  .משנה המספקות מידע מגוון לגבי ההזמנה-לשונית תצוגת ההזמנה מתחלקת ללשוניות

  .הוצאות והתחייבות, חשבונית, מידע ביבליוגרפי, פרטי הזמנה:  הלשוניות הן.אך לא לשנותו, זה
 

  

 לשונית פרטי הזמנה 5.3.2
 :שונית זו מופיעים השדות הבאיםבל
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  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

  עדכון/הוספה
כשנוצרת הזמנה  .עדכון או על הוספהלחצו על , לאחר שסיימתם למלא או לעדכן את טופס ההזמנה

  .עדכוןיופיע לחצן , כשנפתחה הזמנה קיימת לצורך עדכון . במסך זההוספהיופיע לחצן , בפעם הראשונה
 

 ברירות מחדל
כך שיופיעו כברירת מחדל בכל טופס , אם ברצונכם לשמר את הערכים שהוכנסו לשדות המפורטים להלן

  .ברירות המחדל יישמרו רק עבור המחשב שלכם .ברירות מחדללחצו על , הזמנה חדש שייפתח

  1מספר הזמנה נוסף  •

  2מספר הזמנה נוסף  •

  קבוצת הזמנה •

  סטטוס הזמנה •

  ספרייה-תת •

  טת רכששי •

  סוג חומר •

  קוד ספק •

  תזכורת ספק •

  הערת ספק •

  דחוף •

  מספר קורא של היוזם •

  פעולה •

  הערת ספרייה •
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  מספר קורא של המאשר •

  יחידות' מס •

  צפי ימי הגעה •

  משלוח תזכורות באופן אוטומטי •

  )עבור הזמנות מסוג ספר(אוסף פריט  •

  התחייבות תקציב •
ברירות אוסף פריט והתחייבות תקציב ברגע הלחיצה על , נהאם נמצאו ערכים כלשהם בשדות סטטוס הזמ

  .תופיע אזהרה בעניין זה, מחדל
 

ניתן לשמר את ברירות המחדל רק במצב עבודה על הזמנה חדשה או על העתקת הזמנה , בנוסף לכך
  .ניתן לשמר את כל השדות האחרים גם במצב עבודה של עדכון הזמנה .קיימת

 
חלק ניכר מהנתונים שהוספתם לגבי הספק , ברירות מחדלוחצים על שימו לב לכך שכאשר אתם ל

, במקומם .העתקה או על הוספהלא יועתקו מברירות המחדל כאשר תלחצו על ) בשדות המפורטים להלן(
השדות הבאים הם אלה שיועתקו ישירות מתוך רשומת  .יילקחו נתונים אלה מתוך רשומת הספק עצמה

  :הספק

  סוג מכתב •

   הזמנהסוג משלוח •

  סוג משלוח •

  שיטת משלוח מכתבים •

  מטבע •

• Terms Sign  

  הוספה/אחוז הנחה •
 רענון

  .כדי לאפשר למערכת לחשב את מחיר ההזמנה במטבע מקומי על פי שער החליפין הנוכחירענון לחצו על 
 

  :בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

 מספר הזמנה
כל עוד המספר , אך ביכולתכם לשנות מספר זה, טיהמערכת תשייך להזמנה מספר הזמנה באופן אוטומ

  .שהכנסתם אינו נמצא כבר בשימוש

 1מספר הזמנה נוסף 
  .ניתן להשתמש בו לצורך שיוך מספר נוסף להזמנה .שדה זה הוא אופציונאלי

 2מספר הזמנה נוסף 
  .ניתן להשתמש בו לצורך שיוך מספר נוסף להזמנה .שדה זה הוא אופציונאלי

 נהסטטוס הזמ
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  :לרשותכם עומדים הסטטוסים הבאים

• NEW –הזמנה חדשה שעדיין לא טופלה . 

• WP –זהו סטטוס ביניים בין .  הזמנה הממתינה לטיפולNEW לבין PS.  

• PS –ניתן להשתמש בסטטוס זה כדי לאותת ליחידה המטפלת .  הטיפול בהזמנה החל
  .בהזמנות שההזמנה מוכנה להמשך הטיפול

• WB –תקציבי בהמתנה לאישור  . 

• QSV –יש לבצע בירור לפני משלוח ההזמנה  . 

• CNB )Canceled, no budget(–אם .  סטטוס זה מבטל את ההתחייבות התקציבית
 – RSV, לדוגמה(תשנו את הסטטוס חזרה לכזה המסמן שניתן לשלוח את ההזמנה 

 . תופעל ההתחייבות התקציבית מחדש, )הזמנה הממתינה למשלוח

• DNB –אם .סטטוס זה מבטל את ההתחייבות התקציבית. סר תקציב בהמתנה מחו 
 – RSV, לדוגמה(תשנו את הסטטוס חזרה לכזה המסמן שניתן לשלוח את ההזמנה 

 . תופעל ההתחייבות התקציבית מחדש, )הזמנה הממתינה למשלוח

• RSV –בהמתנה למשלוח לספק  . 

• SV –נה סטטוס ישת, או נשלחה בדואל, כאשר הודפסה ההזמנה.  נשלחה לספק
  .SV-ההזמנה באופן אוטומטי ל

• VC) Vendor canceled order (–אם .  סטטוס זה מבטל את ההתחייבות התקציבית
 – RSV, לדוגמה(תשנו את הסטטוס חזרה לכזה המסמן שניתן לשלוח את ההזמנה 

 . תופעל ההתחייבות התקציבית מחדש, )הזמנה הממתינה למשלוח

• LC) Library canceled order  (–אם .  סטטוס זה מבטל את ההתחייבות התקציבית
 – RSV, לדוגמה(תשנו את הסטטוס חזרה לכזה המסמן שניתן לשלוח את ההזמנה 

 . תופעל ההתחייבות התקציבית מחדש, )הזמנה הממתינה למשלוח

• CLS –כאשר סטטוס הגעת החומר הוא .  ההזמנה סגורהComplete) הגעה מלאה( ,
ישתנה סטטוס ההזמנה באופן , )החשבונית שולמה (Paidוסטטוס החשבונית הוא 

  .CLS-אוטומטי ל

 הערה
לא ישתנו באופן , כלומר(סטטוסים אלה יהיו למידע בלבד  .ניתן להגדיר במערכת סטטוסי הזמנה נוספים

  .על ספרנית הרכש לעדכן את הסטטוסים הנוספים הללו באופן ידני ).אוטומטי כתוצאה מפעילות הרכש
 

ISBN/ISSN  
 .שדה זה הוא אופציונאלי
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הם יוכנסו באופן , )022 או 020בשדות ( קוטלגו ברשומה הביבליוגרפית ISSN או ISBNאם מספרי 
 ). ברשימת ההזמנותהעתקה או על חדשאם פתחתם אותו באמצעות לחיצה על (אוטומטי לטופס ההזמנה 

 . ידניתוכלו להוסיפם באופן, אם מספרים אלה לא עודכנו באופן אוטומטי

 9שבעקבותיהן מספר ליבה בן , "978"המתחיל תמיד בספרות ,  ספרות13 בן ISBN-תומכת ב" אלף"
  .ספרות וספרת ביקורת שחושבה מחדש

 :לדוגמה

10-digit ISBN: 091661736X 

13-digit ISBN: 9780916617363 

 לבחור במספר תוכלו, אחד עבור הרשומה הביבליוגרפית) ISSNאו  (ISBNאם קיים יותר ממספר 
 .הרלוונטי להזמנה מתוך הרשימה הנפתחת בשדה זה

 הערה

,  של ההזמנהISBN/ISSNניתן להגדיר במערכת כל שדה ביבליוגרפי שממנו יילקחו הנתונים עבור 
 . הסטנדרטיים המשמשים למטרה זוMARCבנוסף לשדות 

 

ERM  ID 
 ".אלף"שיתממשק עם , Verde-שדה זה נועד לתמוך בתהליך הרכש של משאבים אלקטרוניים ב

 
 תאריך פתיחה

  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .תאריך פתיחתה של ההזמנה

 קבוצת הזמנה
הספרייה , לדוגמה .אפשרויות קבוצת ההזמנה הוגדרו מראש על ידי הספרייה .שדה זה הוא אופציונאלי

או על פי ,  העבודה של ספרניות הרכשתוכל להחליט להשתמש בשדה זה למיון הזמנות על פי קבוצות
כדי לשמור את קבוצת ההזמנה גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו  .המחלקות שעבורן מתבצעת ההזמנה

  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , ממחשב זה

 תאריך סטטוס
  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .תאריך שינוי הסטטוס האחרון

 יך משלוח הזמנהתאר
וסטטוס ההזמנה ,  התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת.תאריך משלוח ההזמנה אל הספק

  .SV-ישתנה ל

 "סגורה"סטטוס חשבונית 
, כלומר( אם החשבונית סגורה .שדה זה יופיע רק אם נרשם עבור הזמנה זו פריט שורה מתוך חשבונית

אם צפויות להגיע חשבוניות . תהיה תיבה זו מסומנת, )CMP – Completeסטטוס החשבונית הוא 
- תהיה התיבה לא, )PTL – Partial, "חלקי"סטטוס החשבונית יהיה , כלומר(נוספות עבור הזמנה זו 

 .מסומנת

תמשיך המערכת לחייב את שארית ההתחייבות מהתקציב עד אשר תוגדר , עבור חשבוניות חלקיות
, אם הסכום בחשבונית שונה מסכום ההתחייבות התקציבית, גורהכאשר החשבונית ס .החשבונית כסגורה

 ).לא על פי ההתחייבות, כלומר(יחויב התקציב על פי הסכום בחשבונית 

  ).PTL" (חלקי"יישאר סטטוס החשבונית תמיד , "כתב עת"ו" הזמנה קבועה"עבור הזמנות מסוג 
 

  .השתמשו בתיבה זו כדי לשנות את הסטטוס של חשבונית רשומה
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 "סגורה"סטטוס הגעה 
 אם כל היחידות שהוזמנו הגיעו ונרשמו ).של חומר(שדה זה יופיע רק אם נרשמה עבור הזמנה זו הגעה 

אם צפויות להגיע . תהיה תיבה זו מסומנת, )CMP – Complete, "מלאה"סטטוס ההגעה הוא (במערכת 
 . מסומנת- התיבה לאתהיה, )CMP – Partial, "חלקית"סטטוס ההגעה הוא (יחידות נוספות 

 
 ).PTL" (חלקית"יישאר סטטוס ההגעה תמיד , "הזמנה קבועה"עבור הזמנות מסוג 

  .השתמשו בתיבה זו כדי לשנות את סטטוס ההגעה

 סוג חומר
כדי לשמור את סוג החומר גם עבור  .בחרו מתוך הרשימה הנפתחת את סוג החומר של הפריט המוזמן

  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , הההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב ז

Material Format 
 ".אלף"שיתממשק עם , Verde-שדה זה נועד לתמוך בתהליך הרכש של משאבים אלקטרוניים ב

 
 ספרייה-תת

-כדי לשמור את תת .הספרייה שעבורה מיועד הפריט המוזמן-בחרו מתוך הרשימה הנפתחת את תת
 לאחר שמלאתם שדה ברירות מחדללחצו על , אות שיבוצעו ממחשב זההספרייה גם עבור ההזמנות הב

  .זה

 )עבור ספריות שבחרו לעבוד בשיטת רכש זו(יחידת רכש 
בחרו מתוך  ).ספריות-במקום תתי(שדה זה הוא שדה חובה עבור ספריות שבחרו לעבוד עם יחידות רכש 

די לשמור את יחידת הרכש גם עבור כ .הרשימה הנפתחת את יחידת הרכש שעבורה מיועד הפריט המוזמן
  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה

 שיטת רכש
כדי לשמור את שיטת הרכש גם עבור  .בה השתמשתם בהזמנה זו) או סוג הרכש(בחרו את שיטת הרכש 

להלן מספר  .מלאתם שדה זה לאחר שברירות מחדללחצו על , ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה
  :דוגמאות לשיטות רכש

• P - רכש  

• A – אישור לפני רכישה )Approval(  

• G - מתנה  

• E - החלפה  

• D - פיקדון  

• PX –צפוי - תשלום לא 

• PF – ללא רכש )Purchase Free ; במחיר100%מאפשר הנחה של עד .(  
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 מספר קורא של היוזם
ניתן , לחילופין .הכניסו כאן את מספר הקורא שלו, )הזמנהיוזם ה(אם ההזמנה מיועדת לקורא מסוים 

כדי לשמור נתון זה גם עבור  .לבחור מתוך רשימת הקוראים באמצעות לחיצה על הלחצן שמשמאל לשדה
  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה

 שם יוזם
  .מלא המערכת את שמו באופן אוטומטית, אם הכנסתם את מספר הקורא של היוזם

 פעולה
בשדה זה תוכלו לבחור בפעולה  .שדה זה יהיה פעיל רק אם הוכנס מספר הקורא של היוזם בשדה שמעליו

  :להלן הפעולות האפשריות .שתתבצע עם הגעת החומר

• None –לא תתבצע אף פעולה  . 

• Send Directly –ח ישירות מהספק  בחרו באפשרות זו אם ברצונכם שהחומר יישל
  .המערכת תדפיס במקרה כזה את כתובת הקורא היוזם על ההזמנה. אל הקורא המזמין

• Create Hold – בחרו באפשרות זו אם ברצונכם ליצור הזמנת השאלה אוטומטית 
 . עבור הקורא היוזם

• Send Mail – או ( בחרו באפשרות זו אם ברצונכם שהמערכת תשלח הודעת אימייל
 של החומר הראשוניתבאופן אוטומטי אל הקורא היוזם ברגע ההגעה ) הודעה מודפסת

  .ההודעה בדבר הגעת החומר לספרייה תישלח ליוזם ההזמנה. המוזמן
 לאחר ברירות מחדללחצו על , כדי לשמור נתון זה גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה

  .שמלאתם שדה זה

 מספר קורא של המאשר
מספר הכניסו את מספר הקורא שלו בשדה , לפרטי ההזמנה את מי שאישר אותהאם ברצונכם להוסיף 

ניתן לבחור מתוך רשימת הקוראים באמצעות לחיצה על הלחצן שמשמאל , לחילופין .קורא של מאשר
 לאחר ברירות מחדללחצו על , כדי לשמור נתון זה גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה .לשדה

  .שמלאתם שדה זה

 ערת ספרייהה
ניתן לכוונן את המערכת כך שהערת הספרייה תופיע  . תווים לכל היותר200ניתן להקליד כאן הודעה בת 
  .בזמן רישום הגעת החומר

 לשונית ספק 5.3.3
בהתאם , השדות המופיעים בלשונית הספק יהיו שונים במקצת: בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

 .כהזמנה קבועהככתב עת או , להגדרת סוג ההזמנה כספר



   118 מתוך'  עמ
  רכש– מדריך למשתמש 18.01גרסה " אלף"

 2007,  ביולי25: עדכון אחרון

51

 

 קוד ספק
    עלצולח

נתוני  .Enterהקלידו את קוד הספק ולחצו על המקש , לחילופין .בחרו בספק מתוך רשימת הספקיםו 
השדה  . יילקחו מתוך רשומת הספקסוג משלוח וסוג מכתב, סוג משלוח ההזמנה, איש קשרהשדות 

 . ברגע שההזמנה תישלח אל הספק,על בסיס סוג המשלוח,  יתמלא באופן אוטומטיתאריך תזכורת

  :הערה

, יילקחו נתוני שדות אלו מתוך רשומת הספק ברמה השנייה, אם ספרייתכם עובדת עם ספקים בשתי רמות
 אם אין רשומת ספק .מתוך רשומת הספק הגנרי, ואם לא, יחידת רכש זו/ספרייה-אם זו קיימת עבור תת

הרמה השנייה תהיה , בהתאם להגדרות הספרייה .תתשתמש המערכת ברשומת הספק הגנרי, ברמה שנייה
 .ספריות או עבור יחידות רכש-עבור תתי

 

 לאחר ברירות מחדללחצו על , כדי לשמור את קוד הספק גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה
ולא נתונים אחרים מתוך , שימו לב שבמקרה זה יועתק רק קוד הספק להזמנות הבאות .שמלאתם שדה זה

נתוני שדות אלה יילקחו מתוך רשומת ( .סוג משלוח וסוג מכתב, כגון סוג משלוח ההזמנה, שומת הספקר
  .)כפי שהוסבר לעיל, הספק

 שם ספק
  .תמלא המערכת את שמו באופן אוטומטי, אם הכנסתם את קוד הספק

 תזכורת ספק
ר זה שימושי במיוחד עבור דב .בשדה זה ניתן להוסיף מספר זיהוי של ההזמנה כפי שניתן על ידי הספק

  .כתבי עת

' יועתק מס, מנויים של עץ ההזמנות/ויצרתם את המנוי בענף פריטים' כתב עת'אם מדובר בהזמנה מסוג 
 . בטופס המנוימספר הזמנת ספקהאסמכתה של הספק לשדה 

 הערת ספק
  . תווים לכל היותר200ניתן להקליד כאן הודעה בת 

 איש הקשר של הספק
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איש המערכת תמלא שדה זה באופן אוטומטי בשם המופיע בשדה  .איש הקשר מטעם הספקזה שמו של 
ניתן גם לבחור באיש קשר אחר מתוך הרשימה  .אך תוכלו לשנותו באופן ידני,  שברשומת הספק1קשר 

  ).שבה יופיעו כל חמשת אנשי הקשר כפי שהוגדרו ברשומת הספק(הנפתחת 

  רשימה/מכתב 
הפורמט יוכל להיות בצורת רשימת הזמנות או כמכתב , לדוגמה .ה אל הספקזה פורמט משלוח ההזמנ

אך , המערכת תמלא שדה זה באופן אוטומטי בנתון ברירת המחדל המופיע ברשומת הספק .הזמנה בודד
אפיון לא יופיעו בלשונית זו השדות , )רשימת הזמנות (LI אם בחרתם בסוג .תוכלו לשנותו באופן ידני

 . היות והם אינם רלוונטיים במקרה זה, EDI/לדוא/מכתב ודפוס

 אפיון מכתב
בחרו בסוג פורמט ההזמנה  .סוג משלוח הזמנהבשדה ) מכתב בודד (LE-שדה זה יופיע רק אם בחרתם ב

 שימו לב לכך שאפיון המכתב חייב לתאום את האפשרות .הרצוי עבור הזמנה זו מתוך הרשימה הנפתחת
ני שייתכן שהפורמט שנבחר מוגדר ככזה שיישלח באופן אוטומטי מפ, EDI/דואל/דפוסשנבחרה בשדה 

 . רק באימייל

 :אופן קבלת המשלוח
שימו לב לכך שבחירתכם חייבת לתאום את האפשרות שנבחרה  .בחרו בסוג משלוח ההזמנה אל הספק

שימו לב לכך שהאפשרות , אם בחרתם בהזמנה המוגדרת למשלוח באימייל, לדוגמה .אפיון מכתבבשדה 
  .שנקבעה בשדה זה תהיה אימייל גם היא

 ):EDI/ל"דוא/דפוס (סוג משלוח
  .זו הדרך שבה יישלח החומר המוזמן מהספק אל הספרייה

 )עבור ספרים(תאריך תזכורת 
, תחשב המערכת את תאריך התזכורת ברגע משלוח ההזמנה אל הספק, אם לא הכנסתם תאריך באופן ידני

  :על פי האלגוריתם הבא

 ):Monograph(ספרים הזמנות 

Z68-ORDER-DATE + Z70- DELIVERY-DELAY) לפי סוג משלוח החומר.( 

 :הזמנות קבועות

Z68-ORDER-DATE + Z68-MMAX-NO-ARRIVAL-DAYS 

   :הזמנות כתב עת

Z68-ORDER-DATE + Z70- DELIVERY-DELAY) לפי סוג משלוח החומר.( 

ת באופן אוטומטי אם תהליך משלוח התזכורות תמשיך המערכת לעדכן את תאריך התזכור, לאחר מכן
שימו לב  ).acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים יתנהל באמצעות השירות 

אם  .שעבור הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות יישלחו התזכורות באופן ידני עבור כל גיליון בנפרד
, ) ברשימת תזכורות ההזמנהתזכורת חדשהמצעות לחצן בא(התזכורות עבור הזמנה זו ינוהלו באופן ידני 

  .ישתנה תאריך התזכורת רק אם תאריך ההגעה הצפוי בטופס התזכורת שונה על ידי הספרנית

Batch Claiming  
דוח תזכורות ומכתבי תהליך משלוח התזכורות עבור הזמנה זו יתנהל על ידי השירות , אם סומנה תיבה זו

הדרך היחידה למשלוח תזכורת עבור , אם לא סומנה תיבה זו ).acq-12(פרים תזכורות עבור הזמנות ס
רשימת תזכורות  בחלונית תזכורת חדשהבאמצעות לחיצה על (הזמנה זו תהיה לשלוח תזכורת ידנית 

לחצו על , כדי לשמור נתון זה גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה ).תזכורותתחת ענף להזמנה 
  .אחר שמלאתם שדה זה לברירות מחדל
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 דחוף
כדי לשמור נתון זה גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב  .סמנו תיבה זו, אם מדובר בהזמנה דחופה

ניתן לכוונן את המערכת כך שהודעה בדבר דחיפות  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , זה
  .ההזמנה תופיע בזמן רישום הגעת החומר

  )עבור הזמנות מסוג כתב עת והזמנה קבועה(תום מנוי /תחילת
נתונים אלה יועתקו גם לפריט השורה הרלוונטי בחשבוניות  .המנוי יהיה תקף בין תאריכים אלה

  .שתתקבלנה כנגד מנוי זה

  )עבור הזמנות מסוג הזמנה קבועה(צפי ימי הגעה 
 לא התקבלו עדיין כרכים אם .כאן יירשם מספר הימים המרבי שצפוי לחלוף מרגע קבלת הכרך הקודם

נתון זה יציין את מספר הימים המרבי הצפוי לחלוף בין משלוח ההזמנה אל הספק , השייכים להזמנה זו
דוח זה יודפס עם  .ניתן להדפיס דוח הזמנות קבועות שעבורן יש לשלוח תזכורות .להגעת הכרך הראשון

 גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו כדי לשמור נתון זה .תזכורות להזמנות קבועותהרצת השירות 
  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , ממחשב זה

  )עבור הזמנות מסוג כתב עת והזמנה קבועה(מחזור תקציב 
כל , "1"אם הקלדתם : שדה זה מגדיר את מחזור התקציבים השנתיים שיחויבו עבור המנוי בדרך הבאה

, התקציב יחויב כל שנתיים, "2"אם הקלדתם  .ציבים החדשיםתקציב שנתי יחויב בתורו עם היפתח התק
יחויב תקציב , "2" ומחזור התקציב הוא BIOLOGY-2007אם התקציב שנבחר הוא , לדוגמה .וכן הלאה

התקציב , למעשה( . לא יחויב כללBIOLOGY-2008תקציב , ולעומת זאת, זה עבור המנוי
BIOLOGY-2007יב עבור מנוי זה יהיה התקציב הבא שיחו .) מכסה שנתייםBIOLOGY-2009 

  ).חידוש התחייבויות עבור הזמנות כתבי עת והזמנות קבועותלאחר הרצת השירות (

  )עבור הזמנות מסוג כתב עת והזמנה קבועה(תאריך חידוש 
  .זה התאריך שבו יש לחדש או לבטל את המנוי

 לשונית כמות ומחיר 5.3.4
 : בלשונית זו מופיעים השדות הבאים

 

  

 וני כמות היחידות בהזמנהנת
  נתוני כמות היחידות בהזמנה

 
 יחידות' מס
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כדי לשמור נתון זה  .נתון זה יודפס בהזמנה שתישלח אל הספק .הכניסו כאן את מספר היחידות המוזמנות
  . לאחר שמלאתם שדה זהברירות מחדללחצו על , גם עבור ההזמנות הבאות שיבוצעו ממחשב זה

 מחיר יחידה
  .של כל יחידהזה מחירה 

 כ מחיר"סה
כ המחיר באמצעות "תחשב המערכת את סה, יחידות ומחיר יחידה' מסלאחר שהוכנסו נתונים בשדות 

  .הכפלת נתונים אלה זה בזה

 הערת כמות
ניתן להשתמש בהודעה זו לצורך מסירת מידע נוסף לספק  .הערה זו תופיע בהזמנה שתישלח אל הספק

  . תווים200שדה זה יכול להכיל עד  ).הכרכים בהזמנה קבועהמספר , לדוגמה(בדבר ההזמנה 

  פריטיםהקמת
אם ברצונכם שהמערכת תיצור באופן אוטומטי רשומות  ".ספר"תיבה זו תופיע רק עבור הזמנות מסוג 

הסירו את הסימון , אם אין ברצונכם ליצור פריטים .הקפידו לסמן תיבה זו, פריט עבור היחידות שהוזמנו
  .גדרות המערכת תקבענה אם תיבה זו תהיה מסומנת כברירת מחדלה .מהתיבה

 אוסף פריט
ניתן לשייך פריט מוזמן לאוסף ספרייה כלשהו עוד בשלב  ".ספר"תיבה זו תופיע רק עבור הזמנות מסוג 

  .באמצעות מילוי שדה זה, ההזמנה

  :אזור המחיר המשוער

 מטבע
ברירת המחדל בשדה זה  . ידי הספק כנגד הזמנה זובחרו את המטבע שיופיע בחשבוניות שתישלחנה על

לחצו על צלמית החץ שמשמאל לשדה כדי  .יהיה המטבע שהוגדר כמטבע ברירת המחדל בטופס הספק
  .לבחור מתוך המטבעות שהוגדרו בטופס הספק

 
  .אפשר למצוא ברשת רשימות מעודכנות של קודי המטבעות הנהוגים בעולם

 מחיר מחירון
מחיר זה חייב  . להכניס את המחיר שלפיו תיקבע ההתחייבות התקציבית עבור הזמנה זובשדה זה ניתן

תעתיק המערכת את לשדה זה את המחיר שחושב , אם לא הוכנס נתון אחר .להיות המחיר במטבע הספק
  .כ מחיר"סהבשדה 

  הוספה/אחוז הנחה
מאפשרים הגדרת , ס ההזמנהוהועתקו לטופ,  שהוגדרו כברירת מחדל בטופס הספקTerm Percentשדות 

ניתן להגדיר הנחה בפורמט . אחוז הנחה קבוע שאותו צפוי הספק להעניק לכל הזמנה של הספרייה
xxx.yy) 100%הדבר מאפשר לבטא אחוזים עד ). עם שני מקומות אחרי הנקודה, כלומר. 

  . תופיע הודעת שגיאה100%-אם הסכום שהוכנס לשדה זה שלילי וגדול מ
 

 עבור 100%לא ניתן יהיה לקבוע הנחה של ,  מכווננת כך שאין לקבוע מחיר אפס להזמנהאם המערכת
תאפשר המערכת לעקוף , PFבמקרה ששיטת הרכש של הזמנה כלשהי הוא ".  רכישה- P"הזמנה מסוג 

  .100לא תופיע הודעת שגיאה אם האחוז שהוזן הוא , "-"אם הסימן שנבחר הוא , לדוגמה .בדיקה זו

 ימחיר סופ
  .המחיר הסופי שווה למחיר המחירון פחות ההנחה
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, ואם המחיר הסופי ישונה בשלב מאוחר יותר, אם לתקציב המשויך להזמנה זו כבר יש התחייבויות
  .ההתחייבות תעודכן בהתאמה על ידי המערכת באופן אוטומטי

 מחיר מקומי
מחיר =  שער החליפין X Terms Xמחיר סופי במטבע הספק : המחיר המקומי יחושב בצורה הבאה

  .במטבע מקומי

 הערת מחיר
  . תווים200שדה זה יכול להכיל עד 

 התחייבות תקציב
מלאו את , אם ברצונכם לחייב רק תקציב אחד עבור הזמנה זו .תיבה זו תופיע רק עבור הזמנות חדשות

הלחצן ניתן לבחור תקציב מתוך רשימת התקציבים באמצעות לחיצה על  .קוד התקציב בשדה זה
 .שמשמאל לשדה

תקציב השתמשו בלשונית , במקומו .אל תשתמשו בשדה זה, אם ברצונכם לחייב יותר מתקציב אחד
 .הזמנה מתחת לענף התחייבותהמשנה -פתחו את ענף, לצפייה בה .בחלונית הימנית העליונההזמנה 

 משלוח הזמנות לספקים 5.4

  .קיימות שתי דרכים למשלוח הזמנה אל הספק
  ; ברשימת ההזמנותשלוחמלחיצה על  •

  ).acq-14(משלוח רשימת הזמנות אל הספק באמצעות השירות  •

 לחצן משלוח 5.4.1
בהתאם להגדרות , יתרחש אחד הדברים הבאים, ברשימת ההזמנותמשלוח לאחר שלחצתם על הלחצן 

  :המערכת
 

 דבר זה יקרה אם סוג משלוח ההזמנה .ההזמנה תודפס ותישלח באופן ידני אל הספק •
, או תשלח אותה באימייל, המערכת תדפיס את ההזמנה). הזמנה בודדת( LEהוא 

 ).ההזמנה נשלחה לספק (SV-וסטטוס ההזמנה ישונה באופן אוטומטי ל

  :הקפידו על כך ש, אם אתם שולחים את ההזמנה באימייל •

o  קובץprint.iniמוגדר כהלכה  . 

o מוגדרת כתובת אימייל בטופס כתובת הספק.  
 

  .ההזמנה תודפס, אים אלהאם לא התקיימו תנ

). רשימה (LIההזמנה תיכלל ברשימת הזמנות לספק אם סוג משלוח ההזמנה היה  •
). ממתינה למשלוח לספק (RSV- תגרום לשינוי סטטוס ההזמנה למשלוחהלחיצה על 

משלוח רשימת רשימת ההזמנות תישלח רק במועד מאוחר יותר עם הרצת השירות 
  .SV-ישתנה סטטוס ההזמנה באופן אוטומטי ל, ותלאחר הרצת השיר .הזמנות לספק

דבר זה יתאפשר אם הספק הוגדר  .EDIניתן לשלוח את ההזמנה אל הספק בפורמט  •
 EDI-ושיטת משלוח המכתב נקבעה כ, LE-סוג משלוח ההזמנה נקבע כ, EDIכספק 

 .בלשונית הספק בטופס ההזמנה
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  .הרלוונטיעיינו בפרק , EDIלפרטים אודות הגדרת ספק   
 תגרום לשינוי משלוחהלחיצה על , )EDIעבור  (EDאם סוג משלוח ההזמנה הוא  •

  ).ממתינה למשלוח לספק (RSV-סטטוס ההזמנה ל
 

 ולשלוח אותו לספק באמצעות EDItEURניתן לכלול את ההזמנה בקובץ בפורמט 
EDI משלוח הזמנות  עם הרצת השירותEDI. ישתנה סטטוס , לאחר הרצת השירות

 .SV-ופן אוטומטי לההזמנה בא

 תקציב הזמנה 5.5

  .ישנן שתי דרכים לחייב תקציבים
  .כפי שמתואר לעיל,  בטופס ההזמנה עם יצירת ההזמנהכמות ומחירבאמצעות לשונית  •
  . בחלונית הניווטחיובבאמצעות ענף  •
 

 הזמנה מתחת לענף התחייבותהמשנה -בחרו בענף, כדי ליצור התחייבות תקציבית כנגד הזמנה מסוימת
 . בחלונית הימניתתקציב הזמנהכעת תיפתח הלשונית  .הזמנהבלשונית 

 

 
ניתן לחייב יותר מתקציב אחד  .בחלונית זו תופיע בכתיב בירוק רשימת התקציבים שיחויבו כנגד הזמנה זו

 .תתחלק ההתחייבות בין התקציבים שנבחרו, בצורה זו .כנגד הזמנה
 

  .קודמות יופיעו בכתיב אדוםתקציבים שההתחייבות כנגדם נוצרה בשנים 
 

  :מציג את ההתחייבות בשני חלקיםסכום התחייבות הטור 
הנתון הראשון הוא ההתחייבות המקורית המבוססת על המחיר המשוער המופיע בטופס  •

  .ההזמנה
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הנתון השני הוא ההפרש שבין ההתחייבות המקורית לבין הסכום המופיע בחשבונית  •
 הסכום הפעיל יתאפס באופן ".הסכום הפעיל"ם הפרש זה נקרא ג ).אם נרשמה(

מעמד כשבטור , כלומר(אוטומטי ברגע שהחשבונית תירשם במערכת במלואה 
  ).Completeחשבונית יופיע הטקסט 

  לחצנים 5.5.1
  :בלשונית זו מופיעים הלחצנים הבאים

 הוספת תקציב
הוספת  ולחצו על  תקציבהוספת קודמלאו את קוד התקציב בשדה , כדי להוסיף התחייבות מתקציב חדש

  .תקציב

 התחייבות
הכניסו את סכום , סמנו את התקציב, כדי לציין את סכום ההתחייבות כנגד תקציב מסוים ברשימה

  .התחייבות ולחצו על התחייבותההתחייבות לשדה 

 מחיקת תקציב
  .מחיקהסמנו את התקציב ברשימת התקציבים ולחצו על , כדי למחוק תקציב מסוים מהרשימה

 יתרה
  .יתרת חשבוןלחצו על , כדי לצפות ביתרת החשבון של התקציב המסומן

 סגירה
  .סגירהלחצו על , לאחר שביצעתם את כל השינויים בלשונית זו

  שדות 5.5.2
  הוספת קוד תקציב

ניתן לבחור תקציב מתוך רשימת התקציבים באמצעות  .כאן יש להכניס את הקוד הייחודי של התקציב
  .משמאל לשדהלחיצה על הלחצן ש

  התחייבות
או להשאירו , תוכלו למלא את הסכום בשדה זה .זהו סכום ההתחייבות מתוך התקציב המסומן ברשימה

  . הנמצא מתחתיואחוז התחייבותריק ולמלא את אחוז ההתחייבות הרצוי בשדה 

 אחוז התחייבות
, אם מלאתם שדה זה .עבור התקציב המסומן ברשימה, מתוך כלל ההתחייבות, זהו אחוז ההתחייבות

  .ריקהתחייבות השאירו את השדה 

  מטבע ההזמנה, מחיר מקומי, מחיר משוער של ההזמנה
  .ולא ניתן לשנותו, שדות אלה נועדו למידע בלבד

  סך התחייבות
בשדה זה יופיע סכום ההתחייבות שכוסה עד כה על ידי , אם הוקצו להזמנה תקציב אחד או יותר

  .התקציבים שברשימה

 מנויים/פריטים 5.6

כדי  .ייווצר גם קישור אוטומטי בין רשומת הפריט להזמנה, ובמקרה כזה, ניתן להוסיף פריטים להזמנה
 .הזמנה תחת הענף מנויים/פריטיםהמשנה -בחרו בענף, להוסיף פריטים להזמנה מסוימת
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  .כעת תוצג רשימת הפריטים בחלונית הימנית העליונה, "ספר"אם מדובר בהזמנה מסוג 

 
  .תוצג רשימת המנויים בחלונית זו, "כתב עת"אם מדובר בהזמנה מסוג 

 ביטול הזמנות 5.7

ובחירה ,  ברשימת ההזמנותביטול/הדפסהניתן לבטל הזמנה מסוימת באמצעות לחיצה על לחצן 
 .  בחלון שנפתחהדפסת מכתבי ביטול לספקבאפשרות 

 

 
 

 .כתב הביטול לספק יהיה תמיד מכתב מודפסמ). ביטול על ידי הספרייה (LC-סטטוס ההזמנה ישתנה ל
 

בחרו באחת  .ניתן גם לבטל הזמנה באמצעות פתיחת טופס ההזמנה ועדכון שדה סטטוס ההזמנה
  :האפשרויות הבאות

 
• VC) י הספק"ביטול ע( 

• LC) י הספרייה"ביטול ע( 

• CNB) ביטול מחוסר תקציב( 
 

 אם תשנו את הסטטוס חזרה לכזה .יביתסטטוסים אלה מבטלים באופן אוטומטי את ההתחייבות התקצ
תופעל ההתחייבות , ) הזמנה הממתינה למשלוח– RSV, לדוגמה(המסמן שניתן לשלוח את ההזמנה 

 . התקציבית מחדש

 מחיקת הזמנות 5.8

  :קיימות שתי דרכים למחיקת הזמנות מהמערכת

  ;באמצעות רשימת ההזמנות .1

  .מפתח הזמנות חדשות ומבוטלותבאמצעות  .2

 NEW ,LCייה זו מאפשרת רק את ביטול ההזמנות שמצב ההזמנה שלהן הוא אפשרות שנ
  ).ביטול מחוסר תקציב (CNB-ו) ביטול על ידי הספק (VC, )ביטול על ידי הספרייה(

 מחיקת הזמנה באמצעות רשימת ההזמנות 5.8.1
, כורותתז, אם קיימים פריטים .מחיקהניתן למחוק הזמנה באמצעות סימונה ברשימת ההזמנות ולחיצה על 

  .יופיע חלון ובו תתבקשו לאשר את המחיקה, רישום הגעות וחשבוניות עבור ההזמנה המיועדת למחיקה
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 מעקב הזמנות 5.9

כגון שינויים בסטטוס ההזמנה , מעקב ההזמנות מאפשר צפייה בכל הפעילויות הקשורות בתהליך הרכש
 .הזמנהתחת הענף נות מעקב הזמהמשנה -ניתן לצפות בו תחת ענף .או במצב התזכורות עבורה

 

 

  רשימת מעקב הזמנות 5.9.1
  :ברשימת מעקב ההזמנות והמנויים מופיעים הלחצנים הבאים

 סינון
 .ניתן לסנן את הפעולות שתופענה ברשימה באמצעות המסננים הנמצאים מעל רשימת מעקב ההזמנות

 .אפשר לבחור ביותר ממסנן אחד

מלבד , סימון כל תיבה, מצד שני .יפי שסומן קודם לכן גורם לביטולו של כל מסנן ספצהכלסימון התיבה 
  .הכול גורם לביטול המסנן ,הכול

 הוספה
 והחלונית התחתונה תהפוך להיות הוספהלחצו על  .ניתן להוסיף למעקב ההזמנות גם פעולות באופן ידני

  .הערה נוספת לאלו שהוספו באופן אוטומטי/ובה ניתן להגדיר פעולה, פעילה

  פעולהביטול תאריך
ביטול סמנו את הפעולה הרצויה ברשימה ולחצו על , אם ברצונכם לבטל תאריך פעולה שנקבע קודם לכן

  .תאריך פעולה

 מעקב הזמנות ומנויים 5.9.2
ניתן  .בחלונית זו יופיעו פרטי הפעולות שסומנו ברשימת מעקב ההזמנות והמנויים שבחלונית העליונה

 .כן את פרטי הפעולה המסומנתאו לעד, להוסיף פעולה נוספת באופן ידני
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 תאריך פעולה
 ניתן לשלוף .תוכלו לבחור בעצמכם בתאריך פעולה עבורה, אם הוספתם פעולה באופן ידני

דוח מעקב  לצורך כך יש להריץ את השירות –תזכורות לפעולה על פי תאריך הפעולה שלהן /פעולות
  ).acq-22(פעולות 

 מסגרתסוג 
 .בחרו את סוג הפעולה מתוך הרשימה הנפתחת, באופן ידניאם ברצונכם להוסיף פעולה 

 
  :הערות הקשורות לרכש ולמנויים שלא תווצרנה באופן אוטומטי/להלן ארבעה סוגי פעולות

  . הערה כללית שתופיע רק ברשימת מעקב ההזמנות– 00פעולה מסוג  •

  . הערה היסטורית ביחס למנוי כתב עת– 95פעולה מסוג  •

  ). תווים2000-מוגבל ל(רישום מפורט של תשובה שהגיעה מהספק  – 98פעולה מסוג  •

ונועדה , שתופיע כחלק מההזמנה)  תווים2000עד ( הודעה לספק – 99פעולה מסוג  •
 הערה זו היא בנוסף להערה . המופיע בטופס ההזמנההערה לספקלהרחבת השדה 
  . התווים שאותה ניתן למלא בטופס ההזמנה100לספק בת 

 
מת מעקב ההזמנות ייכללו גם פעולות ביחס למנויים רק אם הוכנס מספר ברשי: הערה

פעולות הקשורות למנוי יופיעו רק במעקב פעולות , אחרת .ההזמנה לרשומת המנוי
  .המנוי בפונקציית כתבי העת

 הערת המשתמש
. tab45.lng בטבלה 3והן מבוססות על טור , את הפעולות המוצגות ברשימה המפורטת ניתן להזין ידנית

 .לא פעילות/ באותה טבלה ניתן גם להגדיר אילו פעולות יומן תהיינה פעילות2באמצעות טור 

 הערה
תועברנה במקביל כל רשומות  ,כאשר הזמנה כלשהי מועברת מרשומה אדמיניסטרטיבית אחת למשנתה

, החדשהוייווצר מעקב הזמנות חדש תחת הרשומה האדמיניסטרטיבית , מעקב ההזמנות הקשורות אליה
  .שתכלול את תאריכי הפעולה המקוריים ואת מספרי ההזמנה והרשומה האדמיניסטרטיבית הקודמות

 הודעות פעולה של מעקב ההזמנות 5.9.3
 בחלונית אדמיניסטרציהניתן לצפות בהודעות הפעולה של מעקב ההזמנות באמצעות פתיחת לשונית 

 .הניווט

System 
Librarians 
only 
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 :ת התואמות את הקריטריונים הבאיםחלונית זו מציגה את כל פעולות מעקב ההזמנו

תאריך הפעולה חייב , כלומר. תאריך הפעולה הוא מאוחר מתאריך הפתיחה אך לא מהתאריך הנוכחי
 .הודעות פעולה של מעקב הזמנותלהיות קודם או שווה לתאריך שבו נפתחה חלונית 

 .שקדמו לוהשתמשו בחלונית זו כדי לצפות בכל הפעולות המיועדות ליום הנוכחי ולימים 

 . מאפשר לכם לעבור משורת פעולה כלשהי אל ההזמנה הקשורה אליההזמנהלחצן 

 הערה
כשלמערכת  .EDI באמצעות שהתקבלו הספק תשובות כל את להציג כדי להשתמש גם ניתן זו בחלונית

) EDIתשובת ספק באמצעות  (94נוצרת באופן אוטומטי פעולה מסוג , EDIנטענת תשובת ספק באמצעות 
 מעקב של הפעולה הודעות בין יוצגו EDI מסוג היומן פעולות .אריך הפעולה שלה נקבע לאפסות

 .ההזמנות
 

 .שיטת המיון של הרשימה זהה לזו של רשימת מעקב ההזמנות

 )ספרים(כותרים -הזמנה רבת 5.10

  :ניתן לחלק לשני חלקים עוקבים) עבור ספרים(הכותרים -את תהליך ההזמנה רבת

, לדוגמה (BIBעבור קובץ רשומות ' ספרים'והזמנות מסוג  ADMיצירת רשומות  •
ניתן ליזום זאת על ידי  ).קובץ רשומות שהתקבל מהספק ונטען לתוך מאגר הנתונים

  ).acq-24(  והזמנותADMיצירת רשומות : הפעלת שירות הרכש

משלוח הזמנה בודדת המכילה את כל הכותרים , זמנית של כותרים רבים-פתיחה בו •
ניתן ליזום זאת  .ספרייה- ורישום יעיל של העותקים שנועדו לכל תת,הרצויים

מפתח הזמנות המשנה -ממשק שניתן לגשת אליו דרך תפריט-באמצעות שירות מבוסס
  .הזמנותבתפריט כותרים -רבות
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  )acq-24(  והזמנותADMיצירת רשומות : 1שלב 

  

 
לפני הרצת  .BIBור קובץ רשומות עב' ספר' והזמנות מסוג ADMשירות זה מאפשר יצירת רשומות 

-p(טעינת רשומות קיטלוג  החדשות באמצעות השירות BIB-עליכם לטעון את רשומות ה, שירות זה
manage-18(. השתמשו בפלט של , לאחר מכןp-manage-18תוכלו גם לשלוף את  . כקלט לשירות זה

 .הפרמטרים המתאימים הרלוונטיות באופן מקוון או כאצווה באמצעות בחירת BIB-רשומות ה

 .acq-24 הוא שדה חובה עבור שירות )Additional Order Number 1 (1מספר הזמנה נוסף השדה 
יוקצה לכל ההזמנות שנוצרו באמצעות שירות ) Z68-ORDER-NUMBER-1 (1מספר ההזמנה הנוסף 

-acqבשירות  .וישמש כמספר הזמנה קבוצתי המשותף לכל ההזמנות שנוצרו באמצעות אותו שירות, זה
 ויחידת sublibrary)(ספרייה-תת:  יש שני שדות נוספים שיוקצו לכל ההזמנות שנוצרו באמצעותו24
לא הוקצה להן , לדוגמה(ההזמנות החדשות שנוצרו על ידי השירות אינן מושלמות  .order unit)(רכש
  .ותריםכ- מפתח הזמנות רבות–השתמשו בשירות שבממשק המשתמש , להשלמת התהליך ).ספק

 
וכן נתוני , אם ספק כלשהו שלח לכם תקליטור המכיל כותרים ביבליוגרפיים כולל מידע אודותם, לדוגמה
 acq-24כ הריצו את השירות " ואחBIB ליצירת רשומות p-manage-18השתמשו בשירות  .מחיר

 . יוקצה לכל ההזמנות שייווצרו1מספר הזמנה נוסף אותו  . והזמנותADMליצירת רשומות 
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,  כדי לקבל מספר ערכי ברירת מחדל עבור רשומת ההזמנהBIB ברשומת ISBNבעת השימוש בשדה 
 ISBN-שימוש ב, תאריך הגעה משוער, מצב הזמנה, שיטת הזמנה: השדות הבאים יהיו רלוונטיים

  :קוד ספק ברירת מחדל, להקצאת ספק

 יועתק הוא,  מכיל נתוני מחירBIB ברשומת ISBNאם שדה : מחיר יחידת רכש •
  .020 בשדה cשדה -המחיר יילקח מתת . בהזמנהמחיר יחידהלשדה 

 כדי לחפש רשומת BIB שברשומת ISBN-ל ב"ניתן להשתמש בקוד המו: ספק הזמנה •
 ISBN-שימוש ב בשדה Yאפשרות זו מחייבת סימון ; ספק תואמת לכל הזמנה

שתמש בה רק וניתן לה, "1"-ו" ISBN" 0רלוונטית רק עבור קבוצות , להקצאת ספק
 ADMיצירת רשומות : ראו גם .ל ברשומת הספק"אם הספרייה הזינה את מספר המו

  ).acq-24( והזמנות
  כותרים-מפתח הזמנות רבות: 2שלב 

 

-מפתח הזמנות רבותהמשנה -הכותרים ניתן לפתוח מתפריט-את מפתח ההזמנות רבות •
  .הזמנותבתפריט כותרים 

התוצאה  .חיפושוללחוץ על ) Z68-ORDER-NUMBER-1 (1יש למלא את מספר ההזמנה הנוסף 
 1מספר הזמנה נוסף כותרים המכילה את כל ההזמנות בעלות אותו -תהיה רשימת מפתח הזמנות רבות

באמצעות שימוש במקשי (בשלב זה יוכל המשתמש לבחור בהזמנה אחת או יותר  .NEWומצב הזמנה 
Shift או Ctrl ( הזמנה כוללתלחצו על , ת כל ההזמנות ברשימה זוכדי לבחור א .הזמנהוללחוץ על. 

 .כותרים-המסך הבא שייפתח הוא טופס הזמנה רבת
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בטופס זה בחרו  .טופס זה נועד ליצור הזמנה אחת עבור כל ההזמנות שנבחרו ברשימת המפתח הקודמת
 בחרתם אם, לדוגמה .והוסיפו הערת כמות ותקציב עבור כל ההזמנות, את הספק ואת מספר היחידות

כותרים זו -כל ההזמנות בהזמנה רבת, "HISTORY-2007"ותקציב , "2"יחידות ' מס, SWETSבספק 
בצורה  .כתקציב שיחויב" HISTORY-2007"ואת " 2"את מספר היחידות , SWETSישאו את הספק 

נפרד בלא שיהיה צורך למלא טופס הזמנה (זו ניתן לטפל במספר רב של הזמנות כאילו היו הזמנה בודדת 
אם  .הכותרים יש גם תיבת סימון ליצירת רשומות פריט-בטופס ההזמנה רבת ).עבור כל אחת מהן

 .הקפידו לסמן תיבה זו, ברצונכם שהמערכת תיצור באופן אוטומטי רשומות פריט עבור היחידות שהוזמנו
  :תבוצענה הפעולות הבאות, אישורלאחר הלחיצה על 

המערכת תיקח את המחירים מתוך  .הכותרים-רבתחישוב המחיר הכולל של כל ההזמנה  •
מטבע שדה (את המטבע מתוך רשומת הספק , )020 בשדה cשדה -תת (BIBרשומות 

 מתוך רשומת הספק ישמשו לצורך Term Percent- וTerm Signוגם הנתונים ) 1
תופק הודעה שתמסור את המחיר המצטבר ותוכלו  .תוספות הרלוונטיות/חישוב ההנחות

  .ם להמשיך או לחדוללבחור א

  .עבור כל הזמנה) חיוב (ENCתיווצר פעולת תקציב מסוג  •

 NEW-וסטטוס ההזמנה ישתנה מ, כותרים שתישלח לספק-תודפס רשימת הזמנה רבת •
  ).נשלחה לספק (SV-ל

  .מפתחות הרכש יעודכנו •

  .פריטים רביםייפתח טופס ,  סומנהיצירת פריטיםאם תיבת הסימון  •
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בשדה " 5"אם הזנתם , לדוגמה .הספריות והאוספים- זה כדי לחלק את העותקים בין תתהשתמשו בטופס
, ) עותקים זהים בכל הזמנה5אתם מצפים לקבל , כלומר(הכותרים - בטופס ההזמנה רבתמספר יחידות

עותק אחד לאוסף , GECספרייה - עותקים לתת2, לדוגמה(השתמשו בטופס זה כדי לפצל את העותקים 
Reference ספרייה -בתתUARCV ,עותקים לאוסף 2-ו Healthספרייה - בתתTEX.(  כשתלחצו על

 .ייווצרו הפריטים, אישור

 הערה

 .Batch Claiming הסימון תיבת תסומן הכותרים-רבת ההזמנה בתהליך ונשלחו שנוצרו ההזמנות כל עבור
 יחושב התזכורת אריךות, הספק ברשומת 1 משלוח השדה מתוך יילקח משלוח סוג השדה תוכן, כן כמו
 .שם 1 משלוח עיכוב השדה פי על
 

בחשבוניות ובכל הפעולות האחרות , בהגעות, בתזכורות .הכותרים-בשלב זה מסתיים תהליך ההזמנה רבת
  .הקשורות בהזמנות אלו יש לטפל באופן נפרד עבור כל הזמנה

 
 דפדפו ברשימה –ההזמנות השתמשו במפתח , כותרים-כדי לשלוף הזמנות השייכות לאותה הזמנה רבת

המפתח יציג את כל ההזמנות  ). מספר הזמנה קבוצתית– GON) Group Order Numberעל פי השדה 
שלהן מצוין בשדה נקודת ההתחלה של ) Z68-ORDER-NUMBER-1 (1מספר הזמנה נוסף ששדה 

שתהליך ההזמנה  אך acq-24י "להפעיל גם על הזמנות שנוצרו ע את החיפוש הזה ניתן .החיפוש במפתח
- י תהליך ההזמנה רבת"כלומר הזמנות שעדיין לא טופלו ע(הכותרים עבורן עדיין לא הושלם -רבת

  ).הכותרים במודול הרכש

6 EDI 

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  EDIהגדרות  •

  EDIרשומת הזמנה באמצעות  •

  EDIרשומת תזכורת באמצעות  •

  ביטול הזמנות •

  )edi-11( יוצאות EDIמשלוח הודעות  •
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  EDIטעינת הודעות  •

  .EDIלצורך עבודה עם " אלף"אפיון דרישות  •

EDIהוא קיצור ל -Electronic Data Interchange) והכוונה לתקן שנוצר , )נתונים אלקטרוני חילוף
 הוא רכיב במודול EDI .לצורך שליחת מסמכים עסקיים כגון חשבוניות והזמנות בין מערכות מחשבים

 ".500אלף "כתבי עת ב/רכש

 UN/EDIFACTעובדת עם תקן " 500אלף " . ולשליחתןEDIישנם מספר תקנים להפקת הודעות 
(D96.A) EANCOM. UN/EDIFACT)  אוUnited Nations Electronic Data Interchange 

for Administration, Commerce and Transport (ספריות וקווים , מכיל ערכת תקנים בינלאומיים
 הוא אוסף הנחיות מפורט לטיפול ®ISO 9735.( EANCOM(ילוף נתונים אלקטרוני מנחים לח

עיינו באתר , לפרטים נוספים .EDIFACT/UNבהודעות מתקן 
htm.welcome/untdid/trade/org.unece.www://http.  

 
EDItEUR של  הוא מרכיב משנהUN/EDIFACT , שנבחר לצורך יישום במסחר בתחום הספרים

וכתבי העת עבור הארגונים הבינלאומיים המתאמים את פיתוח התשתית בתחום התקנים עבור מסחר 
  .בענפי הספרים וכתבי העת

 
EDItEUR נמצא תחת חסות European Bureau of Library, Information and Documentation 

Associations ,Federation of European Publishersו -European Booksellers Federation. 
 EDIהוא מתאם פיתוח ויישום הודעות  .בדרום אפריקה ובישראל, ביפן, ב" חברים בארהEDItEUR-ל

כתובת האינטרנט שלו  .כמו גם פרויקטים בנושא נתונים ביבליוגרפיים ותקנים להוצאה לאור אלקטרונית
 .org.editeur.www://http/: היא

 :הבאות EDIתומכת בסוגי הודעות" 500אלף "

  :הודעות יוצאות מהספרייה לספקים

  .EDI :ORDERS סוג הודעת –) מקוון ובאמצעות שירותי אצווה(הזמנות  •

  .EDI :ORDCHG סוג הודעת –) מקוון(ביטול הזמנות  •

) מקוון(כתבי עת , )מקוון ובאמצעות שירותי אצווה(ספרים : י הזמנות שוניםתזכורות עבור סוג •
  .EDI :OSTENQ סוג הודעת –) מקוון(והזמנות קבועות 

  .EDI :OSTENQ סוג הודעת –) מקוון ובאמצעות שירותי אצווה(תזכורות לגיליונות כתבי עת  •

  :הודעות נכנסות מהספקים לספרייה

  .EDI :INVOIC סוג הודעת –חשבוניות כתבי עת וספרים  •

  .EDI :ORDRSP סוג הודעת –תזכורות לכתבי עת ולספרים /תשובות להזמנות •

 .EDI :DESADV סוג הודעת –רישום הגעה של גיליונות כתבי עת  •

 EDIהגדרות  6.1

 .EDIהגדרות אלו חיוניות לשליחת ולקבלת הודעות 

ק מוגדרים במערכת לצורך ביצוע  רק כאשר הן הספרייה והן הספEDIניתן להשתמש באפשרויות 
  :המשמעות היא .EDIפעולות 

  .ADM של ספריית tab35- מוגדרת בEDIספרייה שיכולה לבצע פעולות  •

http://www.unece.org/trade/untdid/welcome.htm
http://www.editeur.org/
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כתבי /באמצעות טופס הספק במודול רכש) Z70( של הספק נקבעות בקובץ הספק EDIהגדרות  •
  .עת

ות לשונית כתובת באמצע) Z72( נקבעות בקובץ כתובות הספק EDI של ספק FTPהגדרות  •
EDIכתבי עת/ של הספק בטופס הספק במודול רכש.  

  xxx50/edi/in/edi_incoming/.-על הקבצים להיות ב,  נכנסיםEDIכדי לאפשר עיבוד קובצי  •

 יוצאות EDI ספציפיים לצורך עיבוד הודעות EDIתכונות מיוחדות הנדרשות על ידי ספקי  •
  .ADM בספריית edi_out_attrנקבעות בטבלה 

  .edi_in_attrיוגדרו התכונות המיוחדות בטבלה , עבור הודעות נכנסות •

 - UTIL G/2 (database definitions מוגדרים באמצעות EDIהודעות ויומני , הזמנות •
Display/Update library parameters) בספריית ADM.  

 EDI לעבודה עם tab35עריכת  6.1.1
 שונים EDIספרייה יכולים להיות מספרי זיהוי -ל תתלכ,  יוצאותEDIלצורך הפעלת תהליך הודעות 

יש , EDIספריות שונות חולקות את אותם מספרי זיהוי -במקרה שמספר תת .לעבודה מול ספקים שונים
 .ספרייה-ליצור שורה נפרדת עבור כל תת

 
-מ של כל תת" ומספרי המעADM של ספריית tab35ספרייה מוגדרים בטבלה -הפרמטרים עבור כל תת

שימו לב לכך שלכל יחידת רכש יכולים , אם הספרייה שלכם עובדת עם יחידות רכש .רייה יירשמו שםספ
 . שוניםEDIלהיות מספרי זיהוי 

  .EDI- כדי להגדיר פרטי לקוחות הקשורים לtab35ערכו את 
 

  :tab35להלן מוצגת דוגמה מקוצרת מתוך טבלה 
 

! 1             2                    3           4           5            
6 
!           7                             8 
!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!> 
WID   AACU                 IOWA-SER             091                          
IL 111 222 331                 yifat.lulav@exlibris.com 
USM50 INGRAM               USM50-EDI            091                          
IL 111 222 331                 shirly.mizrahi@exlibris.com 

 

  .יש להזין עד חמישה תווים .חידת רכשספרייה או י-קוד תת: 1טור  •

  . תווים20יש להזין עד  .קוד ספק: 2טור  •

  .4 מוגדר בטור EDIסוג קוד  . תווים20יש להזין עד  . של הלקוחEDIקוד : 3טור  •

  :יש להזין אחת משלוש האפשרויות להלן . של הלקוחEDIסוג קוד : 4טור  •

o 31B עבור US-SAN  

o 014 עבור EAN-13  

o 091קוד שהוקצה על ידי ספק עבור   
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o 092עבור קוד שהוקצה על ידי לקוח .  

  .לא בשימוש: 5טור  •

  .לא בשימוש: 6טור  •

 30יש להזין עד  .מ של הספרייה לצרכי טיפול במס"מספר המע .אופציונלי: 7טור  •
  .תווים

ל של האדם או המחלקה האמורים לקבל הודעות בדבר שגיאות "כתובת הדוא: 8טור  •
  . תווים50יש להזין עד  . יוצאותEDIעות בעיבוד הוד

 הערה
 תבחרו אם, ספרייה-התת בשדה, )acq-14(שליחת רשימת הזמנות לספק  השירות את מפעילים כשאתם

 שמוצג כפי הפעילה ADM ספריית עבור שורה יש tab35-שב בדקו, אחת מספרייה יותר או" הכול"ב
 .לעיל בדוגמה השנייה בשורה

 EDIרשומת ספק עבור  6.1.2
כדי לשנות רשומת ספק לצורך  .EDIבסעיף זה יוסבר כיצד למלא את רשומת הספק לצורך הודעות 

EDI ,עקבו אחר סדר הפעולות הבא:  

בחרו בעץ הניווט של לשונית אדמיניסטרציה ולחצו על השורש , כתבי עת/במודול רכש .1
  .'ספקים'

 הספק בחלונית סמנו את הספק הרצוי ועדכנו את השדות הרלוונטיים בטופס פרטי .2
כעת יוצג טופס פרטי  .חדשלחצו על , אם הספק הרצוי אינו מופיע ברשימה .התחתונה

 :הספק

 

  ).ראו להלן( ומלאו את השדות הרלוונטיים 1לחצו על לשונית , בטופס פרטי הספק .3

  ).ראו להלן( ומלאו את השדות הרלוונטיים 2לחצו על לשונית , בטופס פרטי הספק .4

  .עדכון או על הוספהלחצו על , מלא את טופס פרטי הספקלאחר שסיימתם ל .5
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 1לשונית , טופס פרטי ספק
 

 

  של הספקEDIקוד 
 . תווים35-אורכו של הקוד מוגבל ל . של הספקEDIהזינו את קוד 

 הערה 

 .tab35- ב3 של הלקוח שהוזן בטור EDIקוד זה אינו זהה לקוד 
 

  של הספקEDIסוג 
יש להזין אחת משלוש  :EDItEURהסוגים הבאים נתמכים על ידי  .ספק של הEDIהזינו את סוג קוד 
  :האפשרויות להלן

• 31B עבור US-SAN  

  EAN-13 עבור 014 •

   עבור קוד שהוקצה על ידי ספק091 •

 . עבור קוד שהוקצה על ידי לקוח092 •

 הערה 

  .הספק פרטי בטופס אחרים לשדות ביחס עזרה למצוא ניתן' ספקים 'בפרק
 

 2לשונית ,  ספקטופס פרטי
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 1-4מטבע 
 חייב לתאום EDIקוד המטבע של ספק  .זה קוד הזיהוי בן שלוש אותיות המזהה באופן ייחודי את המטבע

  .ISO 4217את תקן 

  משלוח הזמנה
  :האפשרויות הן .זו השיטה הנהוגה בידי הספרייה למשלוח הזמנות לספק זה

• LE –מכתב בודד   

  .רשימת הזמנות •
 מכתבים משלוח שיטת

  .EDI-בחרו ב .השיטה שבה שולחת הספרייה הזמנות לספקים

 שיטת משלוח רשימה
  .EDI-בחרו ב .השיטה שבה שולחת הספרייה רשימות הזמנות לספקים

 EDIפורמט 
  .לא בשימוש

 EDIשיטת משלוח 
 .לא בשימוש

 הערה

  .ניתן למצוא עזרה ביחס לשדות אחרים בטופס פרטי הספק' ספקים'בפרק 

 ת ספקכתוב 6.1.3
  .EDI של הספק לצורכי FTP של הספק היא כתובת EDIכתובת 

   :EDIכתובת : כעת לחצו על הלשונית החמישית .כתובתסמנו את הספק הרצוי ולחצו על 
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  ;alias או IPכתובת : 1 שורה –שדה הכתובת  •

 ;שם משתמש: 2 שורה –שדה כתובת  •

 ;סיסמה: 3 שורה –שדה כתובת  •

 .FTP ספרייה על שרת שם: 4 שורה –שדה כתובת  •

 מיקום קבצים נכנסים 6.1.4
ספרייה במחשב ) על פי הסכם עם הספקים(עליכם גם לציין ,  של הספקEDIכפי שהגדרתם את כתובת 

: הספרייה המומלצת היא . לספרייתכםEDIקובצי , FTPדרך , שבה יוכלו הספקים לשלוח
/xxx50/edi/in/edi_incoming. עליכם להעביר את הקבצים , נהאם החלטתם על מיקום שו, עם זאת

  .xxx50/edi/in/edi_incoming /-בהקדם האפשרי ל

 edi_out_attrעריכת  6.1.5
 יוצאות עבור ספקים EDI לצורך הגדרת תכונות מיוחדות של הודעות ADMזו טבלה בספריית 

  .ספציפיים

  ). של הספקEDIלא קוד (קוד ספק : 1טור  •

  . מתגים100ניתן להגדיר עד  .כל מתג הוא באורך תו אחד .מתגים: 2טור  •



   118 מתוך'  עמ
  רכש– מדריך למשתמש 18.01גרסה " אלף"

 2007,  ביולי25: עדכון אחרון

72

o פוזיציה ראשונה :EDI-OUT-REMOTE-FILE-NAME.  מגדיר
ערכים  .EDIאת מבנה שם הקובץ המרוחק שיקבל הספק כהודעת 

  :אפשריים יהיו

  ".אלף"שם הקובץ של ) ברירת מחדל = (0 

מבקש לקבל ) Blackwell-אופייני ל(הספק  = 1 
 הפורמט  בקבצים ששמם נקבע על פיEDIהודעות 

 EPInn.XXXXXX.DDDMMMYY.R: הבא
 הוא nn,  הוא התאריךDDDMMMYYשבו 

-ו, המספר הסידורי של הקובץ שנשלח באותו יום
XXXXXX הספרות הראשונות של מספר 6 הן 

-Z70(החשבון עם הספק עבור ספרים 
ACCOUNT-M( , בעוד ששאר התווים הם

 .קבועים

  EBSCO. CLAIMS.FILפורמט  = 2 

 ספרות 8 .8.3פורמט  .Ingram פורמט = 3 
עבור " epo" התווים הקבועים 3-ו) מתוך המונה(

ORDERS.  
 

  .כל ערך מתאים לתוכנית שונה ).2-9(ניתן להוסיף בקלות ערכים נוספים למתג זה 

o פוזיציה שנייה :EDI-OUT-FTP-MODE. ערכים אפשריים יהיו : 

 A) = משלוח ההודעות היוצאות ) ברירת מחדל
  .ASCIIצב ייעשה במ

 B =  משלוח ההודעות היוצאות ייעשה במצב
  .בינארי

o פוזיציה שלישית :EDI-OUT-ORDER-NUMBER-1 . הערכים
  :האפשריים יהיו

-Z68-ORDER) ברירת מחדל = (0 
NUMBER-1 לא יתוסף להודעת ORDERS 

  .כמספר הזמנה נוסף

 1 = Z68-ORDER-NUMBER-1 יתוסף 
  .ף כמספר הזמנה נוסORDERSלהודעת 

o פוזיציה רביעית :EDI-OUT-ORDER-NUMBER-2 . הערכים
  :האפשריים יהיו

-Z68-ORDER) ברירת מחדל = (0 
NUMBER-2 לא יתוסף להודעת ORDERS 

  .כמספר הזמנה שלישי

 1 = Z68-ORDER-NUMBER-2 יתוסף 
  . כמספר הזמנה שלישיORDERSלהודעת 
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אין צורך להוסיף , רת המחדלבמקרה שהקובץ היוצא לספק ספציפי ישתמש בערכי ברי

  .שורה בטבלה זו עבור ספק זה

יש להוסיף כאן תווית מתוך  . המרת תוויםמזהה: 3טור  •
tab_character_conversion_line.  התווית תקבע את התוכנית ואת הטבלאות

  ).השאירו טור זה ריק, UTF-אם הספק תומך ב(לצורך המרת התווים הנחוצה 
 

  :דוגמה להגדרות
  

    1            2              333  
!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
BLACKWELL       1A11           UTF_TO_8859_1  

 edi_in_attrעריכת  6.1.6
המבנה שלה דומה  . נכנסותEDI לצורך הגדרת תכונות מיוחדות של הודעות ADMזו טבלה בספריית 

  .אך המתגים שבה אינם עדיין בשימוש, edi_out_attrלזה של 

 UTIL G/2- בEDIמוני  6.1.7
 - UTIL G/2 (database definitions הבאים חייבים להיות מוגדרים באמצעות EDIמוני 

Display/Update library parameters) בספריית ADM:  

1. last-edi-order – סוג הודעת ( מונה למספר ההזמנותEDIיוצאת  :ORDERS (
  . כלשהםEDIמהספרייה לספקי שנשלחו 

2. last-edi-claim – סוג הודעת ( מונה למספר התזכורותEDIיוצאת  :OSTENQ (
  . כלשהםEDIשנשלחו מהספרייה לספקי 

3. last-edi-order-change – סוג הודעת ( מונה למספר ההזמנות ששונוEDIיוצאת  :
ORDCHG ( שנשלחו מהספרייה לספקיEDIכלשהם .  

4. last-edi-message – מונה למספר הודעות EDIשנשלחו מהספרייה .  

5. last-edi-log-no – מונה ליומנים שנוצרו בעקבות טעינת הודעות EDIנכנסות . 
Following are two examples:  

o  סוג הודעת (טעינת חשבוניות כתבי עתEDI :INVOIC ( לתוך
  ".אלף"

o  סוג הודעת (טעינת תשובות לתזכורות או דוחות מצב הזמנהEDI :
ORDRSP.(  

 שנרשמו במהלך EDI לצורך שליפת הודעות שגיאה של last-edi-log-no-ניתן להשתמש ב
בחרו , כתבי עת/במודול רכש, EDIכדי לצפות ביומן הטעינה של  ".אלף"טעינת הנתונים לתוך 

  .EDIבעץ הניווט של לשונית אדמיניסטרציה ושם בחרו בשורש טעינת יומני 
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 EDIרשומת הזמנה  6.2

תוכלו לשלוח הזמנות , )EDIכפי שתוארו בפרק הגדרות (חר שקבעתם את ההגדרות הנחוצות לא
 .EDIבאמצעות 

עקבו אחר , EDIכדי לערוך את רשומת ההזמנה כך שתכלול את הפרטים הדרושים למשלוח באמצעות 
  :השלבים הבאים

, דשהכדי ליצור הזמנה ח .עדכוןסמנו הזמנה ולחצו על  .פתחו את רשימת ההזמנות .1
  .יוצג טופס ההזמנה, בכל אחד מהמקרים הללו. הוספהלחצו על 

 ומלאו את השדות הרלוונטיים באופן פרטי הזמנהלחצו על לשונית , בטופס ההזמנה .2
  ). חייב להיות מספרי בלבדEDIערך מחיר היחידה בהזמנות (הרגיל 

,  שסיימתםלאחר . ומלאו את השדות הרלוונטייםספקבטופס ההזמנה לחצו על לשונית  .3
  .EDIההזמנה מוכנה כעת למשלוח באמצעות  .אישורלחצו 

  :כעת תיתכּנה שתי תוצאות .שליחהלחצו על  .4

o אם סוג משלוח ההזמנה הוגדר כ-LE) יופיע חלון קופץ , )מכתב
 - הועברה ל) ALEPH XMLבפורמט (שימסור לכם שההזמנה 

/XXX50/print/edi:  

 
 

  ).ה לספקנשלח (SV-מצב ההזמנה ישתנה כעת ל

o אם סוג משלוח ההזמנה הוגדר כ-LI) יופיע חלון קופץ , )רשימה
 יופקו עם הרצת שירות האצווה EDIשימסור לכם שהודעות 

 :הרלוונטי 

 
 

 ).מוכנה למשלוח לספק (RSV-מצב ההזמנה ישתנה כעת ל
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משלוח  ושם בחרו בשירות הזמנות ותזכורות-בחרו ב, שירותיםמתוך תפריט , כעת .5
  ).acq-14(מנות אל הספק רשימת הז

הגדירו מועד להרצת  ).השולחת את רשימת ההזמנות(ספרייה אחת בלבד -בחרו בתת .6
 מפיק קובץ עם רשימת הזמנות בפורמט acq-14השירות . שליחההשירות ולחצו על 
ALEPH XML ושומר אותו בספריית /XXX50/print/edi.  

 EDIמשלוח הודעות ות באמצעות שיר) LE או EDI) LIשלחו את כל הזמנות  .7
 ולחצו על EDIבחרו את , שירותיםמתוך תפריט . )edi-11(יוצאות אל הספק 

 בפורמט EDI מפיק קובצי edi-11השירות . )edi-11( יוצאות EDIמשלוח הודעות 
ALEPH XML ושולח אותם לספק EDI. 

  הערה
ספרייה אחת -תר מתתאו הזמנות מיו, הספריות-כדי לכלול הזמנות מכל תתי" הכול"כשבוחרים ב

ראו ( הפעילה ADM הוגדרה שורה עבור ספריית tab35-בדקו שב, EDIשנשלחו באמצעות 
tab3567'  בעמ.(  

 לשונית ספק, טופס ספק
 

 
  :EDIהשדות הבאים בחלונית זו רלוונטיים עבור 

 קוד ספק
  .EDIבחרו בספק שהוגדר כספק 

 סוג משלוח הזמנה
  :האפשרויות הן .יטה הנהוגה בידי הספרייה למשלוח הזמנות לספק זהזו הש

• LE –מכתב בודד   

• LI -רשימת הזמנות .  
כל עוד שבשדה המשלוח הרלוונטי , EDIלספק בפורמט , מכתבים ורשימות, ניתן לשלוח את שני הסוגים

  .EDIהוגדר הערך 

 שיטת משלוח מכתבים
 .EDI-בחרו ב

 
תוכן שדה זה נלקח  .סוג משלוח הזמנהבשדה ) מכתב בודד (LE-תם בשדה זה יופיע רק אם בחר
ניתן לשנות את , עם זאת . ברשומת הספק הרלוונטיתשיטת משלוח מכתבכברירת מחדל מתוך שדה 

, ל"עדיין ניתן לשלוח לו מכתבים או הודעות דוא, EDIגם אם הספק מוגדר כספק , כלומר, תוכן השדה
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 משלוח מכתב שיטתאזי לא יופיע השדה , LI נבחר  משלוח הזמנהסוגאם בשדה  .בהתאם לרצונכם
  . ברשומת הספק הרלוונטיתשיטת משלוח רשימהוהרשימה תישלח לספק כפי שהוגדר בשדה 

  הערה

  .36' בעמ  הזמנות על בפרק עיינו, נוספות אפשרויות אודות עזרה לקבלת
  

 EDIרשומת תזכורות באמצעות  6.3

כתבי עת או / דרך מודול רכשEDIניתן לשלוח תזכורות עבור הזמנות וגיליונות כתבי עת באמצעות 
 .באמצעות שירותים רלוונטיים

 הערה

 .EDI רק אם ההזמנה המתאימה נשלחה גם היא באמצעות EDIניתן לשלוח תזכורת באמצעות 

 פרים מתוך המודולמשלוח תזכורות לס 6.3.1
 . להזמנות בלבדEDIודאו שברשומת הספק לא מסומנת האפשרות , לפני ביצוע תזכורת מתוך המודול

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, EDIכדי לשלוח מכתב תזכורת באמצעות  

  .תזכורותבחלון רשימת ההזמנות בחרו ב .1

ן קופץ שימסור לכם כעת יופיע חלו .שליחהלחצו , לאחר שסיימתם למלא את התזכורת .2
   .XXX50/print/edi/ -הועבר ל) ALEPH XMLבפורמט (שמכתב התזכורת 

-EDI) ediמשלוח הודעות  ובחרו שם בשירות EDIבחרו , מתוך תפריט השירותים .3
 EDIשירות זה מפיק קובץ  .שליחההזינו את מועד המשלוח הרצוי ולחצו על  ).11

  .EDI ושולח אותו לספק XMLמתוך קובץ 

 שלוח תזכורות אצווהמ 6.3.2
 . להפקת תזכורות)acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים ניתן להשתמש ב

תבדוק המערכת , EDIאם ההזמנה נשלחה באמצעות , מופעל) EDI) edi-11משלוח הודעות כששירות 
 . להזמנות בלבד ברשומת הספקEDIתחילה את שדה 

 . לספקEDIעת תזכורת באמצעות תישלח הוד, אם שדה זה לא מסומן •

 . לספקEDIלא תישלח הודעת תזכורת באמצעות , אם שדה זה מסומן •

 

 משלוח תזכורות לכתבי עת מתוך המודול 6.3.3
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי להגדיר את תהליך התזכורות לכתבי עת מתוך המודול

 הערה

 . להזמנות בלבדEDI האפשרות מסומנת לא הספק שברשומת ודאו, המודול מתוך תזכורת ביצוע לפני

  .תזכורותלחצו על ,  במודול כתבי עתרשימת פריטיםמתוך חלון  .1

  :EDIבחרו באחת מאפשרויות פורמט בשדה  .2
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o 90 –גיליון חסר   

o 91 –נכון- נשלח גיליון לא  

o 92 –עותק פגום   

o 93 –התקבלו יותר מדי עותקים   

o 94 –התקבלו פחות מדי עותקים   

o 95 –רת סיבה אח.  
 

-SERIAL-CLAIMהוסיפו אותן לאזור , פורמטאם אפשרות אחת או יותר אינן זמינות בשדה 
FORMAT בטבלה pc_tab_exp_field.lng בספריית ADM. 

 
 : לדוגמה

 
SERIAL-CLAIM-FORMAT  L EDI claim - missing issue   90 

 הערה

  . אחרים ולא ניתן להשתמש בהם לצרכיםEDI נשמרים עבור 95–90פורמטים 

כעת יופיע חלון קופץ שימסור לכם  .שליחהלחצו , לאחר שסיימתם למלא את התזכורת .3
   .XXX50/print/edi/ -הועבר ל) ALEPH XMLבפורמט (שמכתב התזכורת 

-EDI) ediמשלוח הודעות  ובחרו שם בשירות EDIבחרו , מתוך תפריט השירותים .4
 EDIשירות זה מפיק קובץ  .חהשליהזינו את מועד המשלוח הרצוי ולחצו על  ).11

  .EDI ושולח אותו לספק XMLמתוך קובץ 

 משלוח תזכורות אצווה עבור כתבי עת 6.3.4
 .כדי להפיק תזכורות עבור כתבי עת) serial-44(הדפסת מכתבי תזכורת ניתן להשתמש בשירות 

ערכת תבדוק המ, EDIאם ההזמנה נשלחה באמצעות , מופעל) EDI) edi-11משלוח הודעות כששירות 
 . להזמנות בלבד ברשומת הספקEDI תחילה את שדה

 . לספקEDIתישלח הודעת תזכורת באמצעות , אם שדה זה לא מסומן •

 . לספקEDIלא תישלח הודעת תזכורת באמצעות , אם שדה זה מסומן •

 ביטול הזמנות •

 מכתבי ביטול 6.3.5
 ואם התיבה EDIת  רק אם ההזמנה המתאימה נשלחה גם היא באמצעוEDIניתן לשלוח ביטול באמצעות 

EDI ברשומת הספק אינה מסומנת להזמנות בלבד. 
 

סטטוס ההזמנה  .הדפסת מכתב ביטול לספק ברשימת ההזמנות ובחרו באפשרות ביטול/הדפסהלחצו על 
 ).ביטול על ידי הספרייה, כלומר (LC-ישתנה ל

 
ופץ שימסור לכם יופיע חלון ק, EDIבכל פעם שתפיקו מכתב ביטול עבור הזמנה שנשלחה באמצעות 

  .XXX50/print/edi/ -הועברה ל) ALEPH XMLבפורמט (שמכתב הביטול 
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 ולשלוח אותו לספק XML מתוך קובץ EDI כדי להפיק קובץ edi-11הפעילו את שירות , לאחר מכן

EDI.  

 )edi-11( יוצאות EDIמשלוח הודעות  6.4

 :ם היוצאות לספקיEDIהשתמשו בשירות זה כדי לשלוח את כל הודעות 
 
 

 
 

תזכורות כתבי עת , תזכורות הזמנות, הזמנות( שהופקו XML סורק את כל קובצי edi-11שירות האצווה 
 .xxx50/print/edi/קבצים אלה נשמרים על ידי המערכת בהתחלה בספריית  ).וביטולים

 
, EDIיופק קובץ , EDIאם בתהליך נקבע שיש בקובץ את כל הפרטים הדרושים לתקשורת באמצעות 

 .xxx50/edi/out/xml_processed/הקובץ המקורי יועתק לספריית ו
 

 xxx50/edi/out/xml_rejected/יועתק הקובץ לספריית , XMLאם בתהליך התגלתה בעיה בקובץ 
 .והתהליך ייפסק

 
 שנוצרו זה עתה מתוך כל אחד מהקבצים שהיו בספריית EDIקובצי 

/xxx50/edi/out/xml_processedממוקמים בספריית  /xxx50/edi/out/edi_outgoing. 
 

הוא יועבר ,  היה מוצלחEDIכשמשלוח קובץ  . לספקEDI ינסה לשלוח כל אחד מקובצי edi-11השירות 
 .xxx50/edi/out/edi_sent/לספריית 

 
 .xxx50/edi/out/xml_rejected/הוא יועבר לספריית ,  נכשלEDIכשמשלוח קובץ 

 
  .p_edi_11 –ת קוד השירות שלו ניתן לזהות שירות זה במערכת באמצעו

 EDIטעינת הודעות  6.5

  :הנכנסות הבאות EDIתומכת בסוגי הודעות" 500אלף "

  .EDI :INVOIC סוג הודעת –חשבוניות כתבי עת וספרים  •

  .EDI :ORDRSP סוג הודעת –תזכורות לכתבי עת ולספרים /תשובות להזמנות •

 :הערה
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-Z68 ("אלף" לציין את מספר ההזמנה של יש, "אלף"בזמן טעינת נתונים נכנסים לתוך 
ORDER-NUMBER.( במגזר אלה נתונים לכלול יש RFF+LI של EDI. 

 

  :בצעו את הפעולות הבאות,  לתוך המערכתEDIלצורך טעינת חשבוניות  •

 EDIכל קובצי  .EDIקבעו את הגדרות הבסיס הדרושות של  .1
: הנכנסים חייבים להיות שמורים בספריית

/xxx50/edi/in/edi_incoming. 

 שהוגדרה עבור הספקים אינה FTPאם ספריית  .2
/xxx50/edi/in/edi_incoming , העבירו את כל קובציEDI 
  .הנכנסים לספרייה זו באופן ידני

 מתוך )edi-09( נכנסות EDIעיבוד הודעות הפעילו את השירות  .3
 .כתבי עת/מודול רכש

 
 

ם השמורים בספריית  הנכנסים החדשיEDIשירות זה סורק את כל קובצי 
/xxx50/edi/in/edi_incoming על גבי השרת שלכם וממיר אותם לקובצי ALEPH 

XML. ייווצרו קבצים בעלי אותו שם וסיומת , אם ההמרה עברה בהצלחהXML 
 המקוריים יועברו לספריית EDIוקובצי , xxx50/edi/in/xml_incoming/בספריית 

/xxx50/edi/in/edi_processed קובץ היומן יחד עם ).log ( שבו מצוינים בעיות
 המקוריים לספריית EDIיועברו קובצי , אם ההמרה נכשלה .שעלו בזמן הטיפול

/usm50/edi/in/xml_rejectedביחד עם קובץ היומן . 

 .)edi-10( נכנסות EDIטעינת הודעות הריצו את שירות  .4
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 וטוען אותם xxx50/edi/in/xml_incomingשירות זה סורק את הקבצים בספריית 
 לספריית XMLיועבר קובץ , אם הטעינה הייתה מוצלחת ".אלף"לתוך 

xxx50/edi/in/xml_processed.  טעינת כל קובץEDI נרשמת ביומן טעינת EDI 
  ).ראו להלן(

 EDIיומן טעינת  6.6

כדי לצפות  .UTIL G/2 מתוך last-edi-log-no מוקצה מספר שמקורו במונה edi-10לכל הרצה של 
כתבי עת בחרו /במודול רכש, EDIביומן של כל הרצה על פי המספר שלה באמצעות יומן הטעינה של 

 .EDIבעץ הניווט של לשונית אדמיניסטרציה ושם בחרו בשורש טעינת יומני 
 

תאריך התחלה ותאריך  (EDIמתוך יומן הטעינה של ) Z74( יוצר לפחות שני ערכים edi-10השירות 
חשבונית כללית כפולה , הזמנה חסר' כגון מס, ר רשומות יומן נוספות במקרים שוניםניתן גם ליצו ).סיום

 .וכדומה
  

,  לא ימשיך בתהליך הטעינהedi-10-הרי ש,  הנכנס אינה נמצאת במערכתEDIאם קוד הספק של קובץ 
  .לא ייווצר כלל) Z74(ויומן הטעינה 

 
ומציג את כל הפעולות שהתרחשו בזמן  שנטען למערכת EDI רושם כל קובץ EDIיומן הטעינה של 

  :הפעולות יכולות להיות בנות אחד הסוגים הבאים .הטעינה
• I –הפעולה בוצעה בהצלחה .  

• W –אך המערכת הפיקה התרעה על כך שנמצאה חוסר,  הפעולה בוצעה בהצלחה-
  . ברשומת ההזמנהISBNחסר , לדוגמה .התאמה

• E –בו מספר החשבונית בקובץ שנטען כבר במצב ש, לדוגמה . הפעולה לא בוצעה כלל
  .קיים במערכת

  :EDI בחלקו העליון של חלון יומן הטעינה של מספר אצווההגדירו את מספר ההרצה בשדה 
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  .מספר ההרצה הגבוה ביותר הוא ברירת המחדל לשדה זה
 

  .ניתחשבואו הזמנה ניתן לקשר שורה להזמנה או לחשבונית באמצעות לחיצה על הלחצן המתאים 
 

 על פי הסוגים EDIאת רשומות היומן המופיעות בחלונית יומן הטעינה של , למטרות תצוגה, ניתן למיין
 .סוגיש לבחור לשם כך את הסוגים הרצויים מתוך השדה . השונים

 
  נכנסת לתוך המערכתEDIטעינת חשבונית 

 .עבור ההזמנות) Z75(שורה ופריטי ) Z77(ייווצרו חשבוניות כלליות , edi-10לאחר שהסתיימה הרצת 
-Z68(של ההזמנות הקשורות יעודכנו וסטטוס החשבונית של ההזמנות ) Z601(פעולות התקציב 

INVOICE-STATUS ( ישונה)את החשבוניות החדשות ניתן להציג ולעדכן במודול  ).אם רלוונטי
 .כתבי עת באותה צורה כמו החשבוניות שהוזנו באופן ידני/רכש

  הערה
, Z77 ,Z75 ,Z68: הבאות הרשומות את, )file_03 באמצעות (לגבות מאד מומלץ, השירות תהרצ לפני

Z601.  

 טעינת תגובות ספק על הזמנות נכנסות לתוך המערכת 6.6.1
עבור כל הזמנה שעבורה ) תגובת הספק להזמנה (94המערכת יוצרת יומן הזמנות עבור הודעות מסוג 

 .edi-10נטענה תגובה מתאימה במהלך הרצת 

  ).Info (Iבעל סוג פעולה ) EDI) Z74מופק גם יומן טעינת , נוסף לכךב

 מופיעה ADM בספריית tab45.lngבדקו שבטבלה , 94של הודעות מסוג ) Z71(כדי לצפות ביומן ההזמנה 
 :השורה הבאה

94 Y N LEdi response from vendor 
 

כתבי עת בחרו בעץ / במודול רכש,לצפייה בכל תגובות הספקים להזמנות ולתזכורות שנטענו למערכת
  ).ראו להלן(' הודעות יומן פעולות'הניווט של לשונית אדמיניסטרציה ולחצו על השורש 

 הודעות פעולה של מעקב ההזמנות
הודעות הפעולה של מעקב ההזמנות מציגות את כל הפעולות , )EDIלאו דווקא עבור (באופן כללי 

 .עד לתאריך היום,  לשים לב אליהןשיש לטפל בהן או, שננקטו ביחס לפעולה
 

 .EDIבחלונית זו ניתן גם להשתמש כדי להציג את כל תשובות הספק שהתקבלו באמצעות , EDIלמטרות 
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המשמעות היא שאין צורך לחפש בכל יומן מעקב הזמנות כדי למצוא פעולת יומן שנרשמה בעקבות טעינת 
  .EDIשהגיעה באמצעות , הזמנה/תגובת הספק לתזכורת

 
תשובת ספק  (94נוצרת באופן אוטומטי פעולה מסוג , EDIכשלמערכת נטענת תשובת ספק באמצעות 

 יוצגו בין הודעות הפעולה EDIפעולות היומן מסוג  .ותאריך הפעולה שלה נקבע לאפס) EDIבאמצעות 
  .של מעקב ההזמנות

 
 . כדי לעבור מכל הודעת יומן להזמנה הקשורה אליההזמנהלחצו על 

 
היא מבוססת על סביבות (ת המיון של הרשימה דומה לזו של רשימת מעקב ההזמנות רוטינ

pc_server_defaultsהבאות  :acq_user_z71_sort_routine וכן acq_user_z71_sort_order.(  

 רישום הגעת גיליון כתב עת 6.6.2
כן ומצב תאריך ההגעה של הגיליון מעוד, הגעת גיליון כתב העת נרשמת, edi-10לאחר סיום הרצת 

עבור כל ) לא הגיע/גיליון הגיע (34נרשמת פעולת יומן מעקב מסוג , בנוסף .הטיפול בגיליון מתאפס
ניתן להציג את הודעת יומן מעקב המנויים מתוך יומן מעקב המנויים במודול  .גיליון שהגעתו נרשמה

 .מנוייםעת תחת השורש -כתבי

 ).I) Info בעל סוג פעולה EDIמופק גם יומן טעינת 

 EDIלצורך עבודה עם " אלף"אפיון דרישות  6.7

 
 

 

 "אלף"י "שנשלחו ע EDItEURמיפוי הודעות  6.7.1
 . יוצאותEDIלצורך הפקת הודעות " אלף" שבהם משתמש EDIבפרק זה ימופו מקטעי 

ORDERS – 2001 בספטמבר 11 – 1.2 ספרים גרסה 
 שדה קוד

UNA  
UNB  
UNH  
BGM 
DTM 
NAD BY, SU 
RFF VA, API 

CUX  
LIN  
PIA IB 

IMD 170, 110, 109, 50, 11, 10 
QTY  
FTX  
PRI AAB 

CUX  
RFF LCO, LI, BFN 
LOC 7 (for target ID); 20 (for sublibrary name)

" אלף" בין לקוחות EDI-חיוני שהאפיון המופיע כאן יוגדר באופן מפורש בכל ההסכמים הקשורים ל
 .'לבין ספקי צד ג
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 שדה קוד
NAD  
TDT  
UNS  
CNT  
UNT  
UNZ  

 

ORDCHG) 2001 בספטמבר 11 – 1.2ספרים גרסה ) לביטולים בלבד 
 שדה קוד

UNA  
UNB  
UNH  
BGM  
DTM  
NAD BY, SU 
RFF VA, API 

CUX  
LIN DE 1229 = “2”. 
PIA DE 4347= “5”, CE 7143=”IB” 

IMD  009, 010, 011, 050,  
RFF LI, SLI, BFN 
UNS  
CNT  
UNT  
UNZ  

 

OSTENQ – 2001 בספטמבר 11 – 1.2 ספרים גרסה 
 שדה קוד

UNA  
UNB  
UNH  
BGM  
DTM  
NAD BY, SU 
DOC  
LIN  
PIA DE 4347= “5”, CE 7143=”IB” 

IMD 009, 010, 011, 050 
RFF LI, ACT, SLI 

QTY CE 6063 = “21” 
FTX not in EDItEUR guidelines. The structure is as in ORDERS L-4-29 using 

C108 TEXT LITERAL 
UNS  
CNT  
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 שדה קוד

UNT  
UNZ  

 

OSTENQ – 2000 בדצמבר 20 – 1.3גרסה  כתבי עת 
 שדה  קוד

UNA  
UNB  
UNH  
BGM  
DTM  
NAD BY, SU 
DOC  
LIN  
PIA DE 4347= “5”, CE 7143=”IS” 

IMD 009, 010, 011, 050, 080 
STS DE 9011 = “CSD”, DE 9013 = 55, 56E, 58E, 59E, 218, 239 
RFF SNA, SNL, ACT 

QTY CE 6063 = “21” 
FTX not in EDItEUR guidelines. The structure is as in ORDERS L-4-29 using 

C108 TEXT LITERAL 
UNS  
CNT  
UNT  
UNZ  

 

  "אלף" הנשלחות לEDIדרישות עבור הודעות  6.7.2
 EDIלצורך תרגום הודעות נכנסות בפורמט " אלף"פרק זה מפרט את האפיון שבו משתמשת מערכת 

  ".אלף"לפורמט הסטנדרטי של 
 

  .EDItEURמקבלת את כל הקודים שהוגדרו בקווים המנחים של " אלף", אם לא צוין אחרת

DESADV 

 כתבי עת

PIA – קוד SI למספר SICI. 

 

ORDRSP  

  ספרים

BGM – 23 או 231 קודיCלאבחנה מהירה כהודעת ספרים .  

IMD –תהמערכת לתיאור מקוצר של הקודים המספריים והאלפביתיים מיושמ- רק תת.  
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RFF –קוד ,  בפרק השורה של ההודעהLI ) לאON( ,הוא , המציין את מספר ההזמנה המקורי של הקונה

יכול להישלח לצורך תקשורת נוחה יותר ) מספר ההזמנה של הספק (SLI, בנוסף". 500אלף "חובה ב

ו לספרייה אם הודעות קודמות שנשלח, SLIחובה להשתמש בקוד ,  אינו זמיןLIאם קוד , עם זאת .בעתיד

  . זה כך שהוא כבר שמור במערכתSLIהשתמשו במספר 

RFF – אם הודעות ORDRSPבפרק השורה של ההודעה חייב ,  היא תגובה לתזכורת ולא להזמנה

מספר  . לצד מספר התזכורת המקורי של הקונה כולל המספר הסידורי של התזכורתACTלהופיע קוד 

  .OSTENQבהודעת  ACTהתזכורת המקורי נשלח לספק תחת קוד 

 

  כתבי עת

BGM – 23 קודCלאבחנה מהירה כהודעת כתבי עת .  

IMD –אפשר להשתמש הן בקוד המספרי והן בקוד האלפביתי .  

RFF –קוד ,  בפרק השורה של ההודעהLI ) לאON( ,הוא , המציין את מספר ההזמנה המקורי של הקונה

מספר המנוי של  (SNPאו ) מנוי של הסוכןמספר ה (SNAניתן לשלוח , בנוסף ".500אלף "חובה ב

 SNAחובה להשתמש בקוד ,  אינו זמיןLIאם קוד , עם זאת .לצורך תקשורת נוחה יותר בעתיד) ל"המו

  .SNPאו 

RFF – אם הודעות ORDRSPבפרק השורה של ההודעה חייב ,  היא תגובה לתזכורת ולא להזמנה

מספר  .ונה כולל המספר הסידורי של התזכורת לצד מספר התזכורת המקורי של הקACTלהופיע קוד 

  .OSTENQ בהודעת ACTהתזכורת המקורי נשלח לספק תחת קוד 

 

INVOIC  

  ספרים

MOA – כמות128 או 203 ברמת השורה . 

MOA – סכום 176, מ" סכום המע124,  הסכום הכולל לתשלום9) פרק התקציר( ברמת החשבונית 

סכום ההנחה או החיוב של החשבון ) פרק הכותרת (8-ו) מ" מעאם יש מיסים אחרים מלבד(המס הכולל 

  .בכללותו

RFF –קוד ,  בפרק השורה של ההודעהLI ) לא קודON( ,המציין את מספר ההזמנה המקורי של הקונה ,

לצורך תקשורת נוחה יותר ) מספר ההזמנה של הספק (SLIניתן לשלוח , בנוסף ".500אלף "הוא חובה ב

אם הודעות קודמות שנשלחו לספרייה , SLIחובה להשתמש בקוד ,  אינו זמיןLI קוד אם, עם זאת .בעתיד

 . זה כך שהוא כבר שמור במערכתSLIהשתמשו במספר 

 

  כתבי עת

BGM – קודי JINV או JCRN לצורך אבחנה מהירה כהודעת כתבי עת1000 ברכיב הנתונים .  
MOA – כמות203 ברמת השורה .  
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MOA – סכום 176, מ" סכום המע124,  הסכום הכולל לתשלום9) רק התקצירפ( ברמת החשבונית 
סכום ההנחה או החיוב של החשבון ) פרק הכותרת (8-ו) מ"אם יש מיסים אחרים מלבד מע(המס הכולל 

  .בכללותו
RFF –קוד ,  בפרק השורה של ההודעהLI ) לאON( ,הוא , המציין את מספר ההזמנה המקורי של הקונה

לצורך תקשורת נוחה יותר ) מספר המנוי של הסוכן (SNAניתן לשלוח , בנוסף ".500אלף "חובה ב
 .SNAחובה להשתמש בקוד ,  אינו זמיןLIאם קוד , עם זאת .בעתיד

 חשבוניות 7

  :קיימות שתי דרכים עיקריות, כדי לרשום את חשבונית חדשה שהגיעה עבור הזמנה כלשהי

  מסלול ההזמנה •

  ניותמסלול החשבונית לטיפול בחשבו •
ישנה גם אפשרות ליצור  .השתמשו במסלול החשבונית אם ברצונכם לרשום חשבונית להזמנות שונות
 .EDI מספקי EDIחשבוניות כלליות ופריטי שורה עבור הזמנות כתבי עת באמצעות טעינת קובצי 

 מסלול ההזמנה 7.1

המשנה -חרו בענףוב,  בחרו בהזמנה הרצויה ברשימת ההזמנות.שליפת הזמנה באמצעות שורת ההזמנה
 בחלונית הימנית שורות חשבונית הזמנהכעת תוצג הלשונית . הזמנה מתחת ללשונית חשבונית
  :העליונה

 

וכן , ומאפשרת עדכון חשבוניות, לשונית זו מציגה את רשימת החשבוניות שנרשמו כנגד הזמנה מסוימת
סמנו את פריט , ריט השורהכדי לעדכן את פרטי פ .יצירת פריט שורה חדש יחד עם חשבונית חדשה

  .השורה ברשימה ועדכנו את פרטיו בחלונית התחתונה

  חדש
אם לא נרשמה כבר חשבונית כללית  .חדשלחצו על , כדי לרשום פריט שורה חדש עבור חשבונית

  .כעת תיווצר חשבונית חדשה כזו, המכילה פריט שורה זה

  חשבונית כללית
חשבונית סמנו פריט שורה ולחצו על , או לעדכנה, י השורה שלהכדי לצפות בחשבונית הכללית על פריט

שדרכה תוכלו לגשת בקלות לטופס החשבונית , בחלונית הניווטחשבונית כעת תועברו ללשונית  .כללית
  .הכללית ולטופס פריט השורה
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  מסלול החשבונית לטיפול בחשבוניות 7.2

  :ולל את החלונות הבאיםבפרק זה ידונו מסלול החשבונית לטיפול בחשבוניות והוא כ

  טופס חשבונית כללית •

  פריטי שורה של חשבונית כללית •

  טופס פריט השורה •

  רשימת תקציבים לחשבונית •
 

שנועדה לסייע בשליפת חשבונית , השתמשו בשורת החשבונית, כדי לרשום חשבונית חדשה במערכת
  .וכן ליצירת חשבונית חדשה, כללית מסוימת על פריטי השורה שלה

 
 

 .באמצעות הקלדת קוד הספק או פתיחת רשימת הספקים, בחרו את הספק בשדה השמאלי

כדי . או הקלידו אותו בעצמכם, בשדה שמימין בחרו במספר החשבונית הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת
  של החשבונית ולחצו על החדשהקלידו את מספרה , להוסיף חשבונית חדשה עבור הספק שנבחר

  
 

 .בחלונית הימנית העליונה החשבונית הכללית כעת יוצג טופס
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 טופס חשבונית כללית 7.2.1
 בראש הטופס מוצגים הפרטים הבאים .טופס זה מאפשר רישום פרטים הנוגעים לחשבונית הכללית

כ חשבונית "סכום סה, )מספר פריטי השורה המצורפים לחשבונית הכללית(פריטי שורה : בלבד-לקריאה
 .רהכ פריטי שו"כללית וסכום סה

  :לטופס החשבונית הכללית שתי חלוניות

  .לשונית חשבונית ולשונית תשלום: החלונית העליונה המתחלקת לשתי לשוניות .1

בלבד לגבי הספק -החלונית התחתונה המתחלקת לחמש לשוניות המציגות מידע לקריאה .2
  .וכתובותיו

 לחצנים
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 עדכון
  .עדכוןלחצו ,  את הטופסלאחר שסיימתם למלא

 רענון
אפסו את הסכום המופיע בשדה , כ הסכום ואת הסכום המקומי"כדי לאפשר למערכת לחשב מחדש את סה

  .רענון ולחצו על כ"סה

 מחיקה
כעת תופיע בקשה לאישור  .מחיקהלחצו על , כדי למחוק חשבונית כללית על כל פריטי השורה שלה

  .הפקודה

 'שינוי מס
 כדי לפתוח את חלון 'שינוי מסלחצו על  .צן זה תוכלו לשנות את מספר החשבונית הכלליתבאמצעות לח

אם אחת מהרשומות להלן  .שבו תוכלו להכניס את המספר החדשיצירת חשבונית כללית /בחירה
פריטי , פעולת תקציב: יעודכן מספר החשבונית הכללית גם בהן, מקושרת גם היא לחשבונית הכללית

 .פריטשורה ורשומת 

 הדפסה
 .כולל פרטי שורה של החשבונית ומידע על התקציב, מאפשר הדפסת פרטי החשבונית

 ביטול
  .לחצן זה נועד לביטול העסקה
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 לשונית חשבונית

 

 קוד ספק
  .קוד הספק יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת

 חשבונית' מס
  . תווים15ול להכיל עד שדה זה יכ .הכניסו את מספר החשבונית כפי שמופיע על החשבונית

 סכום נטו
  .המופיע על גבי החשבונית) לפני תוספות או הנחות(הכניסו את הסכום נטו 
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  שייך לחשבונית
  .הכניסו את מספרה לשדה זה, אם קיימת כבר במערכת חשבונית שאליה מתייחסת חשבונית זו

 תאריך חשבונית
  .תאריך הכנת החשבונית על ידי הספק .שדה חובה

 ם משלוחסכו
  .שדה אופציונאלי

 סוג
 פרו – PRO,  רגילה– REG:  יש לבחור בסוג החשבונית מתוך הרשימה הנפתחת.בחרו בסוג החשבונית

, אם לא הוכנס נתון כלשהו לשדה זה.  שולם מראש– PREאו ,  התאמה– ADJ,  פיקדון– DEP, פורמה
סוג  . חשבוניות נוספים לרשימה זוהספרייה יכולה להוסיף סוגי.  רגילה– REGתהיה ברירת המחדל 

  . כל סוגי החשבוניות מטופלים בצורה זהה על ידי המערכת–החשבון נועד למידע בלבד 

 תאריך קבלה
יוכנס בו באופן אוטומטי , אם לא הוכנס נתון כלשהו לשדה זה .תאריך קבלת החשבונית על ידי הספרייה

  .התאריך הנוכחי

 תקורה
  .שדה אופציונאלי

 סטטוס
אם לא .  משלימה– SUPאו ,  רגילה– REG: יש לבחור בסטטוס החשבונית מתוך הרשימה הנפתחת

הספרייה יכולה להוסיף סטטוסים .  רגילה– REGתהיה ברירת המחדל , הוכנס נתון כלשהו לשדה זה
 כל הסטטוסים מטופלים בצורה זהה על ידי –סטטוס החשבון נועד למידע בלבד  .נוספים לרשימה זו

  .כתהמער

 תאריך משלוח
יוכנס בו באופן , אם לא הוכנס נתון כלשהו לשדה זה .זה תאריך משלוח החשבונית לספרייה על ידי הספק

  .אוטומטי התאריך הנוכחי

 סכום ביטוח
  .שדה אופציונאלי

 מטבע
ברירת המחדל בשדה זה יהיה המטבע שהוגדר  .בחרו בסוג המטבע המופיע בחשבונית זו .שדה חובה

  .ברירת המחדל בטופס הספקכמטבע 

 מ"מקבל מע
הספרייה יכולה להוסיף גורמים נוספים לרשימה . מ"זה הגורם הרשמי המקבל את המע .שדה אופציונאלי

  .זו

 סכום הנחה
  .שדה אופציונאלי

Explicit Ratio 
 המערכת תשתמש .הכניסו אותו לשדה זה, אם הספק הגדיר שער חליפין קבוע מראש עבור חשבונית זו

תשתמש המערכת בטבלת , אם לא הוגדר שער קבוע מראש .בשער זה לחישוב המחיר במטבע המקומי
  .שערי החליפין

 מ"אחוז מע
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בהתאם לתהליך  . לא סומנהמ לפי שורה"מעשדה זה יהיה פעיל רק אם התיבה  .שדה אופציונאלי
 המערכת לחשב באופן וכך תוכל, מ הנהוג במשק"הכניסו לשדה זה את אחוז המע, העבודה בספרייתכם

אם , לדוגמה ).כ"סהבשדה (מ ייכלל בסכום הכולל "סכום המע .מ לחשבונית זו"אוטומטי את שיעור המע
מ שיחושב על ידי המערכת "סכום המע, מ"אחוז מע לשדה 17%והכנסתם ,  ₪ 117הסכום הכולל הוא 

 . 17₪יהיה 

וסכום , לבלתי פעיליםמ "סכום מעו מ"אחוז מעיהפכו השדות , מ לפי שורה"מעאם סומנה התיבה 
  .מ יחושב על בסיס כל פריטי השורה בלבד"המע

 כ סכום"סה
בהתבסס , תמלא אותו המערכת באופן אוטומטי בסכום הכולל במטבע הספר, אם השארתם שדה זה ריק

 .או פחות ההנחות שצוינו שם, על הסכום נטו בתוספת הסכומים הנוספים שצוינו בטופס

 הערה

 התוספות כל סך את המהווה ההפרש (הכולל הסכום לבין נטו הסכום שבין ההפרש את סיףתו המערכת
 שהסכומים מעוניינים אינכם אם. זו לחשבונית המקושרים השורה פריטי לכל יחסי באופן, )וההנחות
 באופן) כ"סה בשדה (הכולל הסכום את להכניס עליכם, השורה פריטי לכל יחסי באופן יתוספו הנוספים

 . נטו לסכום שווה שהוא מוודאים שאתם תוך, ידני
 

 זכות/חובה
  .ציינו באחת מתיבות אלו אם החשבונית היא חשבונית חובה או חשבונית זכות

 מ"סכום מע
בשדה זה יופיע סכום  . לא סומנהמ לפי שורה"מעשדה זה יהיה פעיל רק אם התיבה  .שדה אופציונאלי

 ).כ"סהבשדה (מ ייכלל בסכום הכולל "סכום המע. מ"המע

מ של החשבונית הכללית זה המופיע בשדה "יהיה סכום המע,  לא סומנהמ לפי שורה"מעכאשר התיבה 
מ של החשבונית "מ עבור כל פריטי השורה המקושרים לה יחושבו על פי אחוז המע"וסכומי המע, זה

 .הכללית

מ "ל פי שיעורי המעמ יחושב ע"המע .פעיל-יהיה שדה זה בלתי, מ לפי שורה"מעאם סומנה התיבה 
  .שהוכנסו בכל פריטי השורה

 סכום מקומי
אם , או על פי שער החליפין הקבוע מראש, המערכת תחשב נתון זה על פי שער החליפין המוגדר בה

  .לא ניתן לשנותו כאן .שדה זה נועד למידע בלבד .הוכנס לטופס זה

 מ לפי שורה"מע
מסומנת -או בלתי, )יחושב עבור כל שורת פריט בנפרדמ "המע, כלומר(תיבה זו יכולה להיות מסומנת 

 ".מסומנת-לא"ברירת המחדל היא  ).מ יחושב ברמת החשבונית הכללית"המע, כלומר(

מ של החשבונית "וסכום המע, מ עבור כל פריט שורה בנפרד"יקבעו ערכי המע, אם תיבה זו מסומנת
 .הכללית יחושב על פיהם

מ של החשבונית הכללית הסכום המופיע "יהיה סכום המע, מנה לא סומ לפי שורה"מעכאשר התיבה 
מ של "מ עבור כל פריטי השורה המקושרים לה יחושבו על פי אחוז המע"וסכומי המע, בשדה זה

  .החשבונית הכללית

 כ הסכום"מ לסה"הוספת מע
 .מ עבור החשבונית הכללית"תיבת סימון זו מציין את שיטת חישוב המע
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 ".מסומנת-לא"ברירת המחדל היא  .מסומנת- מסומנת או בלתיתיבה זו יכולה להיות

 מ"כ כולל מע"סהבשדה  .מ לסכום הכולל של החשבונית"יתוסף סכום המע, "כן"כשהתיבה מסומנת 
 .מ"יופיע הסכום הכולל עם המע

כ "סהבשדה  .כ הסכום של החשבונית"מ לסה"לא יתוסף סכום המע, ")לא("כשהתיבה אינה מסומנת 
 .מ"כ כולל מע"סהיע אותו ערך כמו בשדה יופהסכום 

  .מ לאחר שמירת החשבונית הכללית"לא ניתן לשנות את שיטת חישוב המע
מ שנקבעה עבור החשבונית הכללית ולא "פריטי השורה של החשבונית יורשים את שיטת חישוב המע

 .ניתן לשנותה
 

 הערה
  . תווים לכל היותר60ניתן להקליד כאן הערה בת 

 לוםלשונית תש
 תאריך תשלום

השאירו , אם החשבונית לא שולמה עדיין .לשדה זה הכניסו את התאריך שבו שולמה החשבונית הכללית
  .את האפסים

 המחאה' מס
, אם החשבונית לא שולמה עדיין .הכניסו לשדה זה את מספר ההמחאה בה השתמשתם לתשלום החשבונית

  .השאירו שדה זה ריק

 סכום
 .כום ששולם עבור חשבונית זוהכניסו לשדה זה את הס

יילקח הסכום , )שולם (P מולא וסטטוס התשלום הוא תאריך תשלוםאם שדה זה נשאר ריק בעוד ששדה 
 . בטופס החשבונית הכלליתחשבונית  שבלשונית כ"סהמתוך השדה 

 סטטוס
 :בחרו בסטטוס התשלום מבין האפשרויות הבאות

• N – לא מוכן לתשלום  

• R – מוכן לתשלום  

• Y – ניתן אישור לתשלום  

• P - שולם  
 

וכן ,  הספרייה תוכל להגדיר סטטוסי תשלום נוספים.הספרייה יכולה להוסיף סטטוסים נוספים לרשימה זו
ואילו סטטוסי תשלום יגרמו , לקבוע את סטטוס התשלום שיהיה ברירת המחדל עבור חשבוניות חדשות

ה לבצע כל פעולה בחשבונית הכללית ובפריטי משמעות ההקפאה היא שלא ניתן יהי .להקפאת החשבונית
  ).מלבד שינוי סטטוס התשלום(השורה שבה 

 מחלקה מאשרת
רשימת המחלקות תיקבע על  .בחרו את המחלקה המאשרת תשלום חשבונית זו מתוך הרשימה הנפתחת

כמסנן  ניתן להשתמש בשדה זה .ניתן גם לקבוע איזו מחלקה תהיה ברירת המחדל בשדה זה .ידי הספרייה
  .)acq-10(דוח חשבוניות בזמן הרצת השירות 

 מספר אישור
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באמצעות השירות , או באופן אוטומטי, לשדה זה ניתן להכניס מספר אישור תשלום החשבונית באופן ידני
דוח חשבוניות ניתן להשתמש בשדה זה גם כמסנן בזמן הרצת השירות  ).acq-10 (תקציר התקציב

)acq-10(.  

  חשבונית כלליתפריטי שורה של 
בחרו בענף , או לעדכון פריטי שורה קיימים, לרישום פריטי שורה חדשים עבור החשבונית הכללית

 .בחלונית הימנית העליונהפריטי שורה כעת תוצג הלשונית  .חשבונית מתחת ללשונית פריטי שורה

 
 בראש הטופס .תלשונית זו מציגה את רשימת פריטי השורה המקושרים לחשבונית הכללית הספציפי

מספר פריטי השורה המצורפים לחשבונית (פריטי שורה : בלבד-מוצגים הפרטים הבאים לקריאה
 .כ פריטי שורה"כ חשבונית כללית וסכום סה"סכום סה, )הכללית

סמנו אותו ברשימה ועדכנו את פרטיו בטופס פריט השורה שבחלונית , כדי לעדכן פריט שורה קיים
 .התחתונה

  :מצאים הלחצנים הבאיםבחלונית זו נ

 הוספה
הכניסו את , בחלון שייפתח .הוספהלחצו על , כדי להוסיף פריט שורה חדש עבור החשבונית הכללית

אם ברצונכם להוסיף פריט שורה שאינו קשור להזמנה  .מספר ההזמנה שאליה מתייחס פריט השורה
  .נית התחתונהכעת ייפתח טופס פריט השורה בחלו .התעלםלחצו על , כלשהי במערכת

 מחיקה
  .מחיקהסמנו אותו ברשימת פריטי השורה ולחצו על , כדי למחוק פריט שורה מסוים מהרשימה

 הזמנה
סמנו אותו ברשימה , כדי לעבור לרשימת ההזמנות שבה מופיעה גם ההזמנה המתייחסת לפריט שורה זה

  .פעיל-צן זה לאיהיה לח, אם פריט השורה אינו מקושר להזמנה כלשהי .הזמנהולחצו על 

 טופס פריט השורה
  :החלונית מתחלקת לשתי לשוניות

  טופס פריט השורה •

  נתוני ההזמנה •
 :המידע הביבליוגרפי המקוצר המתייחס להזמנה מוצג בקצה העליון של החלונית התחתונה
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דע מי, פרטי הזמנה: בלשונית נתוני ההזמנה יופיעו נתונים הקשורים להזמנה שנועדו לקריאה בלבד

 .הוצאות וחיוב תקציבי, חשבונית, ביבליוגרפי

בחלונית הימנית  .הזמנה תחת הלשונית חשבוניתהמשנה -ניתן גם ליצור פריט שורה חדש מתוך ענף
התוצאה תהיה  .החשבונית הכללית בחלון שנפתח' ואז לרשום את מס, חדשההעליונה יש ללחוץ על 

נית הכללית שנוצרה זה עתה תתבסס על נתוני שורת והחשבו, שורת פריט חדשה שאותה יש למלא תחילה
  .כמפורט להלן, הפריט

תיווצר אחת כזו עבורכם בהתבסס על המידע שסיפקתם בשדות , אם לא קיימת עדיין חשבונית כללית
אם קיימת . תאריך משלוח ומחלקה מאשרת, תאריך קבלה, תאריך חשבונית, מטבע, מצב, סוג: הבאים

 .דות הללו לא יופיע בטופס פריט שורה זההש, כבר חשבונית כללית

  :הלחצנים בחלונית זו הם

 עדכון/הוספה
  .עדכוןלחצו , לאחר שסיימתם למלא טופס זה

 רענון
על פי (כ הסכום ואת המחיר המקומי "סה, כדי לאפשר למערכת לחשב את הסכום הנוסףרענון לחצו על 

  ).שער החליפין הנוכחי

 תקציבים
סמנו את פריט השורה ולחצו , או ליצור התחייבות חדשה, שחויבו כנגד הזמנה זוכדי לצפות בתקציבים 

 .תקציביםעל 

 שדות

 הערה

שלא כמו במקרה של עדכון פריט שורה (חלק מהשדות להלן יוצגו רק בעת הוספת פריט שורה חדש 
 ).קיים

 

  :להלן הסברים לגבי השדות בחלונית זו

 קוד ספק
  .ל ידי המערכתשדה זה יתמלא באופן אוטומטי ע

 מחיר משוער
שדה זה יכיל כברירת מחדל  . הכניסו לשדה זה את מחירו המשוער של פריט שורה זה.שדה אופציונאלי

 . שבטופס ההזמנהכמות ומחירבלשונית כ מחיר "סהאת הערך שנמצא בשדה 

 סכום נטו
  .זה סכום הנטו של ההזמנה במטבע הספק

 סכום נוסף
או (מטי על ידי המערכת בהתבסס על הנתון המופיע בשדות הסכומים הנוספים סכום זה יחושב באופן אוטו

סך כל  ).תקורה וסכום הנחה, סכום ביטוח, סכום משלוח(שבטופס החשבונית הכללית ) המקוזזים
מחיר  .הסכומים הללו יחולק באופן יחסי על ידי המערכת בין פריטי השורה הרשומים עבור חשבונית זו

  .חיר במטבע הספקזה חייב להיות המ
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 כ סכום"סה
 .סכום נטו וסכום נוסףסכום זה יחושב באופן אוטומטי על ידי המערכת באמצעות חיבור ערכי השדות 

ויש תקציב המחויב כנגד , כ הסכום יעודכן בשלב מאוחר יותר"אם סה .סכום זה חייב להיות במטבע הספק
  .יחויב התקציב על פי הערך החדש, הזמנה זו

 יסכום מקומ
שדה זה נועד  .סכום זה יחושב באופן אוטומטי על ידי המערכת בהתבסס על שערי החליפין המוגדרים בה

  .לא ניתן לשנותו כאן .למידע בלבד

 יחידות' מס
שדה זה יכיל כברירת מחדל את הערך  .הכניסו כאן את מספר היחידות שאליהן מתייחסת חשבונית זו

אם רשומים במערכת פריטי שורה  . שבטופס ההזמנה ומחירכמותבלשונית יחידות ' מסשנמצא בשדה 
' לאחר שהופחתו ממס, היחידות שיופיע בפריט השורה הנוכחי יהיה השארית' מס, נוספים עבור הזמנה זו

  .היחידות הכולל בהזמנה היחידות שהופיעו בפריטי השורה האחרים

 חשבונית' מס
  .שדה זה יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת

 זכות/ובהח
  .ציינו באחת מתיבות אלו אם פריט השורה הוא פריט שורה חובה או פריט שורה זכות

 מטבע
  .בחרו בסוג המטבע המופיע בחשבונית זו

 קוד אובייקט
אם הגדרות הספרייה קובעות שהשימוש בקודי אובייקט  .בחרו בקוד האובייקט המתאים לפריט שורה זה

גם לכל פריט שורה , התואם את אחד מקודי האובייקט של התקציב, יש לייחס קוד אובייקט, הוא חובה
  .בחשבוניות המתקבלות בספרייה

 מ"אחוז מע
אם סומנה התיבה  .פעיל-שדה זה יהיה לא,  לא סומנהמ לפי שורה"מעאם התיבה  .שדה אופציונאלי

ורה זה כדי מ עבור פריט ש"ניתן להוסיף את אחוז המע,  בטופס החשבונית הכלליתמ לפי שורה"מע
  .מ עבורו"שהמערכת תוכל לחשב את סכום המע

 מ"סכום מע
אם סומנה התיבה  .פעיל-שדה זה יהיה לא,  לא סומנהמ לפי שורה"מעאם התיבה  .שדה אופציונאלי

מ עבור פריט שורה זה בהתבסס בנתון "יחושב סכום המע,  בטופס החשבונית הכלליתמ לפי שורה"מע
  ).תן גם להוסיפו בצורה ידניתני(מ "אחוז מעהמופיע בשדה 

 הערה
  . תווים לכל היותר200ניתן להקליד כאן הערה בת 

Check Subs. Date Overlap 
 .)רק עבור פריטי שורה של הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות(

 ותקופת המנוי תיבדק כנגד זו עד תאריך/מנויים מתאריךחובה למלא את השדות , אם תיבה זו מסומנת
אם  .לפריטי השורה האחרים שנרשמו כנגד ההזמנה כדי למצוא אם קיימת חפיפה בתאריכיםשהוכנסה 

 ותקופת המנוי לא תיבדק עד תאריך/מנויים מתאריךאין חובה למלא את השדות , תיבה זו אינה מסומנת
 .למציאת חפיפה עם תקופות המנוי שהוכנסו לפריטי שורה אחרים שנרשמו כנגד הזמנה זו

 System  ).מסומנת-מסומנת או לא( להגדיר מה תהיה ברירת המחדל של תיבה זו הספרייה תוכל
Librarians 
only 
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 עד תאריך/מנויים מתאריך
מלאו את תאריכי המנוי שאליהם מתייחס  .רק עבור פריטי שורה של הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות

פת סמן לחפישדות אלה הם שדות חובה למילוי רק אם סומנה התיבה  .זה) או חשבונית(פריט שורה 
  .תאריכי מנוי

Order Completely Invoiced 
 .כלומר אינכם מצפים לחשבונית נוספת כנגד הזמנה זו, תיבה זו נועדה רק למקרה שהחשבונית סגורה

אל , אם אתם מצפים לקבל חשבוניות נוספות כנגד הזמנה זו .סמנו את התיבה באמצעות לחיצה עליה
שיך המערכת לחייב את שארית ההתחייבות מהתקציב עד תמ, עבור חשבוניות חלקיות .תסמנו תיבה זו

אם הסכום בחשבונית שונה מסכום ההתחייבות , כאשר החשבונית סגורה .אשר תוגדר החשבונית כסגורה
 ).לא על פי ההתחייבות, כלומר(יחויב התקציב על פי הסכום בחשבונית , התקציבית

כדי  .לראותה בעת עדכון פריט שורה קיים לא ניתן .תיבה זו תוצג רק בעת הוספת פריט שורה חדש
 פרטי הזמנה שבלשונית Invoice Status Completeהשתמשו בתיבה , לשנות את סטטוס החשבונית

 . בטופס ההזמנה

  רשימת תקציבים לחשבונית
 כאשר לוחצים על הכפתור תקציבים הנמצא בטופס שורת פריטים מתקבל המסך הבא

 

  

 : הבאים  השדות מופיעיםבמסך זה 
ניתן לחייב יותר מתקציב .  את התקציבים שישמשו לתשלום החשבונית עבור הזמנה זוהמסך הזה מציג
 .תתחלק ההתחייבות הכוללת בין התקציבים שנבחרו, בצורה זו .אחד כנגד הזמנה

  :מציג את ההתחייבות בשני חלקיםסכום התחייבות הטור 

מחיר המשוער המופיע בטופס הנתון הראשון הוא ההתחייבות המקורית המבוססת על ה •
  .ההזמנה

הנתון השני הוא ההפרש שבין ההתחייבות המקורית לבין הסכום המופיע בחשבונית  •
 הסכום הפעיל יתאפס באופן ".הסכום הפעיל"הפרש זה נקרא גם  ).אם נרשמה(
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מעמד כשבטור , כלומר(אוטומטי ברגע שהחשבונית תירשם במערכת במלואה 
  ).Completeחשבונית יופיע הטקסט 

 לחצנים
  :בלשונית זו מופיעים הלחצנים הבאים

 הוספת תקציב
 הוספת קוד תקציבמלאו את קוד התקציב בשדה , כדי להוסיף התחייבות מתקציב חדש עבור חשבונית זו

  .הוספת תקציבולחצו על 

 חיוב
ום ההתחייבות הכניסו את סכ, סמנו את התקציב, כדי לציין את סכום החיוב של תקציב מסוים ברשימה

 .חיוב ולחצו על סכום לחיובלשדה 

 מחיקת תקציב
  .מחיקהסמנו את התקציב ברשימת התקציבים ולחצו על , כדי למחוק תקציב מסוים מהרשימה

 יתרה
  .יתרת חשבוןלחצו על , כדי לצפות ביתרת החשבון של התקציב המסומן

 הקמה
  .יבות המקורית כנגד ההזמנהלחצן זה מאפשר לכם ליצור מחדש את התקציב מתוך ההתחי

 
 .תופיע הודעה ובה פרטי הבעיה, אם לא ניתן לבצע את יצירת התקציב מחדש מתוך ההתחייבות

תיכשל יצירת התקציב אם קוד האובייקט של התקציב , במערכת העובדת עם קודי אובייקטים: לדוגמה
  . שגיאה לגבי חוסר ההתאמהבמקרה זה תופיע הודעת .אינו תואם את קוד האובייקט של פריט השורה

 סגירה
  .סגירהלחצו על , לאחר שביצעתם את כל השינויים בלשונית זו

 שדות
 הוספת קוד תקציב

ניתן לבחור תקציב מתוך רשימת התקציבים באמצעות  .כאן יש להכניס את הקוד הייחודי של התקציב
  .לחיצה על הלחצן שמשמאל לשדה

 סכום לחיוב
או להשאירו ריק , תוכלו למלא את הסכום בשדה זה .התקציב המסומן ברשימהזהו סכום שיופחת מתוך 

  . הנמצא מתחתיואחוז התחייבותולמלא את אחוז ההתחייבות הרצוי בשדה 

 אחוז התחייבות
השאירו את השדה , אם מלאתם שדה זה .זהו אחוז הסכום שיופחת מתוך התקציב המסומן ברשימה

  .ריקהתחייבות 

 סכום בחשבונית, ום מקומיסכ, מטבע חשבונית
  .ולא ניתן לשנות את תוכנם, שדות אלה נועדו למידע בלבד

 סך כל החיובים
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בשדה זה יופיע סכום התשלום שכוסה עד כה על ידי , אם הוקצו לתשלום החשבונית תקציב אחד או יותר
  .התקציבים שברשימה

 הגעות 8

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  רשימת הגעה •

  טופס הגעה •
 הגעההמשנה -בחרו בענף, כדי לרשום במערכת הגעה של חומר עבור הזמנה מסוג ספר או הזמנה קבועה

 .עיינו במדריך למשתמש בכתבי עת בעניין רישום הגעה של גליונות כתבי עת .הזמנהתחת לשונית 
שאלו אם ניתן לכוון את המערכת כך שברגע רישומו של פריט שורה חדש יופיע חלון ובו תי, בנוסף לכך

  .תרצו שגם הגעת הפריט תרשם באופן אוטומטי במערכת

 רשימת ההגעות של ההזמנה 8.1

  :ייפתח החלון הבא, הגעה תחת לשונית הזמנההמשנה -אם תבחרו בענף

  

ואת , את מספר היחידות שנרשמו כשהגיעו לספרייה, חלונית זו מציגה את מספר היחידות שהוזמנו
בחרו את השורה הרצויה , כדי לשנות את פרטי ההגעה .ההגעה שלהןהיחידות שהגיעו בצמוד לתאריכי 

  .ועדכנו את טופס ההגעה בחלונית התחתונה

  לחצנים
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 הוספה
  .כעת יוצג טופס ההגעה לצורך עריכה .הוספהלחצו על , כדי לדווח על הגעת חומר

 מחיקה
לחצו על , מתוך הרשימה, ריך ההגעה ומספר היחידות שהגיעוובה תא, כדי למחוק שורת הגעה כלשהי

  .מחיקה
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 הדפסה
  .הדפסהסמנו את השורה הרצויה ולחצו על , כדי להדפיס טופס הגעה

 טופס הגעה 8.2

בטופס זה תוכלו לרשום את הגעתן  .הוספהטופס ההגעה יוצג בחלונית הימנית התחתונה לאחר לחיצה על 
  .פרטי ההגעה של היחידות שכבר נרשמו במערכתולשנות את , של יחידות שהוזמנו

 
 .עדכוןלחצו , לאחר שסיימתם למלא את הטופס

 
 .עדכוןלחצו על , אם שיניתם את הפרטים אודות היחידות שכבר הגיעו

 

  

 שדות
 יחידות שהגיעו' מס

ל המערכת תמלא נתון זה באופן אוטומטי בהתבסס ע .הכניסו כאן את מספר היחידות שהגיעו לספרייה
  . בטופס ההזמנהיחידות' מסהמספר המופיע בשדה 

 תאריך משלוח
  .זה תאריך משלוח החומר לספרייה בידי הספק .שדה זה הוא אופציונאלי

  תאריך הגעה
שדה זה יתמלא באופן אוטומטי בתאריך  .לשדה זה הכניסו את התאריך שבו הגיעו היחידות החדשות

  .הנוכחי

 הערה
  . תווים לכל היותר60 ניתן להקליד כאן הערה בת

 כל ההזמנה הגיעה
  .פעילה-תיבה זו תשאר בלתי, עבור הזמנות מסוג הזמנה קבועה •

  :עבור הזמנות מסוג ספר •

  .סמנו תיבה זו, אם כל היחידות שהוזמנו הגיעו •

 .מסומנת-השאירו אותה לא, אם אתם מצפים להגעתן של יחידות נוספות •

תופיע , והמערכת הוגדרה בצורה המתאימה, על ידי קוראאם אחד הפריטים שהגעתם נרשמה הוזמן 
תיכלל בו הודעה בדבר העובדה , כשמודפס טופס ההגעה, בנוסף .הודעה המציינת שיש הזמנה לפריט זה

 .שיש הזמנה במערכת עבור הפריטים שהגיעו

  עדכון תאריך הגעה צפוי 
תאריך התזכורת יחושב , קרה זהבמ .בחרו באפשרות זו, אם ברצונכם שיחושב תאריך התזכורת הבאה

 :בדרך הבאה

 ):Monograph(להזמנות ספרים 
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 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות קבועות

 Z68-MAX-NO-ARRIVAL-DAYS+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות כתב עת

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

  .תוכלו להכניס את תאריך ההגעה הצפוי באופן ידני, אם לא סימנתם תיבה זו

יש  .שדה זה נבחר כברירת מחדל כשחלון טופס ההגעה פתוח, לאחר שנרשמה הגעה חדשה של חומר
, לא מסומנת כברירת מחדלעדכון תאריך הגעה צפוי תיבת הסימון , לציין שכאשר מעדכנים הגעה קיימת

 .ום הגעה חדשהכמו במקרה של ריש

 תאריך הגעה משוער
תוכלו למלא באופן ידני את תאריך ההגעה הצפוי , עדכון תאריך הגעה צפויאם לא סימנתם את התיבה 

דוח באמצעות השירות (המערכת תשתמש בתאריך זה לצורך משלוח תזכורות באופן אוטומטי  .של הספר
שדה זה יהיה לקריאה , אם התיבה סומנה ).acq-12(תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים 

  :ותאריך ההגעה הצפוי יחושב על ידי המערכת בדרך הבאה, בלבד

 ):Monograph(להזמנות ספרים 

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות קבועות

 Z68-MAX-NO-ARRIVAL-DAYS+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות כתב עת

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+  הנוכחי התאריך

 תזכורות 9

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  משלוח תזכורות באופן אוטומטי •

  משלוח תזכורות באופן ידני •

  .תזכורות תשלחנה בדרך כלל לספק כאשר פריט מסוים שהוזמן לא הגיע לספרייה בזמן
 

דוח תזכורות ומכתבי תזכורות נות מסוג ספר באמצעות השירות ניתן לשלוח תזכורות לספקים עבור הזמ
תזכורות עבור הזמנות מסוג הזמנה קבועה תשלחנה באמצעות השירות  ).acq-12(עבור הזמנות ספרים 

 ).acq-11(דוח תזכורות עבור הזמנות קבועות 

 תחת הלשונית ותתזכורהמשנה -באמצעות ענף, אד הוק, תוכלו לשלוח תזכורות באופן ידני, לחילופין
 ).אפשרות זו קיימת גם עבור הזמנות קבועות והזמנות כתבי עת (הזמנה

תהליך משלוח התזכורות תלוי במידה רבה בהגדרות הספק ובנתונים שנרשמו בטופס ההזמנה בעת 
 .יצירתה

 : בטופס ההזמנהספקלהלן דוגמה של הלשונית 
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  .batch claiming-ת ותאריך תזכורהשדות הרלוונטיים לעניין תזכורות הם 

 )עבור ספרים(תאריך תזכורת 
, תחשב המערכת את תאריך התזכורת ברגע משלוח ההזמנה אל הספק, אם לא הכנסתם תאריך באופן ידני

,  לאחר מכן.המוגדרים שניהם ברשומת הספק, על פי סוג משלוח החומר והעיכוב הצפוי עבור סוג זה
 באופן אוטומטי אם תהליך משלוח התזכורות יתנהל תמשיך המערכת לעדכן את תאריך התזכורת

, לעומת זאת, אם ).acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים באמצעות השירות 
ישתנה תאריך התזכורת בשדה זה רק אם ישתנה תאריך , התזכורות עבור הזמנה זו ינוהלו באופן ידני
  .רניתהתזכורת בטופס התזכורת הידני על ידי הספ

 
) EDA(שומרת המערכת גם את תאריך ההגעה המשוער , בנוסף לתאריך התזכורת המעודכן מפעם לפעם

 .הזהה לתאריך התזכורת הראשונה

  . שבטופס ההזמנהפרטי הזמנהניתן לצפות בתאריך ההגעה המשוער תחת הלשונית 
 

 

  )עבור ספרים(משלוח תזכורות אוטומטי 
דוח תזכורות ומכתבי לוח התזכורות עבור הזמנה זו יתנהל על ידי השירות תהליך מש, אם סומנה תיבה זו

הדרך היחידה לשלוח תזכורות תהיה ,אם לא סימנתם תיבה זו ).acq-12(תזכורות עבור הזמנות ספרים 
  .שברשימת התזכורותתזכורת חדשה הדרך הידנית באמצעות הלחצן 
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  משלוח תזכורות באופן אוטומטי 9.1

תהליך משלוח התזכורות עבור ,  בטופס ההזמנהספק שבלשונית Batch Claimingאם סומנה התיבה 
 ).acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים הזמנה זו יתנהל על ידי השירות 

 
תחשב המערכת את תאריך התזכורת החדש על פי אחד משני הפרמטרים , במהלך הרצתו של שירות זה

על פי , אם ערך זה הוא אפס, או, מספר הימים עד התזכורת הבאהלשדה התאריך שהוכנס : הבאים
 ).1-5 ועיכוב המשלוח 1-5 משלוחבהתבסס על השדות (ברירות המחדל של הספק 

  
) acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים דוח התזכורות המופק על ידי השירות 

בעוד , Batch Claimingכל ההזמנות שבהן סומנה התיבה חלק אחד הוא רשימה של : כולל שני חלקים
 .שהחלק השני כולל את ההזמנות בהן היא לא סומנה

  
התבניות שעל בסיסן מוגדרים מכתבים אלה  .ידפיס שירות זה גם את התזכורות עצמן, בנוסף לדוחות אלה
-acq- וacq-first-claim-00בספרייה זו משתמש השירות בקבצים  .form_engנמצאות בספריית 

additional-claim-00.  
 

 משלוח תזכורות באופן ידני 9.2

ברשימת התזכורות  .הזמנותתחת הלשונית תזכורות המשנה -בחרו בענף, כדי לשלוח תזכורת באופן ידני
 .שתוצג בחלונית הימנית העליונה תופענה כל התזכורות שנשלחו בעבר עבור הזמנה זו

 
 

 :כעת ייפתח טופס התזכורת בחלונית התחתונה .תזכורת חדשהל לחצו ע, כדי לשלוח תזכורת חדשה

 
ניתן גם להשתמש בטופס זה לעדכון פרטי  .טופס זה מאפשר משלוח תזכורת חדשה עבור הזמנה זו

 .תזכורת קודמת

  .עדכוןלחצו על , לאחר שסיימתם למלא את הטופס
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 שדות
 משלוח תזכורת

ניתן להשתמש בתיבה זו גם כדי לשלוח מחדש  .ולה זוסמנו תיבה זו אם ברצונכם לשלוח תזכורת בפע
  . לשלוח אותהמבליאל תסמנו תיבה זו אם ברצונכם רק לעדכן תזכורת  .תזכורת קודמת

 פורמט מכתב
 הפורמט רלוונטי רק כאשר התזכורת נשלחת .בחרו בפורמט מכתב התזכורת מתוך הרשימה הנפתחת

  ).EDIות לא רלוונטי לתזכור(ל או באופן מודפס "בדוא

 תאריך תזכורת
  .תאריך ברירת המחדל הוא התאריך הנוכחי .הכניסו את תאריך משלוח התזכורת

 טקסט תזכורת
  .הכניסו לשדה זה כל מידע שברצונכם להוסיף לטקסט התזכורת הסטנדרטי

 תאריך תשובה
  .הכניסו לשדה זה את תאריך התשובה, אם קיבלתם תשובה מהספק

 תשובת ספק
  .או בחרו בטקסטים סטנדרטיים מתוך הרשימה הנפתחת, זה את תשובת הספקסכמו בשדה 

 עדכון תאריך הגעה צפוי
 .תיבה זו תופיע עבור כל סוגי ההזמנות

תאריך התזכורת יחושב , במקרה זה .בחרו באפשרות זו, אם ברצונכם שיחושב תאריך התזכורת הבאה
 :בדרך הבאה

 ):Monograph(להזמנות ספרים 

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ כחי התאריך הנו

 :להזמנות קבועות

 Z68-MAX-NO-ARRIVAL-DAYS+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות כתב עת

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

  .תוכלו להכניס את תאריך ההגעה הצפוי באופן ידני, אם לא סימנתם תיבה זו

 .שדה זה נבחר כברירת מחדל כשחלון טופס התזכורת פתוח, וספה תזכורת חדשהלאחר שנ

 

  צפויתאריך הגעה 
 .תיבה זו תופיע עבור כל סוגי ההזמנות

תוכלו למלא באופן ידני את תאריך ההגעה הצפוי , עדכון תאריך הגעה צפויאם לא סימנתם את התיבה 
דוח באמצעות השירות (ורות באופן אוטומטי המערכת תשתמש בתאריך זה לצורך משלוח תזכ .של הספר

שדה זה יהיה לקריאה , אם התיבה סומנה ).acq-12(תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים 
  :ותאריך ההגעה הצפוי יחושב על ידי המערכת בדרך הבאה, בלבד

 ):Monograph(להזמנות ספרים 

 ).לוח החומרלפי סוג מש (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות קבועות
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 Z68-MAX-NO-ARRIVAL-DAYS+ התאריך הנוכחי 

 :להזמנות כתב עת

 ).לפי סוג משלוח החומר (Z70- DELIVERY-DELAY+ התאריך הנוכחי 

 תשלומים 10
  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  סטטוס התשלום בחשבונית הכללית •

  הרשאות לספרניות •

  דוח חשבוניות •
 חשבונית כלליתהמשנה -תחת ענףתשלום ות הכלליות מטופלים על ידי הלשונית תשלומי החשבוני

  .חשבוניתבלשונית 

 סטטוס התשלום בחשבונית הכללית 10.1

 :סטטוסי התשלום הסטנדרטיים הם
N –לא מוכן לתשלום  
R –מוכן לתשלום  
Y –ניתן אישור לתשלום  
P - שולם  

לקבוע את סטטוס התשלום שיהיה ברירת המחדל וכן , הספרייה תוכל להגדיר סטטוסי תשלום נוספים
משמעות ההקפאה היא שלא  .ואילו סטטוסי תשלום יגרמו להקפאת החשבונית, עבור חשבוניות חדשות

 ).מלבד שינוי סטטוס התשלום(ניתן יהיה לבצע כל פעולה בחשבונית הכללית ובפריטי השורה שבה 

 אם כל .כנו גם כל פריטי השורה הקשורים אליהיעוד, אם השתנה סטטוס התשלום של החשבונית הכללית
, )סטטוס הגעה מלא(וכל הפריטים הגיעו במלואם , החשבוניות שהגיעו כנגד ההזמנה שולמו במלואן

  ).CLS" (סגור"תשנה המערכת באופן אוטומטי את סטטוס ההזמנה ל

 הרשאות לספרניות 10.2

) כן לגבי כל פעולה אחרת במערכתו(הרשאות הספרניות לגבי פעולות הקשורות בחשבונית הכללית 
 .הניתן לפתיחה מתוך צלמית המפתח שבשורת הפעולות, זכויות סגלנקבעו בחלון 

 
המשמעות  .תחת זכויות הסגל מוגדרות גם הרשאות ספציפיות לגבי הטיפול בסטטוס תשלום החשבוניות

 הכללית ובפריטי היא שסטטוס התשלום יקבע אם תוכלנה הספרניות לבצע פעולות שונות בחשבונית
  .השורה השייכים להן

 
וכן ) ניתן אישור לתשלום (Y-קיימת הרשאה ספציפית לצורך שינוי סטטוס תשלום החשבונית ל: לדוגמה

  ).וכן את פריטי השורה שלה (Yלצורך עדכון חשבונית שסטטוס התשלום שלה הוא 
 

 . הרשאת גישה חדשה עבורוניתן לקבוע גם, tab48.lngברגע שנקבע סטטוס תשלום חדש בטבלה 
הוסיפו את השורה הבאה לטבלה , )בדיקה לפני תשלום" (C"אם סטטוס התשלום החדש הוא : לדוגמה

user_function.lng:  
 

ACQ L Acquisitions INVOICE-HEAD-P-S-C  L  
  

System 
Librarians 
only 
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  ".בדיקה לפני  תשלום"או פריטי שורה שלה שעבורם צוין /עדכון חשבונית ו
 

 יש להשתמש בנוסף לבדיקות user_function מגדיר באילו רוטינות מתוך tab48.lng בטבלה 4טור 
מספר סטטוסים לתשלום חשבוניות יכולים להשתמש באותה  .הסטנדרטיות עבור סטטוסי תשלום שונים

ודי בהרשאת עדכון סטטוס תשלום חשבונית , לא תתבצע כל בדיקה נוספת,  נשאר ריק4אם טור  .הרשאה
, סטטוס נתון כלשהו'מ'מתן אפשרות למשתמשים לשנות את החשבונית -בנוסף לאי .user_function-ב

 .הסטטוס הזה' אל'החוסר בהרשאה ספציפית מונעת ממנו לשנות את החשבונית 
.  

 דוח חשבוניות 10.3

ניתן ,  של החשבונית הכלליתתשלוםמלבד האפשרות לשנות את סטטוס החשבונית באופן ידני בלשונית 
אחת  ).acq-10(דוח חשבוניות ים גלובליים במספר חשבוניות יחד באמצעות השירות גם לבצע שינוי

אחד  .מהאפשרויות המוצעות בשירות זה היא שינוי סטטוס התשלום של קבוצת חשבוניות כלליות
השירות יפיק  .מספר אישורהפרמטרים שבאמצעותם ניתן לשלוף קבוצת חשבוניות מסוימת הוא השדה 

  .דוחותראו להלן תחת , לפרטים נוספים .חשבוניות שסטטוס התשלום שלהן שּונהדוח ובו תצוינה ה

  דוחות 11

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  סוגי דוחות •

  )acq-02-01(דוגמאות לשימוש בטופס שליפת הזמנות כללי  •
 .שירותים שבתפריט שליפה והדפסה של דוחות רכשהתפריט -ניתן לגשת לדוחות הרכש באמצעות תת

 .יש לבחור בספרייה אדמיניסטרטיבית, אחר הכניסה למודולל

  :יצירת הדוחות מתבצעת בשני שלבים

 :שלב ראשון
תוצאת השליפה תהיה  .שלפו את המספרים האדמיניסטרטיביים של ההזמנות על פי קריטריונים שונים

 הפלט בתיקיה  ניתן למצוא את קבצי.ללא פרטים נוספים, קובץ פלט המכיל רשימה של מספרי רשומות
alephe_scratchעל גבי השרת  . 

 :שלב שני
  ).acq-03 (הדפסת רשומות רכש, עליכם להשתמש בשירות המשלים, כדי לצפות בתוכן הרשומות

 סוגי דוחות 11.1

  :באמצעות השירותים הקיימים במודול הרכש ניתן לשלוף הזמנות התואמות את הקריטריונים הבאים
  )acq-02-02(הזמנות שמולאו בחלקן  •

  .NEW "(acq-02-03)" עם סטטוס –" ספר"הזמנות מסוג  •

  .(acq-02-04)הזמנות שעבורן אין חשבונית רשומה  •

  .(acq-02-05)הזמנות על פי סטטוס הזמנה מסוים  •

  .(acq-02-06)הזמנות שבוטלו על ידי הספק  •

 ויותר הקריטריונים שתוכלו להגדיר בעצמכם תוך שימוש 40הזמנות התואמות את  •
הרשימה הכוללת של  ).acq-02-01 (טופס שליפת הזמנות כלליבשירות 
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הקריטריונים המשמשים לשליפת הזמנות וכן עזרה מפורטת לשימוש בשירותי השליפה 
  .טופס שליפת הזמנות כללינמצאת בעזרה המקוונת של השירות 

  )acq-02-01(דוגמאות לשימוש בטופס שליפת הזמנות כללי  11.2

-בחתך לפי תת, ד להפיק דוח לגבי הזמנות שהגיעו לספרייה בטווח תאריכים מסויםדוגמה זו מראה כיצ
  .ספריות-ספרייה או קבוצת תתי

  .שירותיםבחרו בתפריט  .1

שליפה התפריט -מתוך תת) acq-02-01 (טופס שליפת הזמנות כלליבחרו בשירות  .2
  .והדפסה של רשומות רכש

  .acq_arrival1כגון , בחרו שם לקובץ הפלט .3

בחרו במסננים  .מלאו את השדות לשליפה על פי קריטריוני חיפוש שונים, משךבה .4
 :ובפרמטרים הבאים

ספריות בחמשת -הקלידו עד חמישה קודים של תתי: ספרייה-תת: שליפה לפי •
 .השדות

 2- ו1הזינו את טווח התאריכים הרצוי לשדות : תאריך הגעה: שליפה לפי •
 .20070901- ו20070801, לדוגמה. yyyymmdd –בפורמט הבא 

  :2- ו1ניתן להכניס עד שני סטטוסי הגעה בשדות : סטטוס הגעה: שליפה לפי •

o C – הגעה מלאה  

o P – הגעה חלקית  

o N –לא הגיע אף פריט  . 
 

  .Cהכניסו את הקוד , לדוגמה

  .שליחהלחצו על הלחצן  .5

שליפה והדפסה התפריט -מתוך תת) acq-03 (הדפסת רשומות רכשבחרו בשירות  .6
 .רשומות רכש שבתפריט שירותיםשל 

לדוגמה ,  הכניסו את שם קובץ הפלט של השירות הקודםקובץ קלטבשדה  .7
acq_arrival1. כגון , בחרו שם לקובץ הפלטprint_arrival1.  ניתן למצוא את קבצי
 .  על גבי השרתprintהפלט בתיקיה 

  . בחרו בפורמט ההדפסה הרצויפורמט דוחבשדה  .8

  .שליחהלחצו על הלחצן  .9
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  .ALEPHשבתפריט ניהול משימות השתמשו בפקודה , כדי להדפיס את הדוח .10
 Cסטטוס הגעה (הערכים שניתנו כדוגמה לעיל ישמשו לצורך הפקת דוח של כל ההזמנות שהגיעו במלואן 

- Complete (הספריות -לתתיINFO ,LIBRAו -ARCHI בספטמבר 1- באוגוסט ו1 בין התאריכים 
2007 . 

  שירותי רכש 12

  ).acq-03: לדוגמה( שירות מזוהה במערכת באמצעות קוד השירות שלו כל

 הזמנות ותזכורות
 

  )acq-22(דוח מעקב הזמנות  •

  )acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים  •

  )acq-11(דוח תזכורות עבור הזמנות קבועות  •

  )acq-19(דוח תזכורות עבור הזמנות כתבי עת  •

  ).acq-14(זמנות אל הספק משלוח רשימת ה •

 שליפה והדפסה של רשומות רכש
 

  )acq-02-02(שמולאו בחלקן " ספר"הזמנות מסוג  •

  .NEW "(acq-02-03)" סטטוס –" ספר"הזמנות מסוג  •

  (acq-02-04)הזמנות ללא חשבונית רשומה  •

  (acq-02-05)הזמנות על פי סטטוס הזמנה  •

  (acq-02-06)הזמנות שבוטלו על ידי הספק  •

  )acq-02-01(טופס שליפת הזמנות כללי  •

  . (acq-03)הדפסת רשומות רכש  •

 ניהול תקציבים
 

  (acq-05)פתיחת תקציבים שנתיים  •

  (acq-06-a)חידוש התחייבויות עבור הזמנות ספרים  •

  (acq-06-b)חידוש התחייבויות עבור הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות  •

  (acq-07)העברת יתרת התקציב  •

  (acq-08)ן המחיר המקומי של עסקאות תקציב עדכו •

  (acq-09)ביטול יתרת התחייבויות  •
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  )acq-16(תקציר התקציב  •

  ).acq-17(רשימת הזמנות כנגד תקציב  •

 מטבע
 

  )acq-01(דוח מטבעות  •

  .(acq-20)טעינת שערי חליפין  •

EDI 
 

  )edi-11( יוצאות EDIמשלוח הודעות  •

  )edi-09( נכנסות EDIעיבוד הודעות  •

  )edi-10( נכנסות EDIטעינת הודעות  •

 אחרים
 

  ).acq-10(דוח חשבוניות  •

  (acq-04)ספרייתיות -בנייה מחדש של מפתח הזמנות רכש והזמנות בין •

  (acq-23)מכתבי חידוש מנויי כתבי עת  •

• Banner/FRS Export (acq-21)  

  (acq-60)דוח שינוי פרטי כתובות ספקים  •

  (acq-26)ובמנויים עדכון קוד הספק בהזמנות  •

  )acq-24( והזמנות ADMיצירת רשומות  •

 סטטיסטיקה
 

  (acq-25) פריטים בחודש–נתונים סטטיסטיים על פי תאריכים  •

 כללי
 

  (com-01)הדפסת דוח סמנים  •

  )manage-111( בניית מפתחות מילים לרשומה  •

  )sys-01(אתחול שרת  •

  )sys-02(מחדש של ערכת תבניות הדפסה -בנייה •
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 יהול טבלאות בסיס הנתוניםנ 12.1
  .השירותים בחלק זה יוסברו ביתר פירוט בפרק השירותים במודול ההשאלה

  הזמנות ותזכורות 12.2

  )acq-22(דוח מעקב הזמנות 
 הדוח מתבסס על נתונים מתוך מעקב ההזמנות ומציג אותם .שירות זה מפיק דוח ובו נתונים לגבי הזמנות

  .ISSN- וISBNספרי בנוסף למידע נוסף כגון כותרים ומ

 )acq-12(דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות ספרים 
 הדוח .וכן מכתבי תזכורות לספקים, שירות זה מפיק דוח ובו פריטים מוזמנים שלא הגיעו עדיין לספרייה

 Batchחלק אחד כולל את כל ההזמנות שבטופס ההזמנה שלהן מסומנת התיבה : כולל שני חלקים
claiming  ,המערכת מוסיפה באופן אוטומטי  .והשני כולל את כל ההזמנות שבהן תיבה זו אינה מסומנת

x כסיומת לשם הקובץ בתדפיס ההזמנות שעבורן לא נבדק הדגל Batch Claiming. 
 

דוח תזכורות עבור הזמנות תזכורות עבור הזמנות מסוג הזמנה קבועה תשלחנה באמצעות השירות 
  .ברשימת ההזמנותתזכורת  גם לשלוח תזכורות באופן ידני באמצעות לחצן ניתן ).acq-11(קבועות 

 
  :שירותיםקיימים שני שירותים הנמצאים תחת התפריט , עבור הזמנות כתבי עת

  (serial-04)הדפסת דוח תזכורות לכתבי עת  •

  (serial-44)הדפסת תזכורות עבור כתבי עת  •

יופעל מתוך תפריט שירותי ) serial-44(הדפסת מכתבי תזכורת השירות , עבור כתבי עת
 .כתבי עת

 )acq-11(דוח תזכורות עבור הזמנות קבועות 
פונקציה זו יוצרת דוח של הזמנות קבועות שעבורן תאריך ההגעה הצפוי מוקדם מהתאריך הנוכחי 

ת ניתן להשתמש בנתונים אלה לצורך משלוח תזכורו .והכרכים שהוזמנו בהן עדיין לא התקבלו בספרייה
 .תזכורת ברשימת ההזמנות ניתן גם לשלוח תזכורות באופן ידני באמצעות לחצן .לספקים

 
  )acq-19(דוח תזכורות עבור הזמנות כתבי עת 

שירות זה יוצר דוח של הזמנות כתבי עת שעבורן תאריך ההגעה הצפוי מוקדם מהתאריך הנוכחי 
להשתמש בו רק אם עדיין לא נרשמה בספרייה ניתן  .והגיליונות שהוזמנו בהן עדיין לא התקבלו בספרייה

תוכלו גם להשתמש בשירות הדפסת מכתבי תזכורת , לכשהגיע הפריט הראשון .הגעתו של אף פריט
)serial-44.( 

 .תזכורת ברשימת ההזמנותניתן גם לשלוח תזכורות באופן ידני באמצעות לחצן 

דוח תזכורות עבור הזמנות קבועות רות יש להשתמש בשי, לצורך משלוח תזכורות עבור הזמנות קבועות
)acq-11.( 
 

 ).acq-14(משלוח רשימת הזמנות אל הספק 

 ברשימה תיכללנה כל ההזמנות שסוג משלוח ההזמנה .שירות זה מאפשר משלוח רשימת הזמנות לספק
 ). ממתינה למשלוח לספק (RSVושסטטוס ההזמנה שלהן הוא , )רשימה (LIשלהן הוא 

  שומות רכששליפה והדפסה של ר 12.3

  )acq-02-02(שמולאו בחלקן " ספר"הזמנות מסוג 
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, שירות זה מפיק קובץ ובו מספרי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות שלא הגיעו לספרייה
 הדפסת רשומות רכשיש להשתמש בשירות המשלים ,  כדי להפיק דוח מודפס.או שהגיעו רק בחלקן

)acq-03.(  

  .NEW "(acq-02-03)" סטטוס –" ספר"הזמנות מסוג 
שירות זה מפיק קובץ ובו מספרי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות שסטטוס ההזמנה שלהן 

 הדפסת רשומות רכשיש להשתמש בשירות המשלים , כדי להפיק דוח מודפס). חדשה (NEWהוא 
)acq-03.(  

  (acq-02-04)הזמנות ללא חשבונית רשומה 
 קובץ ובו מספרי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות שלא נרשמה כנגדן שירות זה מפיק

יש להשתמש בשירות ,  כדי להפיק דוח מודפס.או שנרשמה רק חשבונית חלקית, עדיין כל חשבונית
  ).acq-03 (הדפסת רשומות רכשהמשלים 

  (acq-02-05)הזמנות על פי סטטוס הזמנה 
רי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות על פי סטטוס ההזמנה שירות זה מפיק קובץ ובו מספ

  ).acq-03 (הדפסת רשומות רכשיש להשתמש בשירות המשלים ,  כדי להפיק דוח מודפס.שלהן

  (acq-02-06)הזמנות שבוטלו על ידי הספק 
ו על ידי הספק שירות זה מפיק קובץ ובו מספרי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות שבוטל

 הדפסת רשומות רכשיש להשתמש בשירות המשלים , כדי להפיק דוח מודפס ).VCסטטוס הזמנה (
)acq-03.(  

  )acq-02-01(טופס שליפת הזמנות כללי 
שירות זה מפיק קובץ ובו מספרי הרשומות האדמיניסטרטיביות של כותרי הזמנות שנבחרו על פי 

, צאת השליפה תהיה קובץ פלט המכיל רשימה של מספרי רשומותתו .קריטריונים שונים לפי בחירתכם
-acq (הדפסת רשומות רכשיש להשתמש בשירות המשלים ,  כדי להפיק דוח מודפס.ללא פרטים נוספים

03.(  

  . (acq-03)הדפסת רשומות רכש 
 של פרֵטי ההזמנות שנשלפו באמצעות אחד משירותי, או לשמירה בקובץ, שירות זה נועד להדפסה

 .השליפה שלעיל

  ניהול תקציבים 12.4

  (acq-05)פתיחת תקציבים שנתיים 
והמשתמשים " שנתיים"שירות זה פותח תקציבים לשנת התקציב החדשה עבור תקציבים המוגדרים כ

התקציבים החדשים שייפתחו ישמרו על קוד התקציב של  ).2007-ביולוגיה, לדוגמה" (שנה-קוד"בפורמט 
 ייפתח תקציב 2007-בהמשך לתקציב ביולוגיה, לדוגמה(גדל בשנה אחת אך הסיומת ת, השנה הקודמת

 .הוא יישמר ועדיין יופיע בדוח, אם קיים כבר במערכת תקציב עבור השנה החדשה ).2008-ביולוגיה

גם לתקציב השנה הבאה יוגדר תקציב , בהקבלה, אזי, "הורה"אם לתקציב שנתי כלשהו יש תקציב שנתי  
הוא יישאר , אם התקציב ההורה אינו תקציב שנתי; ו מכיל את סיומת השנה הבאההורה שקוד התקציב של

  .שימו לב לכך שעובדת קיומו של תקציב הורה מחודש אינה נבדקת על ידי המערכת .על כנו

  (acq-06-a)חידוש התחייבויות עבור הזמנות ספרים 
 ).acq-05 (שנתייםפתיחת תקציבים יש להריץ תחילה את השירות , לפני הרצת שירות זה

הוא פועל ביחס  ).M(שירות זה מחדש התחייבויות תקציבים שנתיים עבור הזמנות מסוג הזמנות ספרים 
 :להזמנות שהסטטוס שלהן הוא
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• RSV –בהמתנה למשלוח לספק . 

• SV –נשלח לספק . 

• WB –בהמתנה לאישור תקציבי . 

• WP –הזמנה הממתינה לטיפול . 

  .NEWסטטוס שלהן הוא אין הוא פועל ביחס להזמנות שה
 

, )החשבוניות שנרשמו כנגדה עדיין אינן סגורות, כלומר(אם נמצא שהתחייבות מסוימת עדיין פעילה 
  .תועבר ההתחייבות לתקציב המקביל של השנה הבאה

  (acq-06-b)חידוש התחייבויות עבור הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות 
  ).acq-05 (פתיחת תקציבים שנתיים השירות יש להריץ תחילה את, לפני הרצת שירות זה

 
שירות זה בודק את התחייבויותיהם של תקציבים שנתיים עבור הזמנות כתבי עת והזמנות קבועות 

, כלומר(אם נמצא שהתחייבות מסוימת עדיין פעילה ). נשלחה לספק (SVשסטטוס ההזמנה שלהן הוא 
 .בר ההתחייבות לתקציב המקביל של השנה הבאהתוע, )החשבוניות שנרשמו כנגדה עדיין אינן סגורות

  .שירות זה מפיק גם דוח הכולל את פרטי כל ההתחייבויות שחודשו

  (acq-07)העברת יתרת התקציב 
  ).acq-05 (פתיחת תקציבים שנתייםיש להריץ תחילה את השירות , לפני הרצת שירות זה

 
 התקציבים המקבילים שנפתחו עבור השנה שירות זה מעביר את יתרת התקציב של תקציבים שנתיים אל

שירות זה רלבנטי רק עבור ). פעיל-לא (NA- סטטוס תקציב השנה הקודמת מעודכן בשלב זה ל.הבאה
ניתן גם  ).2007-ביולוגיה, לדוגמה" (שנה-קוד"והמשתמשים בפורמט " שנתיים"תקציבים המוגדרים כ
  .להעביר יתרות שליליות

  (acq-08)אות תקציב עדכון המחיר המקומי של עסק
הוא משתמש בשער החליפין הקרוב ביותר  .שירות זה מעדכן את מחירן המקומי של עסקות תקציב

 ).חשבונית (INV-ו) התחייבות (ENCכולל , שירות זה מתייחס לכל סוגי העסקות .לתאריך העסקה

 :זה שירות להריץ יש מתי
השתמשו ,  כמו כן.ן כלשהו בתאריך מסויםהריצו שירות זה רק אם עדכנתם או הוספתם שער חליפי

  .כדי ליצור סכומים במטבע מקומי) במקרה הצורך(בשירות זה לאחר המרה 

שער חליפין של ) Z601( במקומות שבהם יש לטבלאות פעולות התקציב acq-08מומלץ לא להפעיל את 
 לשימוש נאות ליפיןח שער יהיה לא למערכת .ואין בנמצא טבלאות שערי חליפין לשנים קודמות, אפס
 .אלו עבר פעולות עבור

 
  (acq-09)ביטול יתרת התחייבויות 

עבור כל הזמנה שכל חשבוניותיה  .שירות זה בוחן את כל ההזמנות כנגד החשבוניות שנרשמו עבורן
הסכום המראה איזה חלק מההתחייבות , כלומר(יאופס הסכום הפעיל של ההתחייבות , נרשמו במערכת
 .פעולה זו מבטלת למעשה את יתרת ההתחייבות ).עדיין לא שולם

 :זה שירות להריץ יש מתי

  .אין להשתמש בשירות זה אלא בעקבות הסבה
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שער חליפין של ) Z601( במקומות שבהם יש לטבלאות פעולות התקציב acq-09מומלץ לא להפעיל את 
ר חליפין נאות לשימוש למערכת לא יהיה שע .ואין בנמצא טבלאות שערי חליפין לשנים קודמות, אפס

 .עבור פעולות עבר אלו
 

  )acq-16(תקציר התקציב 
, בדוח ייכללו ההקצאות .שירות זה מפיק דוח המסכם את התקציבים העונים על קריטריונים מסוימים

היתרות והגבלות ההתחייבויות , החשבוניות ששולמו ואלה שעדיין לא שולמו, ההתחייבויות, ההעברות
  .גרתמס-והתשלומים על

  ).acq-17(רשימת הזמנות כנגד תקציב 
  .שירות זה יפיק רשימה של כל ההזמנות מול התקציבים שבהם נוצרה התחייבות עבורן

 ).acq-31(העברה אוטומטית של הזמנות מתקציב לתקציב 

הוא מעביר את החיובים המקוריים של ההזמנות , כלומר, שירות זה מעביר הזמנות מתקציב אחד למשנהו
שימו לב לכך שניתן גם להשתמש בקובצי הפלט שנוצרו על ידי אחד השירותים  .כללו בקובץ הקלטשנ

 .לשליפת רשומות רכש כקובצי קלט עבור שירות אצווה זה

 .VC- וCLS ,LCלמעט , באמצעות התהליך הזה ניתן לטפל בהזמנות בכל הסטטוסים

 .השירות מבצע מספר בדיקות ביחס לתקציב ולהזמנות

  :יק שני קובצי פלטהוא מפ

במקרה זה תצוין הסיבה לכשל עבור כל  .קובץ המכיל הזמנות שלא עברו את הבדיקות ולכן נדחו •
 .הזמנה בתוך הקובץ

  .קובץ המכיל הזמנות שעברו את הבדיקות ולכן הועברו •

 תוכלו לעשות כן באמצעות בחירה .ניתן גם להפיק דוח ראשוני עוד לפני תחילת העברת ההתחייבויות
 .עדכון בסיס נתוניםבשדה " לא"באפשרות 

  מטבע 12.5

  )acq-01(דוח מטבעות 
בדוח  .שירות זה מפיק דוח ובו שערי החליפין של המטבעות השונים המוגדרים במערכת ותאריכי עדכונם

  .יופיעו עשרה מטבעות לכל היותר

  .(acq-20)טעינת שערי חליפין 
 במחשב /XXX50/filesובץ הקלט חייב להימצא בתיקיה  ק.שירות זה טוען שערי חליפין ממקור חיצוני

  :על הקובץ להיות בפורמט הבא  .currency.datולהיקרא , המקומי
  

CCC YYYYMMDD R.RRR  
 

  :לדוגמה
  

USD 20070901 4.535  

12.6 EDI 

 )edi-11( יוצאות EDIמשלוח הודעות 
תזכורות , הזמנות(הופקו  שXMLהוא אוסף את כל קובצי  . לספקיםEDIשירות זה שולח הודעות 

  ).תזכורות כתבי עת וביטולים, הזמנות
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  )edi-09( נכנסות EDIעיבוד הודעות 
 על גבי xxx50/edi/in/edi_incoming/ נכנסים חדשים השמורים בספריית EDIשירות זה טוען קובצי 

  הייתהXML-אם ההמרה ל .ALEPH XML של הקבצים לפורמט EDIהשרת שלכם וממיר את פורמט 
  .xxx50/edi/in/xml_incoming בספריית XMLייווצר קובץ עם סיומת , מוצלחת

 )edi-10( נכנסות EDIטעינת הודעות 
  .)edi-09( נכנסות EDIעיבוד הודעות  שנוצרו על ידי השירות XMLשירות זה מטפל בקובצי 

  אחרים 12.7

  ).acq-10(דוח חשבוניות 
  .ומפיק שני דוחות, שירות זה מבצע את אחת משתי הפעולות הבאות

 על פי קריטריון השירותהקצאת מספרי אישור לחשבוניות הכלליות שנשלפו על ידי  .1
  .והפקת דוח המציג את החשבוניות שעודכנו כך, חיפוש מסוים

 
שליפה באמצעות בתיבה " לא"ו, עדכון מאגר מידעבתיבה " כן"סמנו , לצורך כך

 .פרי אישור לכל החשבוניות שנשלפוהשירות יקצה באופן אוטומטי מס .מספרי אישור
שינוי סטטוס התשלום של החשבוניות הללו ישונה בהתאם לנתון המופיע בשדה 

 .-סטטוס ל

   .last-invoice-app-noמספר האישור יילקח מתוך המונה המוגדר במערכת  .2

 .שינוי סטטוס תשלום לקבוצת חשבוניות כלליות שנשלפו על ידי המערכת .3

שליפה באמצעות בתיבה " כן"ו, עדכון מאגר מידעבתיבה " כן"סמנו , לצורך כך .4
  .מספר אישורהכניסו את מספר האישור רצוי לשדה  .מספרי אישור

 
מספר אחד הפרמטרים שבאמצעותם ניתן לשלוף קבוצת חשבוניות מסוימת הוא השדה 

סטטוס התשלום של החשבוניות הללו ישונה בהתאם לנתון המופיע בשדה  .אישור
השירות יפיק דוח ובו תצוינה החשבוניות שסטטוס התשלום שלהן  .-טוס לשינוי סט

ניתן למסור דוח זה לגוף האחראי לתשלומים לספקים כדי לוודא שהם אכן  .שּונה
  .יתבצעו

  .דוח חשבוניות ודוח תקציר: לשירות שני קובצי פלט
 

 דוח חשבוניות
 הדבר תלוי בבחירה שבצעתם .וצת חשבוניותאו קב, זהו דוח הממוין על פי ספק ומטבע עבור חשבונית

  :דוח החשבוניות כולל .דוח עבור חשבונית בודדתבשדה 
כ הסכום "סה,  שורה לחשבונית ובה מספרה–כל החשבוניות הכלליות  •

ואם קיים איזון בין סכום החשבונית הכללית לבין סך כל סכומי , והתאריך
  .פריטי השורה שלה

,  שורה לכל תקציב ובה קוד התקציב– פקחלוקה של חשבוניות על פי ס •
אם ספרייתכם מתוכננת לעבודה עם  .סכום התקציב והסכום במטבע המקומי

  .יוצג גם פילוח תשלומים על פי קודי אובייקט, קודי אובייקט

,  בדוח מוקדש אזור לכל חשבונית כללית–חלוקת תקציבים לכל חשבונית  •
ובה , וכן שורה לכל תקציב, מקומיהסכום ה, כ הסכום"סה, תאריך, ובו מספרה
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אם ספרייתכם מתוכננת  .סכום התקציב והסכום במטבע המקומי, קוד התקציב
  .יוצג גם פילוח תשלומים על פי קודי אובייקט, לעבודה עם קודי אובייקט

 
  .invoice-report-05.xsl וכן invoice-report.xsl:  הבאותXSLדוח חשבוניות זה משתמש בתבניות 

 
  תקצירדוח

שימו לב לכך  .הדוח המקוצר כולל את כל החשבוניות שטופלו באמצעות שירות זה במטבע המקומי
דוח חשבוניות עבור חשבונית : שקיים דוח מקוצר אחד שיופק יחד עם אחד משתי האפשרויות הבאות

  .או דוח חשבוניות מחולק על פי ספק ומטבע, בודדת
 

, תאריך החשבונית, והכוללת קוד ושם הספק, מספר חשבוניתהדוח מוצג בצורת טבלה המסודרת לפי 
הדוח גם מציג את השימוש התקציבי של כל חשבונית בפילוח על פי קוד  .סכום החשבונית וכדומה

הדוח המקוצר  .המחיר המקומי הכולל עבור החשבוניות המופיעות בדוח יופיע בתחתית הדוח .האובייקט
  .מכיוון שהוא מכיל חשבוניות הנקובות במטבעות שונים, כולל רק את הסכום במטבע המקומי

  (acq-04)ספרייתיות -בנייה מחדש של מפתח הזמנות רכש והזמנות בין
  :שירות זה בונה מחדש את שלושת המפתחות הבאים

  מפתח הזמנות הרכש .1

  ספרייתיות נכנסות-מפתח הזמנות בין .2

  ספרייתיות יוצאות-מפתח הזמנות בין .3
  .ת יימחק ובמקומו ייבנה מפתח חדש המבוסס על הנתונים העדכניים במערכתכל אחד מהמפתחו

  (acq-23)מכתבי חידוש מנויי כתבי עת 
או ההזמנות הקבועות של /שירות זה נועד למשלוח מכתבי חידוש לספקים לגבי מנויי כתבי העת ו

 .הספרייה

 SVטוס ההזמנה שלהן הוא שסט, "הזמנה קבועה"או /ו" כתב עת"השירות מטפל רק בהזמנות מסוג 
תום /תחילתתוך שהוא בודק את התאריך הנוכחי כנגד טווח התאריכים המוגדר בשדות , )נשלחה לספק(

 . בטופס ההזמנהמנוי

תכלל הזמנה זו במשלוח מכתבי החידוש , אם תאריך חידוש המנוי בטופס ההזמנה קודם לתאריך הנוכחי
אם תאריך החידוש , יחד עם זאת .הה בשנה הבאה יעודכן לתאריך זתאריך החידושושדה , לספק

לא יישלח מכתב חידוש , כלומר(לא תחודש הזמנה זו , תום מנויהמעודכן מאוחר מזה המוגדר בשדה 
  ).עבורה

Banner/FRS Export (acq-21)  
 או BANNERעם מערכות ניהול תקציב " אלף"חלקית לצורך שילוב -שירות זה מפיק דוח ספציפי

FRS. לבין " אלף" בין הממשקBANNER/FRS מעביר מידע אודות החשבוניות כך שניתן יהיה לשלם 
 Z75- וZ77משמעות הדבר היא שהפרטים מתוך  .את החשבונית הכללית ולחייב את חשבונות הספרייה

  .Z601כמו גם מתוך , חייבים להישלח
 

 בהתבסס על הפרמטרים )Z75 עם Z77(הדוח שולף קובץ חשבוניות כלליות עם פריטי השורה שלהן 
  :הבאים
  )Z77-I-REC-DATE(החשבונית הכללית ) רישום(תאריך קבלת  •

בדרך כלל יישלפו חשבוניות בעלות סטטוס ): Z77-I-STATUS(סטטוס החשבונית  •
REG או SUP.  
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  )Y) Z77-P-STATUS= סטטוס תשלום חשבונית  •

רים לכל פריטי השורה הקשו): Z68-ORDER-NUMBER-2 (3' הזמנה מס •
המערכת בודקת  . מוצמד להזמנות שלהן3לחשבונית הכללית יהיה אותו מספר הזמנה 

את פריט השורה הראשון הקשור לחשבונית הכללית כדי לראות אם הוא מתאים 
 . הרצויה3' להזמנה מס

 כדי לציין שהחשבונית P-תשנה המערכת את סטטוס התשלום ל, לאחר השליפה •
  .נשלפה

  (acq-60)ת ספקים דוח שינוי פרטי כתובו
  .שירות זה מפיק דוח ובו כל כתובות הספקים שעודכנו בטווח תאריכים מסוים

  )acq-24( והזמנות ADMיצירת רשומות 
ניתן להשתמש בשירות זה כאשר , לדוגמה . והזמנות מתוך קובץmulti-ADMשירות זה יוצר רשומות 

 .ביבליוגרפי לצורך הזמנות אפשריותמחירים ומידע , הספק מוסר לכם תקליטור הכולל כותרים

 כדי להקצות ISBN-השתמש ב"בהתאם לפרמטר (להקצות ספק להזמנה , אופציונלית, הוא מסוגל, בנוסף
יחידת רכש ספציפיות /ספרייה- והזמנות עם תתADMייווצרו רשומות , "לא"אם נבחר  ).לא/ כן–" ספק

 שנוצרו בצורה זו לצורך עיבוד נוסף באמצעות שבאמצעותו ניתן לשלוף את ההזמנות, 2הזמנה ' ועם מס
בנוסף לפרמטרים רלוונטיים , יוקצה ספק להזמנות שנוצרו, "כן"אם נבחר  ".כותרים-מפתח הזמנה רבת"

) קוד ספק וקידומת ספק(פרטי הספק  .סטטוס הזמנה ותאריך הגעה משוער, כולל שיטת רכש, אחרים
, 020 של שדה ISBN של a$$שדה -פק נבנה מתוך תתקוד הס: נשלפים מתוך הרשומה הביבליוגרפית

  .260 של שדה b$$שדה - מתוך תת–וקידומת הספק 

 . ספרות כדי למצוא את הספק המתאים13 עם ISBNהמערכת לוקחת בחשבון מספרי 

 הערה
 1 או 0 שפה/מדינה קבוצת בעלי אלה הם כעת התקפים ISBN מספרי, הספק קידומת שליפת לצורך

 בטבלה זה קוד להגדיר לכן יש. M חומר סוג עם ייווצרו שההזמנות לכך גם לב שימו ).נההראשו הספרה(
pc_tab_exp_field.lng הזמנות עבור חוקי חומר כסוג. 

 

טעינת רשומות קיטלוג  חדשות באמצעות השירות BIBעליכם לטעון רשומות , לפני הרצת שירות זה
)p-manage-18(. השתמשו בפלט של , לאחר מכןp-manage-18כקלט לשירות זה .  

  (acq-26)עדכון קוד הספק בהזמנות ובמנויים 
ספק , למשל, השירות שימושי למצב שבו .שירות זה מעדכן את קוד הספק ברשומות הזמנות ומנויים

 .מסוים התמזג עם ספק אחר
 

  :ההזמנות הבאות תטופלנה על ידי שירות זה
  .הספרייה שבטופס השירות- במסנן תתהספרייה שלהן זהה לזו שנבחרה-הזמנות שתת •

 בטופס קוד ספק ישןהזמנות שקוד הספק שלהן זהה לקוד הספק שהוגדר בשדה  •
  .השירות

  .LC או CLS ,VC:  אחד מסטטוסים הבאיםאינוהזמנות שסטטוס ההזמנה שלהן  •
  :המנויים הבאים יטופלו על ידי שירות זה

  .הספרייה שבטופס השירות-סנן תתהספרייה שלהם זהה לזו שנבחרה במ-מנויים שתת •

 בטופס קוד ספק ישןמנויים שקוד הספק שלהם זהה לקוד הספק שהוגדר בשדה  •
  .השירות
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 . המוגדר עבורם מאוחר מהתאריך הנוכחיעד תאריךמנויים ששדה  •

 
 )acq-27( סגירה ופתיחה של הזמנות ושל מנויים –החלפת ספק 

כל זאת , הזמנות כתבי עת והמנויים הקשורים אליהן, בועותשירות חדש זה מחליף ספקים עבור הזמנות ק
 ).z68_subscription_budget_period=1(במסגרת השנה התקציבית הנוכחית 

שירות אצווה זה סוגר הזמנות ומנויים קשורים ופותח הזמנות ומנויים חדשים באמצעות שכפול ההזמנות 
 .רים שהוזנו על ידי הספרניתולקיחת פרטים חדשים מתוך הפרמט, והמנויים הסגורים

או לחילופין , ADMספריית + מספרים סידוריים של הזמנות  + ADMקובץ הקלט יכול לכלול מספרי 
 .מספר סידורי של הזמנה+  בודד ADM' מס

 :שירות זה מפיק את הפלט הבא

 ".כן" נקבעה כהפקת מכתבי ביטול הזמנהבתנאי שהאפשרות , קובץ עם מכתבי ביטול לספקים •

 :להלן הסיבות .וח המציג את ההזמנות שלא טופלו ואת הסיבה לכךד •

o  כלומר(ההזמנה אינה בתוקף בשנת התקציב הנוכחית ,
z68_subscription_budget_period1- שונה מ( 

o  או(תאריך הסיום של המנוי מוקדם מתאריך ההתחלה ,z68-
subscription-date-toמוקדם מ -z68-subscription-date-

from.( 

o מנה אינה קיימתההז 

o ההזמנה היא לספרים 

אל תפעילו את השירות על הזמנות , אי לכך .שימו לב לכך ששירות זה אינו בודק את סטטוס ההזמנה
 .CLSאו ) נדחה (VC ,LC ,REJבעלות סטטוס 

 )acq-28(שינוי סטטוס הזמנה ותאריך הגעה צפוי בהזמנות 

שירות אצווה זה  .ההגעה הצפוי לקבוצת הזמנותאו את תאריך /שירות זה מעדכן את סטטוס ההזמנה ו
 .ADMספריית + מספר סידורי של הזמנה  + ADMמשתמש בקובץ קלט המכיל מספר 

 :השירות כולל את הפרמטרים הבאים

      .תאריך הגעה חדש, )Y ,N( ?לעדכן תאריך הגעה צפוי, סטטוס הזמנה חדש, קובץ קלט

 )acq-29(נית עדכון חשבונית מתוך מערכת פיננסית חיצו

 .XMLשירות זה מאפשר עדכון פרטי תשלום חשבוניות כלליות במערכת על בסיס קובץ קלט בפורמט 
הכלליות מתוך מערכת חיצונית ולטעון את נתוני " אלף"ניתן לקבל נתונים פיננסיים אודות חשבוניות 

ית הבאים כאילו עדכון החשבונית משפיע על מרכיבי תשלום החשבונ ".אלף"התשלום לתוך רשומות 
 .והזמנות) Z601(פעולת תקציב , חשבונית כללית: נעשה על ידי הספרנים בעצמם
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 סטטיסטיקה 12.8

  (acq-25) פריטים בחודש–נתונים סטטיסטיים על פי תאריכים 
מתנה , רכישה(שיטת רכש , חודש, סוג חומר: שירות זה מפיק דוח רכש סטטיסטי עם הטורים הבאים

 ).וכדומה

  כללי 12.9

  (com-01)דוח סמנים הדפסת 
  .שירות זה מפיק דוח סמנים בחתכי תאריכים שונים

  )manage-111( בניית מפתחות מילים לרשומה 
  : הבאותOracleשירות זה מפיק מילות מפתח מתוך שדות שונים בטבלאות 

  )Z70(ספק  •

  )Z72(כתובת ספק  •

  )Z303(קורא גלובאלי  •

  )Z304(כתובת קורא  •

  )Z310(חדר קריאה  •

  )Z76(תקציב  •
  .מפתח מילות המפתח שנוצר מאפשר חיפוש רשומות באמצעות מילות מפתח

 )sys-01(אתחול שרת 
המשתמש יכול לבחור את השרת שיופסק מתוך  .שירות זה מפסיק את השרת ומאתחל אותו מחדש

pc_server ,www_server או oclc_server. יאת יפסיק השירות את השרת הנוכחי שביצ, בעת הרצתו
רק יציאה זו , אם נקבעה יציאה ספציפית .ויתחיל שרת חדש על אותה יציאה) port(ברירת המחדל 

 .תאותחל

 )sys-02(מחדש של ערכת תבניות הדפסה -בנייה
כדי  .form_eng לאחר עריכת טופס או מכתב בספריית html.pckשירות זה בונה מחדש את קובץ 

  .זההפעילו שירות , שהשינויים שנעשו ייראו
 

  )manage-70( המרת מפתחות רשומה 

עבור כל ערך בקובץ הקלט המכיל מפתחות רשומה מסוג כלשהו  .שירות זה ממיר מפתחות רשומה
  ).מספר הזמנה, למשל(הוא ירשום את המפתח המתאים מסוג אחר ) BIBמספרי , למשל(
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