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 מידע מסווג

וכל שימוש לרעה שייעשה בו יביא ,  וסניפיה.Ex Libris Ltdהמידע הכלול במסמך זה הוא רכושה של 
 .Ex Libris Ltd.-עתיק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מאין לה. להפסד כספי

 או עם אחד .Ex Libris Ltdמסמך זה מיועד למטרות מוגבלות בלבד בהתאם להסכם מחייב שנחתם עם 
 .המידע הכלול בו מכיל סודות מסחריים והוא מסווג. מסניפיה

 

 ויתור-כתב

נא ודאו שיש ברשותכם את התיעוד . עדכונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ול
למעט האחריות , מפורשת או משתמעת, במסמך זה לא נכללת כל אחריות מכל סוג שהוא. המעודכן ביותר

 . Ex Librisשעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

ות בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו לנוחEx Libris-כל התייחסות במסמך לאתרי אינטרנט שאינם שייכים ל
, Ex Librisהחומרים באתרים אלה אינם חלק מהחומרים שאותם מפיקה . כוונה להמליץ על אתרים אלה

 .ואין לחברה זו כל אחריות בנוגע לחומרים המצויים באתרים אלה
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 מבט כללי על מודול ההשאלה 1

  :פרק זה כולל את הנושאים הבאים

  ממשק ההשאלה •
  עבודה ללא עכבר •

  )OPAC(קשר לקטלוג הציבורי המקוון  •

  ספריות-תתי •
מאפשר לכם לרשום ולנטר את מגוון פעילויות ההשאלה של הספרייה " אלף"מודול ההשאלה של 

 .בהתאם למדיניותה של כל ספרייה) 'כוהזמנות ו, החזרות, השאלות(
  

מעמד הקורא והנוסחה לקביעת , בהתבסס על מעמד הפריט, המערכת תומכת במגוון תקופות השאלה
. הספרייה יכולה לקבוע את שלושת הפרמטרים הללו בהתאמה למדיניות ההשאלה שלה .תאריך ההחזרה

 .ניתן גם לשנותם בהתאם לצורך
  

אם קיימות  .תבדוק המערכת הן את הפריט והן את הקורא השואל, שהובזמן ההשאלה של פריט כל
תבדוק המערכת האם , כאשר פריט מוחזר מהשאלה .תימסר הודעה לספרן, הגבלות לגבי אחד מאלה
 .והאם הוא הוחזר באיחור, קיימת הזמנה פתוחה לגביו

  

 ממשק ההשאלה 1.1

 . ובגישה לפונקציות ההשאלה השונותממשק מודול ההשאלה תוכנן תוך שימת דגש על נוחות בשימוש
החלוניות  .הקוראים וההשאלות כולם מקושרים זה לזה והמערכת מאפשרת גישה מהירה לכולם, הפריטים

 .המכילות מידע הקשור לכל אחת מהפונקציות ניתנות להצגה זו לצד זו
  

 :לפניכם צילום של מסך ההשאלה ובו מוצג מידע לגבי הקורא
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  .יוסברו בפרקים הבאים) כפי שהם מוצגים לעיל( בממשק ההשאלה מגוון רכיבי המסך

 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) קוראים, למשל(הסמן מעל שם התפריט הנח את 

 שורת הקורא
 :כגון שמו ומספר הקורא שלו, שורת הקוראים כוללת את תקציר המידע על הקורא שנבחר

  

   
  

 את מספר הקורא או את הברקוד שלו לתוך השדה ולחצו על הצלמית הזינו, כדי להציג רשומת קורא

  . על גבי המקלדתEnterהקישו , ילופיןאו לח , 
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   רשימת הקוראים
  

 
שבה תוכלו לחפש קורא ,  בשורת הקוראים כדי להציג חלון ובו רשימת הקוראיםלחצו על הצלמית 

   .מסוים
 
  

 .ופרופיל קורא קורא חדש: בצד הימני הקיצוני של שורת הקוראים נמצאות שתי צלמיות
  

 צלמית קורא חדש
  

   
  
או את תיבת הדיאלוג , פרטי קורא כללי כדי להציג את תיבת הדיאלוג קורא חדשחצו על הצלמית ל

  .תלוי בתצורת המערכת, שתיהן לרישום קוראים חדשים שנועדו, טופס רישום קורא
  

  צלמית פרופיל קורא 

 
רת לכם המאפש, לחצו על הצלמית פרופיל קורא כדי להציג את תיבת הדיאלוג רשימת פרופילי קורא

  .ליצור או לעדכן פרופיל קבוצתי
 

 שורת הפריט
 :המחבר והברקוד שלו, כגון הכותר, שורת הפריטים כוללת את תקציר המידע על הפריט שנבחר

 
 

  את הברקוד או את מספר המדף שלו לתוך השדה ולחצו על הצלמית הזינו, כדי להציג רשומת פריט
 .קלדת על גבי המEnterהקישו , או לחילופין 

   
 .תצוגת מסך מלאוהצלמית , קיטלוג רשומה ויצירת פריטהצלמית : שורת הפריטים כוללת שתי צלמיות

  
 רשימת מספרי מדף

  

  
  

 שתאפשר לכם לחפש פריטים לפי לחצו על הצלמית , כדי להציג את רשימת הפריטים לפי מספרי מדף
 .מספר המדף שלהם

  
 קיטלוג רשומה ויצירת פריט

  
  
שבאמצעותו ניתן לקטלג פריט , קיטלוג רשומה ויצירת פריטצו על צלמית זו כדי לפתוח את חלון לח

 .חדש תוך שימוש בנתונים מינימאליים
  

 תצוגת מסך מלא
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שימו לב לכך שפונקציה זו  . כדי להפעיל את תצוגת המסך המלאהתצוגת מסך מלאלחצו על הצלמית 
  .צלמית זו אינה פעילה, בכל המקרים האחרים . החיפושבלשוניתהצג ת רק למסכי רלוונטי

 
  .לחיצה על הצלמית פותחת את המסך המתאים

 

 חלוניות 1.1.2
 חלונית הניווט
  :כוללת את הרכיבים הבאים) החלונית השמאלית(חלונית הניווט 

  הלשוניות העיקריות •

  עץ הניווט •
 הלשוניות העיקריות

  :מות את הפעילויות העיקריות בתהליך ההשאלההלשונית הראשית כוללת שורת צלמיות התוא

 

 השאלהלחיצה על הצלמית , לדוגמה .לחיצה על לשונית כלשהי תגרום לפתיחת הממשק הקשור אליה
  .תפתח את הממשק המיועד לפעילויות הקשורות בהשאלה

צלמית שם 
  השאלה
  החזרה
  קורא
  פריט

 אדמיניסטרציה
  חיפוש

 

 עבודה ללא עכבר 1.2

  :ניתן לעבור מחלונית אחת לאחרת באמצעות השימוש במקשי הקיצור הבאים

 מאפשרים את הפעולה הבאה מקשי קיצור
TAB מעבר ללחצן הבא בתיבת השיח. 
Shift+TAB עבר ללחצן הקודם בתיבת השיחמ. 
Ctrl+TAB מעבר מהפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון אל החלונית התחתונה. 
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(מעבר לעץ הניווט. 
Ctrl+5 מעבר ללחצן הראשון בסרגל הכלים העליון. 
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Ctrl+6 מעבר ללחצן השני בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+7 מעבר ללחצן השלישי בסרגל הכלים העליון. 

  

  .ב לחלונית הפעילה תופיע מסגרת אדומהשימו לב לכך שמסבי

 מקשי קיצור במודול ההשאלה
ניתן להתאים את מקשי הקיצור באופן  .הטבלה הבאה מציגה את מקשי הקיצור שתוכנתו כברירת מחדל

  .אישי 

 מקש קיצור פונקציה
 CTRL+F8 קיטלוג רשומה ויצירת פריט

 CTRL+R יצירת הזמנה
 CTRL+P יצירת הזמנת צילומים

 CTRL+D מחיקת הזמנה תוך שימוש בברקוד
 CTRL+U מחיקת קורא
 CTRL+F10 העתקת קורא

סיום/ סיום התקשרות השאלה / סיום התקשרות פריט / סיום התקשרות עם קורא 
 F4 התקשרות החזרה

 CTRL+F7 קורא חדש
 CTRL+L   ההזמנה בוצעה–הדפסת מכתב 
 CTRL+W   ההזמנה לא בוצעה–הדפסת מכתב 

 F3 פריטים שמורים
 F8 מעבר ללשונית פריטים
 F5 מעבר ללשונית השאלה
 F7 מעבר ללשונית קוראים
 F6 מעבר ללשונית החזרה
 F9  מעבר ללשונית חיפוש

 F10 מעבר ללשונית אדמיניסטרציה
  

  :מקשי הקיצור הבאים קבועים במערכת ואין אפשרות לשנותם

 מקש קיצור פעולה
 F11 הדפסת כל הרשימות
 F12  איפוס תאריכים–עריכת תאריך ושעה 

 F1 עזרה
 

 )web OPAC(קשר לקטלוג הציבורי המקוון  1.3
ניתן לצפות בקטלוג הציבורי במידע השאלתי  .מודול הקיטלוג והקטלוג הציבורי המקוון מקושרים זה לזה

כל  ). ההזמנות שלומהו תאריך ההחזרה הצפוי ומהו מספר, כגון האם הוא מושאל( לגבי כל פריט רלוונטי
; לחדש השאלות; לצפות ברשימת ההשאלות וההזמנות שלו, דרך הקטלוג הציבורי המקוון, קורא יכול

 לספרייה דרך הקטלוג להירשםקיימת גם אפשרות לקוראים חדשים  .לבדוק את חשבונו ולהזמין פריטים
   .הציבורי המקוון
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הקורא יכול לקרוא ולכתוב הודעות  .לוח הודעותצוות הספרניות יכול לתקשר עם הקורא באמצעות מש

  .בעוד שהספרניות תוכלנה לקרוא ולכתוב הודעות במודול ההשאלה, בקטלוג הציבורי המקוון
 

 ספריות-תתי 1.4

ספריות יכולות להיות -מספר תת ).ADM(פעילויות ההשאלה מקושרות לספרייה האדמיניסטרטיבית 
ופעילויות ההשאלה של כל אחת מהן תוכל להיות מנוהלת , תמוגדרות במסגרת הספרייה האדמיניסטרטיבי

 .הספרייה-על הסיסמה של ספרנית ההשאלה להיות מוגדרת ברמת תת, במקרה כזה .באופן נפרד

מערכת היחסים שבין הספרייה  .ספרייה-כל פריט משויך לתת .ההשאלה מנוהלת ברמת הפריטים
   . בתרשים שלפניכםהספריות והפריטים מתוארת-תתי, האדמיניסטרטיבית
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 מבט כללי על קוראים 2

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  ?מהו קורא •
  לשונית הקורא •

  שורת הקורא •

  הגדרת קורא חדש •

  פתיחת רשומת קורא •

  עדכון רשומת קורא •

  העתקת רשומת קורא •

  מחיקת רשומת קורא •

  סגירת התקשרות עם קורא •

  גלובליפרטי קורא  •

  פרטי קורא מקומי •

  כתובות •

  מספרי קורא נוספים •

  פרופילי קורא •

  ?מהו קורא 2.1

  .הקורא מוגדר באמצעות מספר רשומות המכילות מידע לגביו, "אלף"במערכת 
  .י הקורא/כמו גם פרטים על מספר, רשומת הקורא הכללי מכילה מידע כמו שם ותאריך לידה •

רשומת הקורא המקומי  .ללילרשומת הקורא הכ) או יותר(ניתן לקשר רשומת קורא מקומי אחת  •
  .ספרייה ספציפית-מייצגת את הקורא במעמדו כקורא בתת

כל אחת מרשומות  .לרשומת הקורא הכללי) או יותר(ניתן לקשר רשומת כתובת קורא אחת  •
דוגמאות לסוגים שונים של רשומות כתובת קורא  .כתובת הקורא מכילה אחת מכתובות הקורא

  .ת בית ההוריםכתובת בזמן הסמסטר וכתוב: הן
בחרו בלשונית הקורא שבחלונית , או לפתוח בהתקשרות עם קורא, כדי לפתוח אחת מרשומות הקורא

 .השמאלית העליונה
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  לשונית הקורא
  .וארבעה ענפים לגבי רישום הקורא, לשונית הקורא כוללת תשעה ענפים לגבי פעילות הקורא בספרייה

 פעילות הקורא בספרייה
  השאלות •

פעולות הפטורות ,  רשימת כל הפעולות שעבורן הקורא מחויב בתשלום–קופה  •
והיסטוריה של הפעולות שהקורא כבר שילם , כסף העומד לזכותו של הקורא, מתשלום
  .עבורן

  הזמנות •

  הזמנת צילומים •

  ספרייתיות-הזמנות בין •

  מייפה כוח/מיופה כוח •

  חדר קריאה •

 רשימות תפוצה •

 יומן השאלה •

  הזמנות שמורים •
 רישום קורא

  גלובליפרטי קורא  •
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  פרטי קורא מקומי •

  כתובות •

  מספרי קורא נוספים •

  שורת הקורא
  

  
  

  :שורת הקורא מכילה את ששת המרכיבים הבאים

   צלמית הקורא  .1

  .שדה הקורא שלתוכו ניתן להקליד את מספר הקורא או את הברקוד שלו .2

  צלמית רשימת הקוראים  .3

  .יחת הערך שהוקלד לתוך שדה הקורא אל השרת מיועדת לשלצלמית החץ  .4

  .שטח התצוגה כולל את שם הקורא ואת מספר הקורא והברקוד שלו .5

  .  בקצה הימני של שורת הקורא   ופרופילי קורא קורא חדשצלמיות  .6
  .שורת הקורא פעילה רק כאשר נפתחו לשונית הקורא או לשונית ההשאלה

 

  הגדרת קורא חדש 2.1.1

   . בשורת הקורא כדי להגדיר קורא חדש במערכת קורא חדשלחצו על הצלמית 

  

  

  

ניתן לפתוח תיבת דיאלוג זו גם באמצעות מקשי הקיצור  .פרטי קורא כלליכעת תיפתח תיבת הדיאלוג 
Ctrl+F7 קוראיםבתפריט קורא חדש  או בחירת הפקודה.   
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  רישום רגיל של קורא 2.1.2
 .גלובלייוצג כעת טופס רישום קורא , N- מסומן כCirc.iniבץ  בקוFastPatronRegistrationאם הדגל 

 ).2(ופרטי הקורא ) 1(פרטי הקורא : בטופס זה שתי לשוניות
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עיינו , גלובליכדי לצפות בהסבר מפורט לגבי טופס רישום קורא  .עדכוןמלאו את הפרטים ולחצו על 
  ".פתיחת רשומת קורא", בסעיף הבא

  א רישום מהיר של קור 2.1.3
 .יוצג כעת טופס רישום הקורא הבא, Y- מסומן כCirc.ini בקובץ FastPatronRegistrationאם הדגל 
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טופס זה מכיל פרטים הקשורים לרשומת פרטי קורא  .טופס זה מאפשר רישום קורא חדש למערכת
 ).אריך לידהשם ות, ברקוד, כגון מספר קורא (גלובלילרשומת כתובות הקורא ולרשומת הקורא ה, מקומי

ופרטי קורא ) מיקוד ומספרי טלפון, כולל דואר אלקטרוני(בטופס יופיעו נתונים מלאים לגבי כתובת אחת 
  .אין בטופס זה שדות הקשורים לנושא ייפוי כוח והגבלות ).הספרייה וסטטוס הקורא בה-תת(מקומי 

  :הלחצנים בטופס זה הם

 עדכון
 כדי עדכוןלחצו , לאחר העדכון . את הנתונים בחלונית זותוכלו לשנות, אם יש לכם הרשאות עדכון

  .)לא תוכלו לשמור את הנתונים בטופס זה, ללא הרשאות עדכון( .לשמור את השינויים על גבי השרת

 ברירות מחדל
באמצעות לחיצה על לחצן זה יישמרו הערכים הבאים כברירות מחדל עבור הפעמים הבאות שבהן 

  :תשתמשו בטופס זה

   של הקוראת האםספריי .1

  שפה  .2

  ספריית אם .3

  )ס"הב(ספרייתית -ספריית ההשאלה הבין .4
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ברירות יופיעו אוטומטית הערכים שהיו בשדות אלה בעת שנלחץ לחצן , בפעם הבאה שטופס זה ייפתח
  .מחדל

 :השדות הניתנים לעריכה בטופס זה הם

 מספר קורא נוסף
הספרייה תקבע לאיזה  .נומריים- סימנים אלפא20 עד המספר הנוסף יכול לכלול .שדה זה הוא אופציונאלי

 .מספר נוסף מתייחס שדה זה

  אימות מספר נוסף
 והמערכת הוגדרה כך שתדרוש אימות מספר קורא נוסףאלא אם כן מולא שדה , שדה זה הוא אופציונאלי

 .נומריים- סימנים אלפא20שדה זה יכול לכלול עד . עבור מספר זה

 ברקוד
בהתאם להגדרות  .נומריים- סימנים אלפא20יכול לכלול עד ) הקוד האישי(הברקוד  .החובה למלא שדה ז

להשאיר את שדה   יהיהניתןו יתכן,לפי הדרך בה הגדיר מתאם אלף את המערכת שלפניך .המערכת
  .כדי שהוא יתמלא בעצמו על פי מונה פנימי המוגדר במערכת, הברקוד ריק

 אימות ברקוד
 . קוד הביטחון המוצמד לקוד האישיזהו .חובה למלא שדה זה

 להשאיר את שדה אישור הקוד יהיה  יתכן וניתן,לפי הדרך בה הגדיר מתאם אלף את המערכת שלפניך
  .והמערכת תמלא אותו בעצמה לפי מונה פנימי, האישי ריק

 מספר קורא
 .ות ייחודיוחייב להי, נומריים- סימנים אלפא12מספר הקורא יכול לכלול עד  .חובה למלא שדה זה

 להשאיר את שדה מספר הקורא  יהיהניתןו יתכן,לפי הדרך בה הגדיר מתאם אלף את המערכת שלפניך
  .והמערכת תמלא אותו בעצמה לפי מונה פנימי, ריק

 סיסמה
והוא מהווה אמצעי בטחון נוסף מעבר לזה , המספר הייחודי נועד לצרכי אימות .חובה למלא שדה זה

 אחד הפרמטרים בהם משתמשת המערכת הסיסמה היא.קורא או הקוד האישיהמסופק באמצעות מספר ה
  .כדי לזהות את הקורא כאשר הוא נכנס לקטלוג המקוון

, את שדה הסיסמה ריק להשאיר  יהיהניתןו יתכן,לפי הדרך בה הגדיר מתאם אלף את המערכת שלפניך
  .והמערכת תמלא אותו בעצמה על פי מונה פנימי

 שם 
 :שדה שם הקורא נבנה משם המשפחה ומהשם הפרטי באופן הבא . זהחובה למלא שדה

 : באופן הבאייווצרשדה שם הקורא הגלובלי 

  ".שם פרטי, שם משפחה"

  :השורה הראשונה בשדה הכתובת תיווצר באופן הבא

  ".שם פרטי שם משפחה"

  . ימולא רק שם המשפחה, עבור שמות של מוסדות

  .מנים סי100-אורכו של כל שם מוגבל ל
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 כתובת
  .מלאו את פרטי כתובת הקורא

 ל"דוא
   .מלאו את פרטי הדואר האלקטרוני של הקורא

  

  

כתובת הדואר האלקטרוני של הקורא  .  כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקוראהקישו על הצלמית 
  .תופיע בצורה אוטומטית בשדה הנמען

 מיקוד
  .מלאו את מיקוד הקורא

 תאריך לידה
 . את תאריך הלידה של הקוראמלאו

 מין
  .בחרו את מין הקורא .שדה זה הוא אופציונאלי

 מקום לידה
 .מלאו את מקום הלידה של הקורא .שדה זה הוא אופציונאלי

 2- ו1מספרי טלפון 
  .מלאו את מספרי הטלפון של הקורא

 תת ספרייה של הקורא
 שעבורה תיווצר רשומת קורא ספרייה תת השתוכנס לשדה זה תהיה תת הספרייה  .חובה למלא שדה זה

   .מקומית עבור קורא חדש

 סטטוס הקורא
הסטטוס שיוכנס לשדה זה יהיה סטטוס הקורא ברשומת הקורא המקומית שתיווצר  .חובה למלא שדה זה

 .עבור קורא חדש

 סוג קורא
וכנס ערך אם לא ה .הספרייה שברשימה הנפתחת-בחרו את סוג הקורא מתוך האפשרויות הספציפיות לתת

 .תשתמש המערכת בערכי ברירת מחדל, כלשהו

 שפה 
  .זו שפת התכתובת עם הקורא

 ספריית אם
ספריית האם תהיה לספריית ברירת המחדל שממנה יוכל הקורא  .הספרייה המועדפת על הקורא-זוהי תת

לצורך ספריית ברירת המחדל , אם לא מוגדרת ספריית אם .שלווהצילומים לאסוף את הזמנות הספרים 
  .הספרייה של הפריט-איסוף הזמנות תהיה תת
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 פרופיל
ואת , הפרופיל כולל את רשימת בסיסי החיפוש בקטלוג המקוון שבהן מנוע הקורא מלערוך חיפוש

  ".ALEPH"תשתמש המערכת בפרופיל ברירת המחדל , אם שדה זה לא ימולא .זכויותיו בקטלוג המקוון

 )ס"הב(ספרייתית -ספריית ההשאלה הבין
, אם שדה זה לא ימולא .ספרייתית של הקורא-בחר את הספרייה שנועדה למלא את הזמנות ההשאלה הבין

    .ספרייתית-לא תהיה לקורא הזכות להשאלה בין

 הערות גלובליות
ניתן להקליד  .תחומי עניין וכדומה, )ל"סטודנט מחו, למשל(כגון סטטוס מיוחד ,  מידע נוסףלהזיןכאן ניתן 

  .ם בכל אחד משדות אלה תווי100עד 

הרשומות ייווצרו על  ).Z303/Z304/Z305/Z308(ייווצרו כל רשומות הקורא , עדכוןלאחר לחיצה על 
 .סמך הערכים שמולאו בטופס וערכי ברירת המחדל המתוארים להלן

לצורך אימות והוספת (תוצג הרשומה באופן אוטומטי בחלוניות הקורא , לאחר רישום קורא חדש למערכת
 ).שומות מקומיותר

  רישום קורא מרחוק 2.1.4
 .אפשרות הרישום מרחוק נועדה ליצירת קורא חדש באמצעות העתקת נתוני קורא מספרייה אחרת

 .העתקת הפרטים מספרייה אחרת נועדה לחסוך את זמן מילוי הפרטים עבור קורא חדש
  

שחלקן ,  אדמיניסטרטיביותאחד שיש בו מספר ספריות" אלף"ביישום : אפשרות זו רלוונטית בשני מקרים
הפועלים תחת אותה גרסה והמעוניינים " אלף"או מספר יישומי ; "לא לשיתוף"הוגדרו כבעלות קוראים 

 .לשתף נתוני קוראים
  

 .ת ורשומות זיהוי קוראגלובליתעתיק המערכת את הנתונים כדי ליצור רשומת קורא , בשני המקרים הללו
 .יש לשנותו באופן נפרד בכל ספרייה, אם הברקוד ישתנה בעתיד .ברקוד הקורא ישמש את כל הספריות

  
מקומיות תלויות " אלף"של רשומות כתובות הקורא והפקת רשומות ) באמצעות העתקה(יצירה אוטומטית 
 .בהגדרות המערכת

  
הן היכולת לבצע בדיקות על רשומת הקורא הגלובלית ) התלויות בהגדרות המערכת(אפשרויות אחרות 

ספריית "וכן היכולת לרשום באופן אוטומטי את , )ולעקוף את הבדיקות המוצגות(יה המרוחקת בספרי
  .המרוחקת של הקורא בתוך שדה הערה" האם

 

  פתיחת רשומת קורא 2.2

 או 02, 01, 00מתאים לסוגי מספרי קורא (הברקוד או המספר הנוסף שלו , הקלידו את מספר הקורא
   .ראבשורת הקושדה הקורא לתוך ) אחרים

  
  

  .ולחצו על 
  

  :קיימות מספר דרכים לבצע זאת
  .הקלדת מספר הקורא או הברקוד שלו לתוך שדה הקורא •

  .סריקת ברקוד הקורא לתוך שדה הקורא •
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ניתן להציג את רשימת הקוראים על ידי לחיצה על  .בחירת קורא מתוך רשימת הקוראים •

  . בשורת הקורארשימת קוראים הצלמית 

  קוראיםרשימת ה 2.2.1

  

  

  :רשימת הקוראים מציעה מספר אפשרויות לחיפוש אחר קורא ספציפי

 מיון לפי 
  .מספר הקורא או ברקוד הקורא, ניתן למיין את הרשימה לפי שם הקורא

 הצגת קוראים מקומיים בלבד
, בחרו בתיבה זו אם אתם מעוניינים לראות ברשימה רק את אותם קוראים שלהם רשומות קורא מקומיות

השאירו , כדי להציג את רשימת כל הקוראים .ספריות ספציפיות-כלומר רשומות המוגדרות עבור תתי
 .תיבה זו ריקה

נחשבים לקוראים " אלף"השאלה האם קוראים שלהם יש רק רשומת קורא מקומית ברמת : הערה
  . המערכתהגדרות בתלויהמקומיים 

 נקודת ההתחלה
המספר או , של השם(הקלידו את הטקסט ההתחלתי , שימהכדי לעבור לנקודה מסוימת בהמשך הר

ניתן להקליד טקסט עבור מספר הקורא  .Enterבשדה זה ולחצו על מקש )  תלוי במיון שבחרתם–הברקוד 
  ).Capital letters(וברקוד הקורא רק באותיות רישיות 

  הכפתורים ברשימת הקוראים
  :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 בחירה
  .בחירהסמנו אותו ולחצו על , לבחור בקורא מסויםכדי 
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 מילות מפתח
בתיבת הדיאלוג הזו . סינון לפי מילות מפתחכדי לפתוח את תיבת הדיאלוג מילות מפתח לחצו על הלחצן 

כאשר נמצא הקורא  .תוכלו להקליד מילות מפתח כדי לאחזר קוראים ששמם או כתובתם מכילה אותן
 על המסך עד לסיום ההתקשרות עם יישארמידע זה  .ם השייכים לקורא זהיתמלא המסך בנתוני, הרצוי
 .הקורא
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 קורא חדש
בסוף  .לחצן זה פותח טופס רישום קורא ומאפשר רישום קורא חדש על פי הגדרות הספרייה הסטנדרטיות

לחצן זה יוצג רק אם רשימת הקוראים נפתחה באמצעות לחצן  .תהליך הרישום תיסגר רשימת הקוראים
 .בשורת הקורא' שלוש נקודות'

  

  
  

   .מספר הקורא והברקוד שלו יופיעו בשורת הקורא, שם הקורא
  

  
  

מספר ההשאלות וההזמנות , הכוללים את פירוט מצב החשבון, בלשונית הקורא יופיעו נתונים לגבי הקורא
   .וייפויי הכוח שלו, ספרייתית והזמנות של פריטים שמורים-מספר ההזמנות להשאלה בין, הנוכחיות
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פרטי קורא מקומי נבחר הענף , בדוגמה להלן .החלונית העליונה תציג מבט כולל של נתוני הקורא
   :פרטי קורא מקומי בחלונית הימנית העליונההלשונית כעת תוצג  .בלשונית הקורא

  

  
  

ניתן  . שבחלונית העליונהבחלונית הימנית התחתונה יוצג מידע מפורט לגבי השורה שסומנה ברשימה
   :פרטי קורא מקומיבדוגמה להלן מוצגת הלשונית  .לערוך ולעדכן מידע זה
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  עדכון רשומת קורא 2.3

 כדי לשמור את עדכוןלחצו , לאחר העדכון .עדכנו את הפרטים בכל אחד מהשדות .פתחו רשומת קורא
 . בחלונית התחתונהשימו לב לכך שאת שינויים יש לבצע רק .השינויים על גבי השרת

  
ההרשאות , שימו לב שבנוסף להרשאות הרגילות הנדרשות לעדכון רשומות קוראים": אלף"מתאם 

  .tab100 בטבלה USER-PERMISSIONתלויות גם במשתנה 
 

  העתקת רשומת קורא 2.4

או השתמשו במקשי הקיצור , קוראים בתפריט העתקת קוראבחרו בפקודה , כדי להעתיק רשומת קורא
Ctrl+F10. 

  

  

  .לצורך עריכה גלובליפרטי קורא כעת יוצג החלון 

  מחיקת רשומת קורא 2.5

או השתמשו במקשי הקיצור , קוראים בתפריט מחיקת קוראבחרו בפקודה , כדי למחוק רשומת קורא
Ctrl+U. 
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 .כעת תופיע בקשה לאישור הפקודה
  

סגורות -פריטים מושאלים או הזמנות לאאו שברשותו , אין אפשרות למחוק קורא החייב כסף לספרייה
עליכם למחוק קודם את , במקרה של הפריטים המושאלים .ספרייתית-לפריטים באמצעות השאלה בין

, ספרייתית-סגורות להשאלה בין-במקרה של הזמנות לא .ההשאלות ואז תוכלו למחוק את רשומת הקורא
ס של הקורא "אם כל הזמנות הב .ת הקוראעליכם למחוק קודם את ההזמנות ואז תוכלו למחוק את רשומ

 .DELETEDס יוחלף במחרוזת "יימחק הקורא ומספר הקורא ברשומות הב, אינן פעילות
 

יימחק הקורא ומספר הקורא ברשומות הפעולות , אם כל הפעולות הכספיות של הקורא שולמו או בוטלו
 .הכספיות הסגורות יימחק

  
 .אך ניתן יהיה עדיין לבצע את המחיקה, הרהתקבלו הודעת הז, אם יש לקורא הזמנות

  
זכויות מקומיות , הזמנות, כתובות(נמחק כל המידע המאוחסן על הקורא , כאשר רשומת הקורא נמחקת

 .הספריות-מכל הספריות ותתי) וכדומה
  

 המשתתפת ADMשל קורא הרשום לספריית ) Z303(רשומת הקורא , ADM-בסביבה רבת: הערה
 ADMבספריית ) Z305(אלא אם יש לקורא זה רשומות מקומיות , נים תימחקנתו-בסביבה משתפת

רק הרשומות המקומיות ,  אחרתADMבספריית ) Z305(במקרה שיש לקורא רשומות מקומיות  .אחרת
יימחקו רק לאחר שנמחקו כל רשומות ) Z303(רשומות הקורא הגלובלי  .של הספרייה הפעילה יימחקו

Z305 בכל ספריות ADMות האחר.  
 

  סגירת התקשרות עם קורא 2.6

פעולה זו  ).session( כדי לסיים את ההתקשרות F4לחצו , כאשר סיימתם לעבוד עם הקורא הנוכחי
 .תנקה מהמסך את כל המידע לגבי הקורא

  
  .התקשורת עם הקורא הנוכחי תסתיים גם במקרה שיוקלד מספר קורא חדש לתוך שדה הקורא

 

 גלובליפרטי קורא  2.7

  .פרטי קורא גלובלי והגבלות והערות גלובליות: שתי לשוניותרטי קורא גלובלי פבחלונית 

 עדכון
 כדי לשמור את השינויים עדכוןלחצו על  .  במידע אדמיניסטרטיבי ואישי על הקורא ועדכונוצפייה

  .שערכתם

 רענון
הערכים  .רענוןלחצו על , הנמצאים על גבי השרת) counters(כדי להציג ערכים שמקורם במונים 

שימו לב לכך שמספר הקורא אינו ניתן  .ברקוד ואימות ברקוד, סיסמה, מספר קורא: האפשריים הם
  .לעדכון לאחר הגדרת הקורא
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 מכתב
תוכלו לבחור מתוך מספר פורמטים שונים שהוגדרו על ידי  . כדי לשלוח מכתב לקוראמכתבלחצו על 
וכרטיס " סיכום ההשאלה עבור הקורא"ת ניתן להשתמש באפשרות זו גם להדפסת רשימ .הספרייה
  .הקורא

 בדיקה
  .תוצג הסיבה לה, אם קיימת מניעה כזו . כדי לגלות אם הקורא מנוע מלשאול פריטיםבדיקהלחצו על 

 עדכון תמונה
 .או כדי להחליף את התמונה הנוכחית,  כדי להוסיף תמונה חדשה של הקוראעדכון תמונהלחצו על 

 . ההסברים לגבי תמונות קוראיםראו את, לפרטים נוספים
  

 לשונית פרטי קורא גלובאלי 2.7.1
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 תאריך פתיחה
התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי  .תאריך פתיחתה של רשומת הקורא הגלובאלית .שדה חובה
  .המערכת

 תאריך עדכון
, דשבעת הגדרתו של קורא ח .תאריך השינוי האחרון שנערך ברשומת הקורא הגלובאלית . שדה חובה

  . מכילים שניהם את תאריך ההתחלהתאריך התחלה ותאריך עדכוןהשדות 

 מספר קורא
מספר הקורא  .וחייב להיות ייחודי, נומריים- סימנים אלפא12מספר הקורא יכול לכלול עד  . שדה חובה

  .לא ניתן לשנות מספר זה .כגון ברקוד ומספרי קורא נוספים, ייחודי גם ביחס למספרי זיהוי אחרים

 סיסמה
, והיא מהווה אמצעי בטחון נוסף מעבר לזה המסופק באמצעות מספר הקורא, הסיסמה נועדה לצרכי אימות

על הספרייה להחליט אם שדה זה הוא שדה חובה או שדה  . הברקוד שלו או מספרי קורא נוספים
  .אופציונאלי

 ברקוד
אם אתם מעוניינים  .יות ייחודיוחייב לה, נומריים- סימנים אלפא20ברקוד הקורא יכול לכלול עד 

הברקוד ייחודי גם ביחס  .אימות ברקוד גם לשדה הזינוהקפידו ל, שהברקוד ישמש גם לצורך אימות
על הספרייה להחליט אם שדה זה הוא  .כגון מספר הקורא ומספרי קורא נוספים, למספרי זיהוי אחרים

  .שדה חובה או שדה אופציונאלי

 אימות ברקוד
כאשר הם נרשמים , בנוסף לברקוד, על הקוראים יהיה להשתמש בקוד זיהוי זה, ת הספרייהאם זו מדיניו

על הספרייה להחליט אם שדה זה הוא שדה חובה או שדה  ).OPAC(בכניסה לקטלוג הציבורי המקוון 
  .אופציונאלי

 שם 
יע ברשימה  את שם הקורא כפי שהוא יופהזינו . סימנים100-אורכו של כל שם מוגבל ל . שדה חובה

כהן : לדוגמה ".שם משפחה שם פרטי"ספריות רבות משתמשות בפורמט  .האלפביתית של הקוראים
  .שלמה

 ברכה
 . סימנים100-אורכה של הברכה מוגבל ל

 כותר
אורכו של כל תואר  .וכדומה" פרופסור", "גברת", "מר: "למשל, תואר הפנייה לקורא .שדה אופציונאלי

  USER-TITLEת התארים האפשריים הוגדרה על ידי הספרייה באזור רשימ . סימנים10-מוגבל ל
  .pc_tab_exp_field.lngבטבלה 

 תאריך לידה
  ".00/00/0000"ברירת המחדל של פורמט התאריך היא  .שדה אופציונאלי

 מין
 .בחרו את מין הקורא .שדה זה הוא אופציונאלי
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 מקום לידה
 .דה של הקוראמלאו את מקום הלי .שדה זה הוא אופציונאלי

 שפה 
הוא יאוכלס , אם שדה השפה לא מולא בעת הגדרת הקורא .זו שפת התכתובת עם הקורא . שדה חובה

  .אוטומטית באפשרות הראשונה שברשימה הנפתחת

 תקציב
  .אפשרות זו עדיין אינה פעילה .התקציב שיחויב עבור פעולות הקופה של הקורא .שדה אופציונאלי

 פרופיל
הפרופיל כולל את רשימת בסיסי החיפוש בקטלוג המקוון שבהן מנוע הקורא מלערוך  .לישדה אופציונא

 במקום IP-תשתמש המערכת בכתובת ה, אם שדה זה לא ימולא .ואת זכויותיו בקטלוג המקוון, חיפוש
 ).ALEPH(יוענק לקורא פרופיל ברירת המחדל , IPאם לא קיים פרופיל כתובת  .זאת

פרופיל קורא ימת הפרופילים שאותה ניתן לפתוח באמצעות לחיצה על הצלמית הפרופילים מוגדרים ברש

 למידע נוסף לגבי בהמשךראו  .קוראיםבתפריט פרופיל קורא או דרך הפקודה ,  בשורת הקורא
 .פרופילי קוראים

  ספריית אם
 .הספרייה המועדפת על הקורא-זוהי תת .שדה אופציונאלי

אם לא  .המחדל שממנה יוכל הקורא לאסוף את הזמנות הספרים שלוספריית האם תהיה לספריית ברירת 
 .הספרייה של הפריט-ספריית ברירת המחדל לצורך איסוף הזמנות תהיה תת, מוגדרת ספריית אם

יושאל הפריט המוזמן , ספרייתית ללא הגדרת ספריית איסוף-אם הקורא מזמין פריט באמצעות השאלה בין
בעצמה עם רשומת " קורא" של הקורא כספריית האםמחייבת את הגדרת אפשרות זו  .לספריית האם שלו

 .קורא גלובאלית ורשומת קורא מקומית

תוצע ספריית האם של הקורא , כאשר נוצרת הזמנה דרך מודול ההשאלה או דרך הקטלוג הציבורי המקוון
הספרייה -וגדר תתת, אם ספריית האם אינו מוגדרת כספריית איסוף תקפה עבור הפריט .כספריית האיסוף

 .כברירת המחדל של מקום האיסוף שלו, ספרייה אחרת שנקבעה בהגדרות המערכת-או תת, של הפריט

  ספריית משלוח
  .פעילה-אפשרות לא

 הסכמה למשלוח נתונים
 ".)אלף"עבור יישומים חיצוניים שאינם (

  .חלקו בנתוניוסמנו תיבה זו אם הקורא מסכים לכך שמוסדות חיצוניים ית .שדה אופציונאלי

  משלוח כל מכתב לקורא
הסירו את הסימן  .כל המכתבים לקורא יודפסו, כאשר היא מסומנת .תיבה זו מסומנת כברירת מחדל

  :מכתבים אלה הם .מתיבה זו אם אינכם מעוניינים בהדפסת המכתבים המוגדרים עבור אפשרות זו

  )hold_request_letter_nn(מכתב ההזמנה בוצעה  •

  )photo_request_letter_nn(מנת צילומים בוצעה מכתב הז •

  ).ill_arrival_nn(ספרייתית -מכתב הגעת פריט שהוזמן באמצעות השאלה בין •
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כתובת הדואר האלקטרוני של הקורא  . כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקוראהקישו על הצלמית 
  .תופיע בצורה אוטומטית בשדה הנמען

  )ס"הב(רייתית ספ-ספריית ההשאלה הבין
אם  .ספרייתית של הקורא-בחרו את הספרייה שנועדה למלא את הזמנות ההשאלה הבין .שדה אופציונאלי
    .ספרייתית-לא תהיה לקורא הזכות להשאלה בין, שדה זה לא ימולא

  ספרייתית-תקרת השאלה בין
לבצע בתקופת זמן ס שקורא יכול "ס היא המספר המרבי של הזמנות הב"תקרת הב .שדה אופציונאלי

הקורא לא יוכל לבצע הזמנה ,  לתקופה מסוימת15-ס מוגדרת כ"תקרת הזמנות הב, לדוגמה, אם .מסוימת
אם מדיניות הספרייה היא לא להגביל את המספר הכולל  .עשרה-נוספת לאחר שביצע את ההזמנה החמש

  .זמנות בלתי מוגבלערך זה משמעו מספר ה. לשדה זה" 9999" את הערך הזינו, ס"של הזמנות הב

ניתן לצפות בפרטי  .ספרייתית שביצע הקורא-בקטלוג הציבורי המקוון תוצגנה כל הזמנות ההשאלה הבין
  .ההזמנות על ידי לחיצה על הקישור שלצידן

  ספרייתית פעילות-תקרת הזמנות השאלה בין
אם  .בכל זמן נתוןס המותרות " של הזמנות הבהמרבישדה זה מגדיר מהו מספרן  .שדה אופציונאלי

" 9999" את הערך הזינו, ס פעילות"מדיניות הספרייה היא לא להגביל את המספר הכולל של הזמנות הב
  .ערך זה משמעו מספר הזמנות בלתי מוגבל. לשדה זה

ואתם שמים אותן , ספרייתית אחד-עבור פריט השאלה בין, לספקים שונים, אם יצרתם מספר הזמנות
 ). בהמתנה– PND) "pending"חשוב לשנות את הסטטוס שלהם ל, וחר יותרלמשלוח מא" בהמתנה"

  .מדויק-ספרייתית הפעילות בלתי-יהיה מספר הזמנות ההשאלה הבין, אילולא כן

ניתן  .ספרייתית הפעילות שביצע הקורא-בקטלוג הציבורי המקוון תוצגנה כל הזמנות ההשאלה הבין
  .קישור שלצידןלצפות בפרטי ההזמנות על ידי לחיצה על ה

  .קטלוג המקווןס נוצרה דרך ה"הגבול הזה פעיל רק כאשר הזמנת הב

 מספר קורא של מייפה הכוח
אך לא עבור , כל קורא יכול לשאול ספרים עבור עצמו, במערכת ספריות טיפוסית .שדה אופציונאלי

רא לשאול ספרים הספרייה יכולה לאפשר לקו, במערכות ספרייה מורכבות יותר, יחד עם זאת .אחרים
עוזר הוראה יוכל לשאול ספרים עבור הפרופסור , לדוגמה .עבור קורא אחר הפועל כמייפה הכוח שלו

  .שלו) מייפה הכוח(

יש ליצור תחילה רשומת קורא גלובאלי עבור עוזר ההוראה ולמלא את השדה , כדי לתמוך באפשרות זו
צרו רשומה קורא גלובאלי נוספת  . ריקוחמספר הקורא של מייפה הכתוך השארת השדה , מספר קורא

לכל אחת  ).בהתאם למספר הפרופסורים שעבורם הוא מיופה כוח, או מספר רשומות(עבור עוזר ההוראה 
מספר קורא של מייפה בשדה . מרשומות הקורא הגלובאלי של עוזר ההוראה יהיה מספר קורא ייחודי

  . מלאו את מספר הקורא של הפרופסור,הכוח

 רא ראשימספר קו
  .שדה זה מכיל את מספר הקורא הרגיל של קורא שהוא גם מיופה כוח עבור אחרים .שדה אופציונאלי

 סוג ייפוי הכוח
שדה זה מגדיר את פעילויות ההשאלה המיוחסות למייפה הכוח שאותן יוכל מיופה הכוח  .שדה אופציונאלי

 .שלו לבצע
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 קובץ מצורף
 HTMLקבלת קובצי : האפשרויות הן .ל"ים בהודעות דואבשדה זה יוגדר כיצד מקבל הקורא מכתב

 HTMLברירת המחדל היא באמצעות קובצי  .או שניהם, קובצי טקסט בתוך גוף ההודעה, מצורפים בלבד
 .מצורפים בלבד

 מגבלת הזמנת כותרים
 .בשדה זה יוגדר מספר הזמנות הכותרים הפעילות שהקורא יוכל לבצע

 תמונת הקורא
חייב להיות קובץ המכיל את , כדי לתמוך באופציה זו .ונתו של הקורא במודול ההשאלהניתן להציג את תמ
  . על גבי השרתרלוונטיהתמונה במיקום ה

 .היא תכווץ כדי להתאים למסגרת זו, אם התמונה אינה מרובעת .שימו לב לכך שמסגרת התמונה מרובעת

 :כעת תיפתח תיבת הדיאלוג שלהלן . תמונהעדכוןניתן להוסיף או לעדכן תמונה על ידי לחיצה על הלחצן 

  
  

 תפתח תיבת דיאלוג המאפשרת הוספת קובץ תמונה מהכונן המקומי או ממיקום כלשהו דפדוףלחיצה על 
 .ברשת המקומית
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  .קובץ התמונה ישמר על גבי השרת, אישורלאחר אישור התמונה באמצעות לחיצה על 

 >סיומת הקובץ<.>מספר קורא<שם הקובץ החדש יהיה במתכונת  .טישם הקובץ ישתנה באופן אוטומ
שם הקובץ החדש יהיה , 1234567 עבור קורא שמספרו mypicture.jpgאם נשמר קובץ בשם , לדוגמה

1234567.jpg)  בתיקיהbor_picsשימו לב שבנקודת זמן זו תימחקנה כל תמונותיו  ). שעל גבי השרת
 ).gif.1234567: למשל(האחרות של הקורא 

 לשונית הגבלות והערות גלובאליות 2.7.2
  

  

  

  .כל השדות בלשונית זו הם אופציונאליים

 3- ו2, 1הגבלה גלובאלית 
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 ).הזמנה וכדומה, כגון השאלה(בשדות אלה יירשמו סיבות שבעטיין יימנעו מהקורא זכויות בספרייה 
תבדוק המערכת את , אול פריטכאשר הקורא ינסה לש .דוגמה לסיבה כזו היא פגיעה ברכוש הספרייה

 3- ו2, 1הגבלה גלובאלית שלושת השדות  .הן תוצגנה בפני הספרנית, ואם יתגלו כאלו, ההגבלות שלו
  . תווים200מכילים כל אחד קוד בן שני תווים וכן טקסט חופשי עד 

  3- ו2, 1הערה גלובאלית 
, )ל"סטודנט מחו, למשל(סטטוס , דהכגון תאריך לי,  מידע נוסף לגבי הקוראלהזיןבשדות אלה ניתן 
ניתן לבחור מתוך , לחילופין . תווים בכל אחד משדות אלה200ניתן להקליד עד  .תחומי עניין וכדומה

  .אפשרויות מוגדרות מראש באמצעות לחיצה על הלחצן שמשמאל לשדה

  2- ו1הערה נוספת 
 .כל אחד משדות אלה תווים ב200ניתן להקליד עד  .תוכלו להוסיף כאן הערות נוספות

 
  שדות מוגנים" טוען קורא"

  רשומה מלאה •

  כתובות הקורא •

  ל"כתובת דוא •

  סטטוס הקורא •

  מועד פקיעת תוקף •
טעינת "סמנו אחד או יותר משדות אלה בזמן טעינת רשומות קוראים ממקור חיצוני באמצעות השירות 

 המסומנים אם הם מכילים כבר נתונים לא יעודכנו השדות, כאשר יופעל שירות זה ).file-20" (קוראים
הדבר מתייחס לכל השדות  .הוא יעודכן בנתונים החדשים המיובאים, אם שדה כלשהו ריק .קודמים

במהלך ) Z303/Z304/Z305/Z308(הכתובות והפרופילים , הקורא הגלובאלי, ברשומות הקורא המקומי
 .טעינת קוראיםטעינה דרך השירות 

  :באיםעל השדות ה" להגן"ניתן 
  
Complete Record         all fields listed below  
Patron Addresses        z304_address[0]  
                        z304_address[1]  
                        z304_address[2]  
                        z304_address[3]  
                        z304_address[4]  
E-mail Address          z304_email_address  
Patron Status           z305_bor_status  
Expiration Date         z305_expiry_date  
 

 A ,B ,D, 1ערכים אפשריים הם  .z303_plif_modificationהערכים להגנה על שדות שמורים בשדה 
  .E-ו

  
  )Z303/Z304/Z305/Z308 ( לא לעדכן רשומות קורא כלל– 1
A –לא לעדכן רשומות כתובת כלל .  

        z304_address[0]  
        z304_address[1]  
        z304_address[2]  
        z304_address[3]  
        z304_address[4]  

B –לא לעדכן סטטוס קורא .  
        z305_bor_status  

D –רישום הקורא לא לעדכן תאריך תפוגת .  
        z305_expiry_date  
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E –ל" לא לעדכן כתובת דוא.  
        z304_email_address  
 

 והשדות z303_plif_modificationנבדק תוכן שדה ) file-20(בזמן הרצת השירות טעינת קוראים 
  .לעיל מעודכנים בהתאם

 
 .השדות המסומניםלא יוגנו , כאשר יוצרים רשומת קורא חדשה במודול ההשאלה

 

 פרטי קורא מקומי 2.8

, פרטי קורא מקומי: בחלונית התחתונה שלוש לשוניות .חלונית זו מגדירה את זכויות ההשאלה של הקורא
  :לצידן נמצאים הלחצנים הבאים .וזכויות מקומיות, הגבלות והערות מקומיות

 עדכון
 כדי לשמור את השינויים עדכוןל לחצו ע .  במידע אדמיניסטרטיבי מקומי על הקורא ועדכונוצפייה

  .שערכתם

 ברירות מחדל
לאחר בחירת סטטוס  .הספרייה הגדירה ברירות מחדל של זכויות קורא עבור כל קטגוריה של קוראים

תוכלו להשאיר בידי המערכת את הקצאת הזכויות ותאריך פקיעת התוקף לקורא , עבור קורא מסוים
ברירות המחדל נקבעו מראש על ידי הספרייה בטבלה  . מחדלבאמצעות לחיצה על הלחצן שמירת ברירות

tab31.  

  פרטי קורא מקומי 2.8.1

  

  

כל שורה  .ספרייה- מציגה מבט כולל על פרטי הרישום של הקורא בכל תתפרטי קורא מקומילשונית 
את תאריך פקיעת ; את סטטוס הקורא בספרייה זו; הספרייה ואת הקוד שלה-ברשימה כוללת את שם תת

 .ואת תאריך ביצוע הפעולה האחרונה בספרייה; קף שלו בספרייה זוהתו

  :בחלונית זו נמצאים הלחצנים הבאים

 מחיקה
ת ולחצו רלוונטיסמנו את השורה ה, ספרייה כלשהי-כדי למחוק את רשומת הקורא המקומי עבור תת

או הזמנות , האם ישנם פריטים שלא הוחזרו מהשאל .כעת יש לאשר את ביצוע פעולת המחיקה .מחיקה
  .ספרייה זו לא תימחק-רשומת הקורא בתת, שלא מולאו
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  הארכה
כעת תיפתח תיבת  .הספרייה המסומנת- כדי להאריך את תקופת הרישום של הקורא בתתהארכהלחצו על 
 .חידוש רישום קורא מקומיהדיאלוג 

  

  
  

שנו את התאריך , אם לא; אישורלחצו , אם קיבלתם את תאריך פקיעת התוקף המוצע בתיבת דיאלוג זו
  .התאריך המוצע מבוסס על הגדרות המערכת .אישורולחצו 

 לשונית פרטי קורא מקומי 2.8.2

  

  

 :בחלונית זו נמצאים השדות הבאים

ניתן  .הספרייה נועדו לתצוגה בלבד-תוארו ושמו של הקורא ושדות תתי, ברקוד הקורא, מספר הקורא
  .רא הגלובאלילשנות נתונים אלה רק בלשונית פרטי הקו

 ספרייה-תת
ועבורה אתם מעוניינים לקבוע , הספריות בחלונית העליונה-הספרייה היא זו שסימנתם ברשימת תתי-תת

  .שדה זה נועד לצפייה בלבד .זכויות קורא עבור הקורא הנוכחי

 סטטוס הקורא
לאחר  . הספרייהסטטוס הקורא הינו קטגוריה הכוללת מספר זכויות קוראים כפי שהוגדרו מראש על ידי

תוכלו להשאיר בידי המערכת את הקצאת הזכויות ותאריך פקיעת , בחירת סטטוס עבור קורא מסוים
 .שמירת ברירות מחדלהתוקף לקורא באמצעות לחיצה על הלחצן 

דבר  .ספרייה-ספרייה לתת-שימו לב לכך שהתפריט הנפתח ובו מבחר סטטוסי קורא יכול להשתנות מתת
  .הספרייהזה תלוי בהגדרות 

 מועד פקיעת תוקף



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 39 of 162 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Circulation 
Last Update: June 30, 2007 

תוכלו לבחור בתאריך פקיעת  .הספרייה הנוכחית-זהו התאריך שבו תפקענה זכויותיו של הקורא בתת
המערכת תקבע את תאריך פקיעת , לאחר בחירת סטטוס עבור קורא מסוים, או לחילופין, תוקף באופן ידני

  .שליפת ברירות מחדלהתוקף לקורא באמצעות לחיצה על הלחצן 

 
 תאריך רישום

 .זה התאריך שבו נרשם הקורא לספרייה
 

 סוג קורא
אין לשדה זה השפעה על זכויותיו של הקורא  .שדה זה מגדיר את סוג הקורא והוא נועד לספק מידע בלבד

 .בספרייה

דבר זה  .ספרייה-ספרייה לתת-שימו לב לכך שהתפריט הנפתח ובו מבחר סוגי קורא יכול להשתנות מתת
  .רות הספרייהתלוי בהגד

 חיוב עבור צילומים
  ".בחינם"ו" בתשלום"האפשרויות הן  .שדה זה קובע אם הקורא יחויב עבור הזמנת צילומים

 מסגרת חשבון
 . שהקורא יכול להיות חייב לספרייה לפני שתימנע ממנו הזכות לשאול ספריםהמרביכאן יירשם הסכום 

המערכת תחסום אותו ותשלח , סגרת החשבון שלואם הקורא ינסה לשאול פריט לאחר שהגיע לגבול מ
  .ת לספרניתרלוונטיהודעה 

 )OPAC(הקטלוג הציבורי המקוון 
 80ניתן להקליד כאן הודעה בת  .שדה זה מאפשר קיום תקשורת עם הקורא דרך הקטלוג הציבורי המקוון

 .שום הקוראהספריות אליהם ר-ניתן לרשום הודעה נפרדת עבור כל אחת מתתי .תווים לכל היותר
  

  .ניתן לערוך שדה זה הן מהלשונית הנוכחית והן ממסך ההודעות שבקטלוג הציבורי המקוון
 

 הגבלות והערות מקומיות 2.8.3

 

 3- ו2, 1הגבלה מקומית 
המערכת  .כל קוד הגבלה שתכניסו בשדות אלה ימנעו מהקורא את ביצוען של פעולות מסוימות בספרייה

ההגבלות תחולנה רק לגבי  .קוד ההגבלה מוצג לנוחות הספרנית .יתתחסום אותו ותשלח הודעה לספרנ
 .הן לא תגבלנה את הרשומות המקומיות האחרות של הקורא .הספרייה הספציפית שעבורה הן הוגדרו-תת

  . תוכל הספרנית לעקוף את ההגבלות,  והן לספרנית זכויות עקיפת הגבלותהן לקוראאם יש 
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  3- ו2, 1הערת הגבלה מקומית 
היא תוצג יחד עם קוד ההגבלה בכל מקרה שבו , אם תרשמו הערה בשדה זה .דה זה הוא אופציונאליש

תופיע הערת , אם תשאירו את השדות הללו ריקים .)לעיל 3- ו2, 1הגבלה מקומית ראו ( .ייחסם הקורא
  .ההגבלה כפי שהיא מוגדרת במערכת

 תאריך חסימה מקומית
על הקורא מלבצע פעולות שונות בספרייה כפי שהוגדר על ידי זה התאריך שעד אליו תחול ההגבלה 

 המערב גם סאם נקנס הקורא בקנ, מעבר לזאת . תאריך חסימה מקומית באופן ידנילהזיןניתן  .הספרייה
מקומי בהתאם לטבלה שמנהלת את תאריכי התפוגה  המערכת תקבע תאריך חסימה, חסימת זכויות

 .. הקנסות וההגבלות

 3- ו2, 1הערה מקומית 
 .היא תוצג בלשונית זו בלבד, אם תכניסו הערה כלשהי .שדה זה הוא אופציונאלי

 

 לשונית זכויות מקומיות 2.8.4

  

  

 .הספרייה הנוכחית-הזכויות המקומיות של הקורא מגדירות את מגוון הפעולות שהוא יוכל לבצע בתת
יכול , אם יש עליו הגבלות .ותהזכויות המוגדרות כאן תהיינה נחלתו של הקורא רק אם אין עליו הגבל

  . תוגבלנה על ידי המערכתזכויות שלולהיות שחלק מה

 השאלה
  .שדה זה מגדיר אם הקורא יוכל לשאול פריטים מהספרייה

 הארכה
שימו לב לכך שלא תתאפשר הארכה אם יש  .תיבה זו מגדירה אם יוכל הקורא להאריך תוקף השאלה

  .הזמנה על הפריט הספציפי

 הזמנה
  ).בתנאי שהפריט זמין(ה זה נקבע האם הקורא יוכל להזמין פריט מהספרייה בשד

 כפל הזמנות
שדה זה גם מגדיר אם הקורא יוכל ליצור  .האם יוכל הקורא ליצור יותר מהזמנה אחת עבור פריט מסוים

  .יותר מהזמנה אחת עבור פריט שמור באותו יום

 הזמנת צילומים
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  .מין צילומים מהספרייהשדה זה מגדיר אם הקורא יוכל להז

 בדיקת פעולות
או הגבלת מספר , כגון פריטים שלא הוחזרו בזמן(תבדוק המערכת אם קיימות בעיות , "כן"אם תבחרו ב

אם קיימות בעיות  . בזמן ביצוע פעולות השאלה על ידי הקורא) הפריטים שאותם יכול הקורא לשאול
עקיפת ראו ( .כל לבצע פעולות הקשורות בהשאלהוהקורא לא יו, תופיע הודעה עבור הספרנית, כאלו
 .הבדיקות הנערכות הוגדרו על ידי הספרייה .) להלןזכות

, עבור קוראים רגילים" כן"מומלץ לבחור ב .לא תבצע המערכת בדיקות כלשהן, "לא"אם תבחרו ב
פרייה של ס-עבור קורא ברמת תת" לא"אם תבחרו ב .עבור קוראים מוסדיים כגון ספריות אחרות" לא"וב

ALEPH ,לא תבצע המערכת בדיקות כלשהן.  

 עקיפת זכות
כגון פריטים שלא הוחזרו , המערכת חוסמת קוראים באופן אוטומטי מלשאול פריטים אם קיימות בעיות

עבור " כן"אם תבחרו ב .כגון השאלת המספר המקסימאלי של פריטים המותר לקורא, או הגבלות, בזמן
  . להשאיל פריטים לקורא למרות קיומן של ההגבלות הללוהספרנית תוכל, עקיפת זכות

 התעלמות מהחזרה באיחור
ולא תוצג הודעה על החזרת , הקורא לא יחויב בקנס על החזרה מאוחרת של פריטים, "כן"אם תבחרו ב

  .פריטים באיחור

 רשות להזמין פריט פנוי
  ).פריט שאינו מושאל, כלומר(ה שדה זה קובע אם יוכל הקורא להזמין פריט הנמצא על המדף בספריי

 הרשאה לאולם קריאה
  .שדה זה קובע אם תהיה לקורא הזכות להזמין פריטים עבור אולם הקריאה

 

 כתובות 2.9

  חלונית עליונה–פרטי כתובת הקורא  2.9.1

  

   . מציגה את כל כתובות הקורא השמורות בספרייהכתובותהלשונית 

  

איזו כתובת תהיה  . מסומנת בזמן בחירת ענף הכתובותכתובת התכתובת הפעילה תהיה, כברירת מחדל
 .כפי שיוסבר להלן, כתובת התכתובת הפעילה כרגע תלוי בסוג הכתובת ובתאריכי התֵקפּות

שם הקורא נלקח כברירת המחדל עבור , ולא מוכנסת כתובת עבורה, כאשר נוצרת רשומת קורא חדשה
  . בהגדרות ברירת המחדל של הכתובת במערכתסוג הכתובת וטווח תאריכי תקפותה תלויים .הכתובת
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 :בחלונית זו נמצאים הלחצנים הבאים

  חדש
כעת יתייצב הסמן בשדה הראשון שבחלונית  .חדשלחצו על , כדי להוסיף כתובת חדשה עבור הקורא

  .עדכוןמלאו את פרטי הכתובת החדשה ולחצו על  .התחתונה

  הכפלה
עדכנו  .פרטי הכתובת יוצגו כעת בחלונית התחתונה .העתקהעל לחצו , כדי להעתיק את הכתובת המסומנת

  .עדכוןאת הכתובת ולחצו 

 מחיקה
כעת תופיע בקשה לאישור  .מחיקהסמנו אותה בחלונית העליונה ולחצו , כדי למחוק כתובת קיימת

  .הפקודה

  חלונית תחתונה–פרטי כתובת הקורא  2.9.2

  

  

  . בחלונית העליונהבחלונית התחתונה יוצגו פרטי הכתובת שסומנה

  :בחלונית זו נמצאים הלחצנים הבאים

  עדכון
  .עדכוןלחצו , לאחר שסיימתם למלא את הטופס

 
 .הקישו על הצלמית כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקורא .ל"לחצן זה נמצא משמאל לשדה הדוא
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   :בחלונית זו נמצאים השדות הבאים

  שם 
אך ניתן לשנותו ,  הקורא כפי שנקלט בפרטי הקורא הגלובליהמערכת תמלא באופן אוטומטי את שם

, אי לכך .יופיע גם בתכתובת הספרייה עם הקורא, כפי שהוא מופיע בשדה זה, שם הקורא .בשדה הנוכחי
כאן תוכלו לשנות את , )כהן יוספה: למשל] (שם משפחה שם פרטי[אם המערכת מציגה את השם בפורמט 

כאשר שם הקורא או תוארו מעודכנים  ).יוספה כהן: למשל] (חהשם פרטי שם משפ[השם לפורמט 
  .יעודכן בהתאמה גם שם הקורא בכל רשומות הכתובות המקושרות לקורא זה, ברשומת הקורא הגלובלי

  כתובת
  . תווים50כל שורה בכתובת מכילה 

 מיקוד
  .פורמט המיקוד תלוי בהגדרות הספרייה . סימנים9-אורכו של המיקוד מוגבל ל

  ל"דוא

 כדי לשלוח הודעת דואר הקישו על הצלמית  . תווים60-כתובת הדואר האלקטרוני מוגבלת ל
  .אלקטרוני לקורא

  טלפון' מס
מספר הפקס ומספר , בעבודה, מספר הטלפון בבית: לדוגמה(קיימים ארבעה שדות שנועדו למספרי טלפון 

  . תווים30-כל מספר מוגבל ל). הטלפון הנייד

  עד תאריך/ךתקף מתארי
 כאן להזיןתוכלו , אם הכתובת אינה עתידה להשתנות .  את התאריכים שעבורם הכתובת היא בתוקףהזינו

  .31/12/2099כמו למשל , תאריך מרוחק

  סוג כתובת
 כתובת בית –" 01"סוג (כגון כתובתו הקבועה ,  סוגים שונים של כתובות עבור הקוראלהזיןניתן 

הספרייה תקבע כיצד  ). כתובתו בתקופת הלימודים–" 02"סוג (ח דואר או כתובת למשלו) ההורים
  :קיימות שתי אפשרויות בהתאם לסוג הכתובת. תיבחר הכתובת הנכונה למשלוח מכתבים לקורא

אם לא נמצאת  .בהתאם לתאריכי התוקף שלה" 02"כתובת ברירת המחדל תהיה מסוג  .1
אם לא קיימת  ".01"קפה מסוג תשתמש המערכת בכתובת ת, "02"כתובת תקפה מסוג 
  .01תילקח הכתובת האחרונה מסוג , אף כתובת תקפה

הכתובת שתיבחר תלויה בטבלה שמולאה על ידי הספרייה ומגדירה את הכתובות  .2
אפשרות זו אינה לוקחת בחשבון את התאריכים שמולאו  .התקפות עבור טווח תאריכים

  .עד תאריך/תקף מתאריךבשדות 
 .ן שתי האפשרויות הללולא ניתן לשלב בי
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 מספרי קורא נוספים 2.10

  חלונית עליונה–מספרי קורא נוספים  2.10.1

  
 

המערכת מקבלת  .נועד לעדכון מספרי הקורא ולהוספת מספרי קורא נוספיםמספרי קורא נוספים הענף 
מספר סוגים של מספרי קורא נוספים שבהן ניתן להשתמש במקביל כדי לשלוף את רשומת הקורא 

 .ההשאלה או בקטלוג הציבורי המקווןבמודול 
  

לא ניתן לשנות את מספר  .הנם מספרים ייחודיים") 01"מסוג (והברקוד ") 00"מסוג (מספר הקורא 
מספרי  .פרטי קורא גלובליאת ברקוד הקורא ניתן לעדכן רק בחלונית  .הקורא לאחר שהוכנס למערכת

 .רכת מקבלת חזרות על מספרי הקורא הנוספיםהמע .אינם ייחודיים) ומעלה" 02"מסוג (קורא נוספים 
  

 .פרטי קורא גלובליניתן גם לעדכן את הסיסמה ואת קוד אימות הברקוד בחלונית 
  

 :בחלונית זו נמצאים הלחצנים הבאים
  

 הוספת מספר קורא
 . מספרי קורא נוספיםהזנתתיכנס החלונית התחתונה למיקוד כדי לאפשר , בעקבות לחיצה על לחצן זה

   .או את ערכי מספרי הקורא הנוספים בחלונית התחתונהמל
  

 מחיקת מספר קורא
שימו לב לכך  .בחרו את השורה הרצויה ולחצו על לחצן זה, כדי למחוק אחד ממספרי הקורא הנוספים

  .שלחצן זה יהיה פעיל רק אם נבחרה שורת מספר קורא נוסף בחלונית העליונה

 ה חלונית תחתונ–מספרי קורא נוספים  2.10.2
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 .בלשונית פרטי מספרי הקורא הנוספים שבחלונית התחתונה יוצגו פרטים אודות מספרי הקורא שנבחר

וממנה ניתן לעדכן מספר קיים או , יוצג בה המידע המלא לגבי מספר הקורא שסומן בחלונית העליונה
 .להוסיף מספר זיהוי נוסף

  
  :ניתן לעדכן את הנתונים הבאים

, ברשימה מופיעים גם מספר הקורא והברקוד .סוג מספר הקורא מפרט את :סוג מפתח •
  .בחרו באחד מסוגי מספר הקורא מתוך הרשימה הנפתחת .אך לא ניתן לעדכנם

  . את מספר הקורא הנוסף עצמוהזינו :נתוני מפתח •

  ).רגיל" (00" הסוג היחיד המוצע כאן הוא :סיסמהסוג  •

  . כאן את האימות עצמוהזינו: סיסמה •

  .לא בשימוש :סטטוס •
  :בחלונית זו נמצאים הלחצנים הבאים

 הוספה
לחצו על , או למלא את נתוני מספר הקורא הנוסף החדש, לאחר שסיימתם לעדכן את מספר הקורא

  .הוספה

 ביטול
 .ביטוללחצו על , כדי לבטל את העדכון או את ההוספה

  
ההרשאות , ן מספרי זיהוי קוראיםשימו לב שבנוסף להרשאות הרגילות הנדרשות לעדכו": אלף"מתאמי 

  .tab100 בטבלה USER-IDS-PERMISSIONתלויות גם במשתנה 
 

  פרופילי קורא 2.11

הפרופיל כולל  ).OPAC(בקטלוג המקוון הקורא פרופיל הקורא קובע את הרשאות ואת העדפות 
פות תצוגה וכן העד, )בסיסי חיפוש הסגורים בפני הקורא וכדומה, כגון הרשות לשנות כתובת(הרשאות 

   ).שפת הממשק וכדומה, כגון תצוגת תוצאות חיפוש(

  

  :תנסה המערכת לקבוע את הפרופיל שלו בהתאם להגדרות הבאות, כאשר הקורא נכנס לקטלוג המקוון

 :פרופיל אישי •

תשתמש , אם ברשומת הקורא הגלובלי שלו הוגדר פרופיל, כשנכנס הקורא לקטלוג המקוון
  .המערכת בפרופיל זה

o יוכל המשתמש לשמור על ,  מספר הפרופיל זהה למספר הקוראאם
  .דבר זה קרוי פרופיל אישי .השינויים שערך בהעדפות הפרופיל

o  עבור הקורא , כלומר(אם מספר הפרופיל שונה ממספר הקורא
ניתן לשנות את ההעדפות עבור ההתקשרות , )הוקצה פרופיל קבוצתי

  .אך לא לשמרם, הנוכחית
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o  תשתמש , מספר פרופיל ברשומת הקורא הגלובליאם לא רשום כל
הקורא יוכל לשנות ; ALEPH או בפרופיל IPהמערכת בכתובת 

  .העדפות ולשמור אותן בפרופיל האישי
 

   :IPפרופיל כתובת  •

מחפשת המערכת את פרופיל כתובת , קטלוג המקוון לקוראעם הכניסה הראשונה של  •
 נשמרת IP-כתובת ה . משתמש המתאימה ביותר לכתובת המחשב שבו הואIP-ה

 ניתן לקצץ בעד שש ספרות כדי IP-את כתובת ה ).ללא נקודות(כמספר הפרופיל 
  . של קבוצת מחשביםIPלכלול כתובות 

   :ALEPHפרופיל  •

תשתמש המערכת בפרופיל ברירת , IPאם אין פרופיל , קטלוג המקווןכשהקורא נכנס ל •
  ).ALEPH(המחדל 
הוא יכול לעדכן את שדות הפרופיל הנוגעים להעדפות התצוגה אם יש לו , ווןקטלוג המקכשהקורא נכנס ל

, קטלוג המקווןב' העדפות' דרך קישור לפתחושניתן ' פורמט תצוגה'ניתן לעשות זאת בחלון  .פרופיל אישי
 :'כרטיס הספרייה שלי'דרך חלון ' פרופיל אישי'או מתוך חלון 

  

  
  

פרופילים שמספר הפרופיל שלהם זהה למספר , כלומר; ופילים אישייםניתן לשמור שינויים אלה עבור פר
 .הקורא

  
לקוראים מזוהים שאין להם פרופיל ברשומת הקורא הגלובלי שלהם ייווצר פרופיל אישי בעת שהם 

שבה (תיווצר רשומת פרופיל , אם שדה הפרופיל של הקורא ריק .קטלוג המקווןמשנים את העדפות ה
ושדה , )א וההרשאות שם יתבססו על ברירות המחדל של פרופיל ברירת המחדליישמרו העדפות הקור

מחקו תחילה את , כשאתם מחליפים את הפרופיל הגלובלי של קורא בפרופיל אחר .הפרופיל יעודכן
  .הפרופיל האישי שלו

 

326ראו את פרק  H פרטי פרופיל 

  . בנושא ההרשאות הנוגעות לרשומת הפרופיל327H48' בעמ 

 רשימת פרופילים 2.11.1
הפרופיל משמש יחד עם שדה  .הצגה ועדכון של פרופילים, פונקציית הפרופילים מאפשרת יצירה
 .הפרופיל בחלונית פרטי קורא גלובלי

או לחצו על , ופיליםפרופילי קוראים בתפריט הראשי כדי להפעיל את פונקציית הפר/ בחרו קוראים 

   :כעת יוצג החלון הבא . בשורת הקוראצלמית פרופיל הקורא 
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כדי לעבור לנקודה מסוימת בהמשך  .רשימת הפרופילים מציגה את הפרופילים המוגדרים כעת במערכת
בשדה זה ולחצו על )  תלוי במיון שבחרתם–או הקוד , של השם(הקלידו את הטקסט ההתחלתי , הרשימה

 .Enterכפתור ה

כפי שיוסבר להלן , הפרופילים שיוצגו הם רק אלה שניתן לעדכנם, שימו לב לכך שבעת פתיחת חלון זה
הצגת הסירו את הסימון מתיבת , כדי להציג את הפרופילים שאינכם יכולים לעדכנם .'פרטי פרופיל'בסעיף 

 .פרופילים בעלי אותה ספריית משתמשים כמו הקורא המחובר

  :מופיעים הלחצנים הבאיםבחלון זה 

  חדש
כעת יוצג טופס שבו תוכלו למלא את פרטי הפרופיל  .חדשלחצו על , כדי להוסיף פרופיל חדש לרשימה

ובו ייקבעו ההרשאות והעדפות , ואת בסיסי החיפוש שבהם לא יוכלו בעלי הפרופיל הזה להשתמש
  .התצוגה שלו

  עדכון
כעת יוצג טופס לעריכת שינויים  .הפרופיל המסומן ברשימהכדי לשנות את פרטיו של  בחרו בלחצן זה

  .בפרופיל

  העתקה
, כדי לבצע זאת .ניתן להוסיף פרופיל חדש באמצעות העתקת פרטיו של פרופיל קיים ועריכתם אחר כך

כעת יוצג טופס עבור הפרופיל  .העתקהסמנו את הפרופיל שאת פרטיו ברצונכם להעתיק ולחצו על 
  .כעת תוכלו לערוך את הטופס .כבר את הנתונים שהועתקו מהפרופיל המסומןהוא כולל  .החדש

  מחיקה
 .מחיקהסמנו את הפרופיל ברשימת הפרופילים ולחצו על , כדי למחוק פרופיל מסוים מהרשימה
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 פרטי פרופיל  2.11.2
 :ייפתח טופס פרטי פרופיל קורא,  ברשימת הפרופיליםעדכון או העתקה, חדשאם לחצתם 

  

  
 

  .מידע כללי ורשומות עם הגבלת גישה:  זה שתי לשוניותבחלון

  םכלליפרטיים  
  :בסעיף זה יוגדרו הפרמטרים הבאים עבור הפרופיל

 פרופיל
 .נומריים לכל היותר- תווים אלפא12-ניתן להשתמש ב

 חייב להכיל שלוש IP-כל מקטע בכתובת ה.  של המחשב כפרופיל קוראIP-ניתן להשתמש בכתובת ה
 של IP-אם כתובת ה, לדוגמה .הוסיפו אפסים מקדימים, אם ישנן פחות משלוש ספרות בכל מקטע .ספרות

 .בשדה הפרופיל" 010001235199"הקלידו , 10.1.235.199המחשב היא 

תוכלו להגדיר ,  בעלי אותה קידומתIP-ספרייה משתמשים ב-אם מספר מחשבים באותה מחלקה או תת
   .פרופיל אחד עבור כולם

  

  :ת הבאוIP-אם למחשבים בספריית המשפטים יש את כתובות ה, מהלדוג

10.1.235.199   

10.1.235.200   

10.1.235.015   

10.1.235.079   
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   .010001235: תוכלו ליצור את הפרופיל הבא עבור כולם

 שם מאגר
בסיס  . לשדה זה את מאגר החיפוש שישמש כברירת מחדל כל אימת שהקורא נרשם לקטלוג המקווןהזינו

  .ALEPH- וIP-ברירת המחדל רלוונטי רק עבור פרופילי כתובת ה

 שפות ממשק
  .הקלידו את שפת הממשק לקטלוג המקוון

 ספרייה-תת
בעת הצגת רשימת  .הספרייה שתשמש כברירת המחדל לצורך תצוגת מצאי בקטלוג המקוון-זו תת
תהיה ,  הוכנס נתון כלשהו לשדה זהאם לא .ספרייה זו תיבחר באופן אוטומטי לצורך התצוגה, פריטים

  ".הספריות-כל תתי"ברירת המחדל 

 תצוגה מלאה אוטומטית
יוצגו הרשומות בפורמט תצוגה , אם מספר הרשומות בתוצאות החיפוש קטן או שווה למספר המופיע כאן

  .יוצגו הרשומות בפורמט תצוגה מקוצר, אם מספר הרשומות שנמצאו גדול ממספר זה; מלא

 ומות לעמודמספר רש
  . לכאן את מספר הרשומות שברצונכם להציג בפורמט מקוצר בקטלוג המקווןהזינו

 פורמט מקוצר
 999פורמט  .ניתן לבחור פורמט תצוגה מקוצר מתוך מספר אפשרויות שהוגדרו מראש על ידי הספרייה

ל שדה מוצג כאשר כ, פורמטים אחרים כוללים שדות מסוימים מתוך הרשומה המלאה; הוא בצורת טבלה
  .בשורה נפרדת

 קבצי דואר/מקסימום שמירה
כאן יוגדר מה המספר המרבי של קבצים שיוכל משתמש הקטלוג המקוון לשמור או לשלוח לעצמו כל 

  .ל"פעם בדוא

 
 ספריית משתמש

כלומר (אזי הספרניות השייכות לספרייה זו והצוות האדמיניסטרטיבי בה , אם הפרופיל הוקצה לספרייה
יהיו אנשי הצוות היחידים שיוכלו לעדכן את ) ספריית משתמש בשדה ADMINבורם רשום אלה שע
  .הפרופיל

 .כל אנשי הצוות יוכלו לעדכן את הפרופיל, אם שדה זה לא ימולא
 שבהם מותר לספרנית לפעול בהתאם לשדה ADMהרשימה הנפתחת של הספריות תכלול את ספריות 

 . שלהספריית משתמש
 

 רחבים מקובץ זהויותהכללת פרטים מו
 .סמנו תיבה זו אם ברצונכם שפרטים מתוך רשומות הזהויות יוצגו ברשימת הכותרות בקטלוג המקוון

 Complex (260: יוצגו השדות הבאים מתוך רשומת הזהויות .פרטי זהויות יוצגו מיד לאחר הכותרת
See Reference - Subject( ,664) Complex See Reference - Name( ,666) General 

Explanatory Reference - Name( ,680-ו) Public General Note.(  

 
 הרשאות

   הרשאת קישור •

  .856הרשאה לקישור לקבצים חיצוניים באמצעות שדה   
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   הרשאת שמירה •

  .הרשאה לשמור רשומות על השרת  

   הרשאת קורסים •

  .הרשאה לשלוח רשימות קריאה  

   SDIהרשאת  •

  ).Selective Dissemination of Information( אישי SDIרופיל הרשאה ליצירת פ  

   הרשאת הזמנה מיוחדת •

סימון תיבה זו יאפשר לבעל הפרופיל ליצור הזמנה עבור כותרים שאינם מופיעים   
ס אינדיווידואלית שניתן לקבעה "אפשרות זו קשורה להרשאת הב .בקטלוג המקוון  
  .השאלהבלשונית פרטי קורא גלובלי במודול ה  

   הרשאת עדכון כתובות •

  .סימון תיבה זו יאפשר לבעל הפרופיל לעדכן את כתובתו באמצעות הקטלוג המקוון  

 לשונית רשומות עם הגבלת גישה
 

  

עליה להגדיר שאילתות חיפוש לצורך קביעת , אם הספרייה מעוניינת לחסום גישה לרשומות מסוימות
יש להגדיר " האסורים"את בסיסי החיפוש  . הגבלת גישההגבלות אלו באמצעות לשונית רשומות עם
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בפני קורא בעל פרופיל כזה לא יוצגו הרשומות העונות  .באמצעות חיפוש על ידי אופרטורים בוליאניים
  .לחיפוש זה

 קוד ספרייה
  .BIB את קוד ספריית הזינו

 גישה-פקודת חיפוש רשומות מוגבלות
ניתן להגדיר  .גישה-כת כדי ליצור קבוצת רשומות מוגבלותהקלידו כאן את הפקודה שבה תשתמש המער

יכולה לכלול עד שמונה אופרטורים ) FIND(פקודת החיפוש  .שורה אחת בלבד עבור כל קוד ספרייה
 .מכל קורא שיוקצה לו הפרופיל הזה תימנע הגישה לרשומות אלו . תווים500ואורכה המרבי יהיה , כאלה

כדי להגדיר בסיס " wrd=(internal or restricted or confidential)"השתמשו בשאילתת החיפוש 
, "internal"חיפוש שלא ייכללו בו כל הרשומות שמופיעים במילים שברשומת הקיטלוג שלהן המילים 

"restricted " או"confidential."  
  
 

 פריטים 3

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  ?מהו פריט •
  לשונית הפריט •

  שורת הפריט •

  יחת רשומת פריטפת •

  קיטלוג רשומה ויצירת פריט •

  שינוי פרטי פריט •

  שיחזור פרטי פריט •

  שינוי שלב טיפול בפריט •

  ?מהו פריט 3.1

 .הפריט מוגדר כרשומה אחת המכילה את הפרטים אודותיו, "500אלף "במערכת 
  

כל  .ות כאלורשומות פריט מקושרות לרשומות אדמיניסטרטיביות ואינן יכולות להתקיים בנפרד מרשומ
מספר  .וכן מספר סידורי) ADM number(פריט מזוהה באמצעות מספר המערכת האדמיניסטרטיבי 

פריטים יכולים לחלוק את אותה רשומה אדמיניסטרטיבית שבה יהיו להם אותו מספר מערכת אך מספר 
,  רשומת פריטכדי לעבוד עם כל .לכל פריט חייב גם שיהיה זיהוי ייחודי בדמות ברקוד .סידורי שונה

 :פתחו את לשונית הפריט
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  :יש לכם גישה לפונקציות הפריט הבאות, במודול ההשאלה

  קיטלוג רשומה ויצירת פריט •
  שינוי פרטי פריט •

  שיחזור פרטי פריט •

  שינוי שלב טיפול בפריט •
 . פריטים–עיינו במדריך למשתמש , לפרטים נוספים אודות פריטים

 לשונית הפריט 3.1.1
שכל אחד מהם מעלה חלונית אחרת עם , פריט מורכבת מחמישה שורשים ומתשעה ענפיםלשונית ה

  .הלחיצה עליו
  רשימת הפריטים •

o פעולות קודמות של כל הפריטים  

  פריט •

o הזמנות  

o הזמנת צילומים  

o השאלה  

o פעולות קודמות  

o פעולות השאלה 
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o סיכום השאלה 

o ת שמוריםוהזמנ 

o תחזוקת פריטים 

  מידע ביבליוגרפי •

  סמנים רשימת •

 פרופיל תחזוקה •
 

 שורת הפריט 3.1.2
  :שורת הפריט מכילה את המרכיבים הבאים

  . בקצה השמאליצלמית הפריט  •

  .שדה הפריט שבו תוכלו להזין את מספר המדף או את ברקוד הפריט •

  צלמית רשימת הפריטים  •

  . מיועדת לשליחת הערך שהוקלד לתוך שדה הפריט אל השרתצלמית החץ  •

כולל את המחבר ואת הכותר של הרשומה הביבליוגרפית שאליה קשור אזור התצוגה  •
  .הפריט

  .ימני הרחוק בקצה ה ותצוגת מסך מלא צלמיות קיטלוג רשומה ויצירת פריט  •
   .שורת הפריט פעילה רק כאשר נפתחו לשונית הפריט או לשונית ההשאלה

  

 

 

  פתיחת רשומת פריט 3.2

שימו לב לכך שהיכולת ( .מדף שלו לשדה הפריט בשורת הפריט את ברקוד הפריט או את מספר ההזינו
 בטבלה ITEM-BARCODE-OR-CALL-NOלחפש על פי מספר מדף מבוססת על הגדרות המשתנה 

tab100(.   
  

  
    .ולחצו על 

  
  :קיימות מספר דרכים לבצע זאת

  ;הקלדת ברקוד הפריט או מספר המדף שלו בשדה הפריט •

  ;סריקת ברקוד הפריט •
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ניתן להציג את  .בחירה בפריט המתאים מתוך רשימת הפריטים על פי מספר מדף •

  . בשורת הפריטרשימת הפריטים על פי מספר מדף על ידי לחיצה על הצלמית 

  

.   
  

 .נקודת ההתחלה את מספר המדף לשדה הזינו, כדי לחפש אחר פריט על פי מספר המדף שלו
 ספרה אחת המייצגת את סוג מספר המדף הזינו הנקודת ההתחלבשדה הקטן שמשמאל לשדה 

   .או בחרו בספרה כזו מתוך הרשימה הנפתחת) שיטת המיון(
  

מספרים / מספר אותיותנקודת ההתחלה לשדה הזינו, כדי לקפוץ לנקודה מסוימת ברשימה
כדי להגיע " 030"למשל (המהווים את תחילתו של מספר המדף שאליו אתם מעוניינים להגיע 

כדי לקפוץ לנקודה ברשימה  .Enterולחצו על המקש , ")030"-ספרי המדף המתחילים בלכל מ
 את סוג מספר המדף לשדה הקטן שמשמאל ולחצו על הזינו, שממנה מתחילה שיטת מיון חדשה

   .כעת תוצג השורה הראשונה ברשימה של שיטת המיון הרצויה .Enterהמקש 
  

כעת תוצג בחלונית הימנית העליונה רשימת  .הבחירבחרו במספר המדף המבוקש ולחצו על 
 :הפריטים המקושרים לרשומה האדמיניסטרטיבית
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 אפשרויות מיון

אפשרות ברירת  .קיימות שש אפשרויות מיון .שדה זה מאפשר לקבוע כיצד תמוין רשימת הפריטים
 .הרשימה הנפתחתניתן גם לבחור באפשרויות מיון אחרות מתוך  .המחדל נקבעה מראש על ידי הספרייה
   :בחלון זה מופיעים הלחצנים הבאים

 הזמנת צילומים

ניתן ליצור הזמנת צילום רק  .ים של הפריט המסומן ברשימה/כדי להזמין צילוםהזמנת צילומים לחצו על 
  .אם יש לקורא הרשאה לבצע הזמנות צילום

 הזמנה
ר הזמנה רק אם יש לקורא הרשאה ניתן ליצו .כדי להזמין את הפריט המסומן ברשימההזמנה לחצו על 

  .לבצע הזמנות

 טענת החזרה
למרות שלא נרשם במערכת שפריט זה אכן , לעיתים הקורא טוען שכבר החזיר את הפריט לספרייה

כעת תתבקשו לאשר שנטען על ידי הקורא  .טענת החזרהלחצו על , אם ברצונכם לרשום זאת .הוחזר
  .השואל שהפריט המדובר הוחזר לספרייה

 אבד
כעת תתבקשו לאשר שהפריט המדובר נחשב  . כדי להכריז על פריט מושאל כעל אבודאבדלחצו על 

יישלח באופן אוטומטי אל הקורא ששאל ואיבד את הפריט הטופס , לאחר שעשיתם כך .כפריט שאבד
  ".חשבון עבור פריט שאבד"

 הדפסת טופס
  .הדפסהולחצו על סמנו את הפריט הרצוי , כדי להדפיס את טופס פרטי הפריט

 ראה פריטים
 כדי לעבור ללשונית פריטים במודול הקיטלוג על מנת להמשיך ולעבוד עם רשומת ראה פריטיםלחצו על 

  .הפריט של הפריט המסומן ברשימה
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 רענון
כך שיעודכנו כל השינויים שנערכו בה , כדי לטעון מחדש את רשימת הפריטים מהשרתרענון לחצו על 

  .לראשונה בהתקשרות הנוכחיתמאז פתחתם אותה 
 

 קיטלוג רשומה ויצירת פריט 3.3

אפשרות זו מאפשרות  קיטלוג רשומה ביבליוגרפית ובמקביל יצירת רשומת פריט המכילה פרטים 
, ניתן לקטלגו בפירוט רב יותר בהמשך .ניתן להשאיל את הפריט, לאחר שנוצרה רשומה כזו .מינימליים

 .באמצעות מודול הקיטלוג

 הערה
" קיטלוג רשומה ויצירת פריט"ר נוצרו רשומה ביבליוגרפית ופריט תואם באמצעות הפונקציה כאש

מספר הקורא הזמנה זו תיווצר עבור משתמש ספרייה ש .תיווצר גם הזמנה עבור הפריט, במודול ההשאלה
, אם לא קיים שם משתנה כזה. tab100 בטבלה FAST-CAT-HOLD-ID נקבע על ידי המשתנה שלו

 עבור ספריות CAT-nnnn-ו,  משותףADM עבור ספריות בעלות CATALOGERפר הקורא יהיה מס
על מנת , ההזמנה תופעל במועד מאוחר יותר .ADM הוא מספר nnnnכאשר ,  משותףADMשאין להן 

 תגרום, כאשר הפריט יוחזר מההשאלה  .שלא לפגוע בתהליך ההשאלה המתבצע כעת של הפריט החדש
 .המוזמן יועבר למחלקת הקיטלוג לצורך המשך תהליך הקיטלוג המלא שלוהזמנה זו לכך שהפריט 

 .לא תיווצר כל הזמנה, קורא תקף-אם לא קיים מספר קורא עבור פסאודו
  

 ליצירה אוטומטית של הזמנה עבור הפריט יגרוםכתבי עת לא /התהליך המקביל הקיים גם במודול הרכש
   .החדש

  

אם יתבצע  .במקום מודול הקיטלוג, ל לצורך קיטלוג במספרים גדוליםאין כוונה לכך שפונקציה זו תנוצ
תיווצרנה בעיות כתוצאה ממספרן הרב של ההזמנות , שימוש בפונקציה זו בקנה מידה גדול לצורך קיטלוג

   ".CATALOGER"שנוצרו באופן אוטומטי במערכת עבור הקורא הפיקטיבי 

  

 עלאו לחצו , פריטיםבתפריט וג רשומה ויצירת פריט קיטלבחרו בפקודה , כדי לבחור בפונקציה זו

בחרו  .בחירת ספרייה ביבליוגרפיתכעת ייפתח החלון  .  בקצה הימני של שורת הפריטהצלמית 
   .בספרייה הביבליוגרפית שבה תישמר הרשומה
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ה אתם הרשימה כוללת רק את הספריות הביבליוגרפיות המקושרות לספרייה האדמיניסטרטיבית שאלי
   .מחוברים

  

יש בו שתי  .קיטלוג רשומה ויצירת פריטכעת ייפתח החלון  .אישורבחרו בספרייה הרצויה ולחצו 
   .תיאור מסמך ותיאור פריט: לשוניות

  

  

  

שימו לב לכך שבמקרה זה לא תעבור  .מלאו את השדות המכילים מידע בסיסי על הרשומה הביבליוגרפית
השדות המופיעים בחלון זה הוגדרו  .תה עוברת לו קוטלגה במודול הקיטלוגהרשומה את הבדיקות שהיי

 .על ידי הספרייה

 "אלף"הערה למתאמי 
יש . pc_tab_acq_fast_cat.lngהשדות בחלון הרשומה הקטלוגית נקבעו בהתאם להגדרות טבלה 

דמיניסטרטיבית ובספרייה הא) ליצירת הרשומה הביבליוגרפית(לערוך טבלה זו בספרייה הביבליוגרפית 
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 כברירת מחדל תוך שימוש FMT BKהקיטלוג המהיר משתמש בשורה  ).ADMליצירת רשומת (
 שונה שבו יילקחו ערכי ברירת המחדל עבור FMTניתן להגדיר , עם זאת .008- וLDRבתבניות השדות 

ברת במקרה זה לא תעבור הרשומה את הבדיקות שהייתה עו .tab_tag_text מתוך 008- וLDRהשדות 
  .לו קוטלגה במודול הקיטלוג

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

 מכילה לפחות שורה אחת המכילה שדה המוגדר ADM בספריית pc_tab_circ_fast_cat.lngאם טבלה 
 . בספרייה הביבליוגרפיתpc_tab_circ_fast_cat.lngתתעלם המערכת מטבלה , BIB כשדה

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

  

  

  : נמצאים השדות הבאיםפרטי הפריטבלשונית 

  התחלהתאריך 
  .וטומטי על ידי המערכתהתאריך יתמלא באופן א .זהו תאריך יצירת הפריט

 מספר סידורי
  .המערכת תיצור מספר סידורי באופן אוטומטי .מספר זה מזהה את הפריט ברשומה האדמיניסטרטיבית

  ברקוד הפריט
תוכלו להשתמש בסורק הברקודים שבידיכם כדי למלא שדה זה בברקוד המודבק  .שדה זה הוא שדה חובה

יר שדה זה ריק על מנת שהמערכת תמלאו בברקוד באופן אוטומטי תוכלו להשא, לחילופין .על גבי הפריט
  .אישורברגע שתלחצו על 

  סוג חומר
האפשרויות המוצגות ברשימה זו  .בחרו בסוג החומר מתוך הרשימה הנפתחת .שדה זה הוא שדה חובה

  .הוגדרו מראש על ידי הספרייה

  ספרייה-תת
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האפשרויות המוצגות ברשימה זו  . הרשימה הנפתחת מתוךבתת הספרייהבחרו  .שדה זה הוא שדה חובה
ספרייה בלי כל קשר -שימו לב לכך שתוכלו לשייך פריטים לכל תת .הוגדרו מראש על ידי הספרייה

תוכלו לעדכן את נתוני הפריט רק אם יש בידיכם הרשאה ספציפית , יחד עם זאת .להרשאות שבידיכם
  .תרלוונטיהספרייה ה-לכך עבור תת

  אוסף
 רלוונטיתוכלו לבחור אוסף שיהיה  .האוספים השונים הוגדרו על ידי הספרייה . זה הוא אופציונאלישדה

  .הספרייה הרצויה מתוך הרשימה הנפתחת-עבור תת

  סטטוס פריט
בחרו במעמד הפריט  .מעמד הפריט קובע את מדיניות ההשאלה ביחס לפריט זה .חובה למלא שדה זה

  .ות המוצגות ברשימה זו הוגדרו מראש על ידי הספרייההאפשרוי .מתוך הרשימה הנפתחת

  שלב טיפול בפריט
השאירו את , אם אין בכך צורך, או, בחרו באחת האפשרויות שהוגדרו מראש מתוך הרשימה הנפתחת

  .השדה ריק

 סוג מספר מדף
מש בו ויש להשת, שדה זה הוא אופציונאלי .סוג מספר המדף הוא שיטת המיון שבה משתמשת ספרייתכם

  .על פי מדיניות הספרייה

  מספר מדף
, תוכלו להקליד טקסט חופשי, בהתאם להגדרות המערכת .ברוב הספריות אין צורך במספר מדף שני

מלאו רק את שדה  .לבחור מתוך רשימה נפתחת או להשתמש בטופס לצורך הקלדת רכיבי מספר המדף
  . אינם בשימוששנימספר מדף -וסוג מספר מדף שני השדות . מספר המדף הזה

 סוג מספר מדף שני
סוג מספר מדף ניתן להשתמש בשדות , במקרה זה .ישנן ספריות המשתמשות בשתי שיטות מיון במקביל

לא נעשה שימוש בשדות אלה  . מספרי מדף על פי שיטת המיון השנייההזנת לצורך שני ומספר מדף שני
  .יםכאשר המערכת יוצרת רשומות מצאי על פי נתוני הפריט

 מספר מדף שני
, תוכלו להקליד טקסט חופשי, בהתאם להגדרות המערכת .ברוב הספריות אין צורך במספר מדף שני

במקרה שהספרייה  .לבחור מתוך רשימה נפתחת או להשתמש בטופס לצורך הקלדת רכיבי מספר המדף
מספר -ו שני סוג מספר מדףלא יהיה שימוש לשדות , משתמשת רק בשיטת מיון אחת עבור כל פריט

  .מדף שני

  תיאור
 ,v. 16, no. 1: "לדוגמה( מידע באופן ידני לגבי גיליון כתב עת הזנתניתן להשתמש בשדה זה לצורך 

  .בשדה זה נעשה שימוש לצורך מיון פריטים ").2005

 OPACהערת 
  ).OPAC(הערה זו תופיע בקטלוג המקוון 

 הערה פנימית
  .הערה זו תופיע רק ברשומת הפריט
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 הערת השאלה
  .הערה זו תופיע בזמן ביצוע פעולות השאלה

 

 שינוי פרטי פריט 3.4

האוסף או מיקום , הספרייה-תת, כגון מעמד הפריט, פונקציה זו מאפשרת שינוי מידע לגבי פריט מסוים
במערכת ) או קבוצת פריטים(נקודת המוצא של פונקציה זו היא שקיים פריט  .המדף שבהם הוא נמצא

   .הם אתם מעוניינים לשנות/לגבישאת המידע 
  

 :כעת יוצג החלון הבא .פריטים בתפריט שינוי פרטי פריטבחרו בפקודה 
   

  
  

 ).הספרייה או האוסף-תת, כגון מעמד הפריט (החדשיםבחלון זה אתם מתבקשים לציין את נתוני הפריט 
 .ים/ לגבי הפריטשהשתנועליכם למלא רק את אותם נתונים 

  
 .בשדה זה") -(" סימן מינוס הזינו,  למחוק נתון מסוים מהמערכתאם ברצונכם

  
שינוי סמנו את התיבה , ללא אפשרות לשחזור המידע המקורי, אם ברצונכם להפוך את השינוי לקבוע

וספרייתכם משתמשת ברשומת המצאי כדי לשלוט , )HOL(אם הפריט מקושר לרשומת מצאי  .קבוע
, ספרייה-תת):  שם852שדה (בועים בשדות הקשורים לרשומת המצאי לא ניתן לבצע שינויים ק, בפריט

  .תמיד ניתן לבצע שינויים זמניים .אוסף ומיקום
  

אם אכן  .בדיקת הזמנותסמנו את התיבה , רלוונטיאם ברצונכם לבדוק אם קיימת הזמנה עבור הפריט ה
 .תופיע הודעה מתאימה, קיימת הזמנה עבור הפריט

  
ייווצר במקביל גם , יניתם את מעמד הפריט לכזה הקשור להזמנת פריטים שמוריםשימו לב לכך שאם ש

שימו לב לכך שאם שיניתם את מעמד הפריט לכזה הקשור להזמנת פריטים  .לוח זמנים להזמנת שמורים
 .ייווצר במקביל גם לוח זמנים להזמנת שמורים, שמורים

  
 .עדכוןלחצו , לאחר שסיימתם למלא טופס זה

  
   .ים/ים המדובר/ה יופיע חלון ובו תוכלו לסרוק את ברקוד הפריטבשלב ז
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שימו לב לכך שאם שדה מסוים בנתוני הפריט ( .ים/בחלון זה יוצגו השינויים שערכתם בנתוני הפריט
 .יימחקו נתוני אותו שדה, החדשים נשאר ריק

  
אם ( . כל ברקודהזנתאחר  לאישורלחצו  . את הברקודלהזיןניתן להשתמש בסורק ברקודים כדי 

עליכם לכוון את סורק הברקודים שלכם כך שיכניס באופן אוטומטי את , ברצונכם לסרוק מספר ברקודים
 .) לאחר סריקתו של כל ברקודEnterהפקודה 

  
  .סגירהלחצו על , לאחר שסיימתם את תהליך שינוי הפרטים עבור כל הפריטים

 

 שיחזור פרטי פריט 3.5

תוכלו לשחזר את המידע רק אם  . מידע ששונה לגבי פריט במהלך שינוי פרטיולשחזורפונקציה זו נועדה 
 .השינוי הוגדר כזמני

  
 :כעת יוצג החלון הבא .פריטים בתפריט שיחזור פרטי פריטבחרו בפקודה 
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יוצגו , אם השינוי היה זמני .אישור את ברקוד הפריט ולחצו הזינו, כדי לשחזר את נתוניו של פריט מסוים
 .כעת את ערכי השדות המקוריים

  
  .השחזורתופיע הודעת שגיאה ולא תתאפשר פעולת , אם השינוי היה קבוע

 

 שינוי שלב טיפול בפריט 3.6

 . כדי להפעיל פונקציה זופריטיםבתפריט שינוי שלב טיפול בפריט בחרו בפקודה 
  

 מקומי-אחסון לא את השדה   אושלב הטיפול בפריטבתיבת הדיאלוג שתיפתח תוכלו לשנות את השדה 
   .של פריט בודד 

  

  
  

 .בחרו בשלב הטיפול בפריט החדש מתוך הרשימה הנפתחת
  

 .מקומי או בחרו מתוך הרשימה הנפתחת-של אחסון לא'הדפיסו את השדה  
 .בדיקת הזמנותסמנו את התיבה , אם ברצונכם לקבל הודעה אם קיימות הזמנות עבור הפריט המדובר

 . לא תמנע את המשך התהליךהודעה זו
  

  .אישורהקלידו או סרקו את ברקוד הפריט ולחצו , כדי לבצע את השינוי
 

 תחזוקת מדיה 3.7

 ?מהי תחזוקת מדיה 3.7.1
, DVDדוגמאות לציוד כזה הן נגני  . עוסקת בתחזוקת הציוד הנתון לטיפולו של מרכז המדיהתחזוקת מדיה
ם חייב הציוד לעבור תחזוקה שוטפת בהתאם לזמן או במקרים רבי .נגני תקליטורים וכדומה, רשמקולים

היא להביא מקרים כאלה לידיעת צוות הספרייה ' תחזוקת המדיה'מטרת אפשרות  .לסוג השימוש בו
 .ולעקוב אחר תהליך התחזוקה

 
 דומיםכל קבוצת פריטים   .נעשה שימוש כדי לזהות ולתאר ציוד כזה" אלף"ברשומה הביבליוגרפית של 

כל יחידה פיזית של ציוד נרשמת ברשומת הפריט הסטנדרטית של  . יחידהBIBטלגת ברשומת מקו) זהים(
אתם הם אלה שיקבעו את השימוש והרישום של  .באמצעות ממשק המשתמש הסטנדרטי) Z30" (אלף"

ברשת או במודול (בקשות והזמנות ציוד באמצעות הגדרות הזמנת פריטים שמורים סטנדרטיות 
 ).ההשאלה

 
וכן לחייב את (וכך ניתן להזמינה ולהשאילה , )פריט(ה פיזית של ציוד נרשמת כעותק כל יחיד
כל יחידה פיזית של ציוד , כמו ביחס לכל פריט אחר .או לשלחה לתחזוקה) שואל בדמי שימוש/המזמין

 .סוג חומר ומאפיינים אחרים, ספרייה ספציפית ויש לה סטטוס-שייכת לתת
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 רשומת פרופיל תחזוקה 3.7.2
סוג : ומה הדורשת תחזוקה חייב להיות פרופיל תחזוקה הקובע את היבטיה השונים של התחזוקהלכל רש
 .ספק שירות והערות, עיכוב מרבי, ימי תחזוקה, מספר יחידות, יחידה

 
 :ליצירת פרופיל תחזוקה

פרופיל 'פתחו את הפריט הרלוונטי בלשונית פריטים של מודול ההשאלה ולחצו על ענף  .1
  .'תחזוקה

 

 
 

 :עדכון ולחצו על פרופיל תחזוקהמלאו את כל השדות בטופס  .2
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 ).F1(עיינו בעזרה המקוונת , לפרטים על כל שדה בפרופיל התחזוקה

 

 רשומת תחזוקה 3.7.3
cir-36) (על הספרייה להפעיל שירות אצווה ספציפי שירות זה עובר על כל הפריטים שיש . באופן סדיר 

ושולף את רשימת הפריטים שהגיע זמנם להישלח )  תחזוקה רשומות גםולעיתים(פרופיל תחזוקה  להם
.לתחזוקה לפרטים נוספים אודות (יכול השירות גם להזמין פריטים אלה , בהתאם להגדרות המערכת 

328עיינו בפרק , שירות זה Hתחזוקה  

ייצור , וההזמנות נוצרו כהלכה, ם לתחזוקהאם השירות הוגדר כך שייצור הזמנות שמורים עבור פריטי 
אם  ).בתנאי שלא קיימת כבר רשומה פתוחה כזו(השירות באופן אוטומטי רשומת תחזוקה עבור הפריט 

לאחר שנוצרה רשומת , בכל מקרה .יש ליצור רשומת תחזוקה באופן ידני, לא נוצרה הזמנת שמורים
לאחר שהוחזר הפריט  .שליחהה על ידי לחיצה על תוכלו לסמן את הפריט ככזה שנשלח לתחזוק, תחזוקה

 . כדי לסמן שהוא חזר לספרייהקבלהלחצו על , מהתחזוקה

 הערה

 .לא ניתן ליצור רשומה חדשה, כל עוד קיימת רשומת תחזוקה פתוחה
תופיע הודעה עם החזרתו לספרייה כדי לציין , אם הפריט נועד לתחזוקה אך הוא בשימוש מחוץ לספרייה

 .ו ליצור מייד רשומת תחזוקה ולשלוח את הפריט לתחזוקהתוכל .זאת

 .'תחזוקת פריטים, ענף –ניתן לפתוח את רשומת התחזוקה דרך לשונית פריטים במודול ההשאלה 
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 ).F1(עיינו בעזרה המקוונת , לפרטים על כל שדה ברשומת התחזוקה

 השאלות 4

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  הגדרת אפשרויות השאלה •

  אלת פריטהש •

  השאלה מהירה •

  מקוונת-השאלה לא •

  קיצור תקופת ההשאלה •

  השאלה מחדש לאותו קורא •

  השאלת פריט המושאל כבר לקורא אחר •

למידע נוסף בדבר הפעולות שאותן יש לנקוט כאשר 329Hראו גם את הסעיף הנוגע בנושא , אם רלוונטי
  עיינו בפרק, התחדשה התקשורת עם השרת

  .מקוונת לא השאלה

ספרייתי מאפשרת לכם לאסוף נתונים לגבי מספר הפעמים שבהם נעשה שימוש -פונקציית השימוש התוך 
פעולה זו שונה מאיסוף ). בדרך כלל חודש או שנה( במהלך תקופה מסוימת בתוך הספרייהבפריט מסוים 

עליכם לבדוק את הגדרות אפשרויות , טים לקוראיםלפני השאלת פרי . עבור אותו פריטההשאלהנתוני 
  .על פי העדפותיכם, אם יש צורך בכך, ההשאלה ולכוונן
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 הגדרת אפשרויות השאלה 4.1

 קובעת מספר היבטים של פעולת המערכת בזמן ביצוע הגדרת אפשרויות השאלהתיבת הדיאלוג 
השאלה מתוך התפריט הגדרת אפשרויות /אפשרויות"/אלף"בחרו ב, להפעלת אפשרות זו. השאלות

  : כעת יוצג החלון הבא .הראשי

 הצגת הערת השאלה
הערת ההשאלה  .בזמן השאלת הפריט, באם יש כזו, בחרו באפשרות זו כדי להציג את הערת ההשאלה

  ).שבלשונית הפריט במודול הקיטלוג) 2(פרטים כלליים בחלונית (מקורה ברשומת הפריט 

  "ים/ים מוזמן/ריטים פ/לקורא זה מחכה"הצגת הודעה 
  .בזמן השאלת הפריט, באם היא קיימת, בחרו באפשרות זו כדי להציג את הערת ההשאלה

  "הפריט מוזמן"הצגת הודעת 
  .בחרו באפשרות זו כדי להציג הודעה אם הפריט המדובר הוזמן על ידי קורא אחר

  יש לאמת סיסמת קורא
  .על מנת לבצע את פעולת ההשאלהבחרו באפשרות זו כדי לחייב קבלת סיסמה מהקורא 

 

  הצגת שלב טיפול בפריט
אין משמעות לאפשרות  . בעת ההשאלהשלב טיפול בפריטבחרו באפשרות זו כדי להציג את תוכן השדה 

  .זו אם שדה זה ריק בפריט המדובר

 

 לחצן עקיפה כברירת מחדל
ירת מחדל אם אין לקורא  יהיו זמינים כברביטול השאלהועקיפה אפשרות זו קובעת אם הלחצנים 
  .כברירת מחדלעקיפה בחרו באפשרות זו כדי לקבוע את לחצן  .הרשאה לשאול את הפריט המדובר
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 הדפסת קבלה עבור השאלה
שלוש האפשרויות העומדות  .ניתן לקבוע אם המערכת תדפיס קבלות עבור השאלות באופן אוטומטי

או הדפסה לאחר סיום ההתקשרות הנוכחית עם הדפסה לאחר כל השאלה , ללא הדפסה כלל: לפניכם הן
תודפס קבלה הכוללת את כל ההשאלות שבוצעו במהלך ההתקשרות הנוכחית , במקרה השלישי .הקורא

, )סיום ההתקשרות הנוכחית (F4ההתקשרות הנוכחית תסתיים עם הלחיצה על מקש הקיצור  .עם הקורא
  . פרטיו של קורא חדשהזנתאו עם 

 השאלת פריט 4.2

 .ההשאלה תבדוק המערכת הן את הקורא והן את הפריט כדי לוודא שניתן לבצע את ההשאלהבמהלך 
  :המערכת תבדוק ש

  ;יש לקורא הרשאה לשאול את הפריט •

  ;לא פג תוקפו של רישום הקורא לספרייה •

  ;אין לקורא הגבלות •

  ;אין לקורא פריטים שפג תוקף השאלתם או חובות לספרייה •

  ;השאלות המותרות לוהקורא לא עבר את מספר ה •

  ;הפריט ניתן להשאלה •

  .אין הזמנות עבור הפריט •

  .תירשם ההשאלה תחת שמו של מייפה הכוח, אם הפריט מושאל למיופה כוח
כעת תוצג  . שבחלונית הניווט במודול ההשאלהבחרו בלשונית ההשאלה : השאלה סטנדרטית

 .בחלונית התחתונהתקשרות לשם השאלה הולשונית ,  בחלונית הימנית העליונהפרטי קוראלשונית 
   .הקלידו את מספר הקורא או את הברקוד שלו לשדה הקורא בשורת הקורא: 1שלב 

  
  

פתחו את רשימת הקוראים באמצעות לחיצה על לחצן רשימת הקוראים , לחילופין

.    
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330' ראו עמ, םלפרטים נוספים לגבי רשימת הקוראי( .בחרו בקורא המתאים מתוך רשימת הקוראים H24(.  

 .פרטי קוראכעת יוצגו פרטי הקורא בלשונית 

  

  

 ".השאלת פריט"הגדרת הרשאות ספרנית דלפק ההשאלה חייבות לכלול את ההרשאה ": אלף"מתאמי 
מנעו ממנה את ההרשאה , אם ברצונכם למנוע מספרנית ההשאלה לצפות בפרטיו המלאים של הקורא

  ".הצגת פרטי קורא"

 :2שלב 
ניתן להשתמש בסורק  . את ברקוד הפריט או את מספר המדף שלו לשדה הפריט בשורת הפריטהזינו

 . את הברקודלהזיןברקודים כדי 

  

  

    . מספרי המדףפתחו את רשימת מספרי המדף באמצעות לחיצה על לחצן , לחילופין
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 .XXX' לפרטים נוספים לגבי רשימת מספרי המדף ראו בעמ .בחרו בפריט המתאים מתוך רשימה זו

פרטי פרטי הקורא יוצגו בלשונית  .תתבצע ההשאלה, )כגון הגבלות על הקורא(אם לא קיימות בעיות 
 . התקשרות לשם השאלה ופרטי ההשאלה יוצגו בלשונית קורא

 

 סיום התקשרות 
 כדי סיום התקשרותלחצו על , או הפריט/ואך הוכנס מידע לגבי הקורא , אם ההשאלה לא בוצעה עדיין

 .לנקות מידע זה

באם נבחרה אפשרות זו (ותודפס קבלה עבור ההשאלה , יתנקה המידע מעצמו, אם ההשאלה אכן בוצעה
  .)הגדרת אפשרויות השאלהבתיבת הדיאלוג 

 פעולה חדשה



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 70 of 162 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Circulation 
Last Update: June 30, 2007 

תוצג , במקרה זה .הפעולה חדשניתן לרשום פעולת תשלום על בסיס אד הוק באמצעות לחיצה על הלחצן 
לתאר ,  שתאפשר לכם להגדיר את הפעולה כפעולת זכות או חובהה/פעולה חדש/חשבוןתיבת הדיאלוג 

  .את הפעולה ולקשר אותה לספרייה או לפריט מסוימים

  תשלום חשבון
 את הסכום המדובר הזינו, או את חלקו, אם הקורא מעוניין לשלם את הסכום שאותו הוא חייב לספרייה

בשלב זה תתבקשו לאשר שהקורא אכן מעוניין לשלם  .תשלום חשבון ולחצו על הלחצן תשלום בשדה
את מרב הפעולות שאותן מכסה " משולמות"תרשום המערכת כ, לאחר אישורכם .את הסכום המדובר

קיימת גם ( .משולמת המוקדמת ביותר-החל מהפעולה הלא, )אם מדובר בתשלום חלקי(הסכום המדובר 
האחת עבור , תחולק הפעולה לשתי פעולות, במקרה זה .)לה מסוימת תשולם רק בחלקהאפשרות שפעו

, בהתאם להגדרות המערכת .)משולם עדיין-והשנייה עבור החלק הלא, החלק שעבורו התקבל כבר תשלום
  .יתכן שתודפסנה קבלות עבור התשלום

 חשבונות קורא
  .פיות של הקורא כדי לצפות ברשימת הפעולות הכסחשבונות קוראלחצו על 

 מכתב
תוכלו לבחור מתוך מספר פורמטים שונים שהוגדרו על ידי  . כדי לשלוח מכתב לקוראמכתבלחצו על 
וכרטיס " סיכום ההשאלה עבור הקורא"ניתן להשתמש באפשרות זו גם להדפסת רשימת  .הספרייה
 .הקורא

   

ובת הדואר האלקטרוני של כת . כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקוראהקישו על הצלמית 
 .הקורא תופיע בצורה אוטומטית בשדה הנמען

   .התקשרות לשם השאלהיופיעו פרטיה בלשונית , לאחר ביצוע ההשאלה

  

 

 הדפסה
אם  .כדי להדפיס קבלה עבור ההשאלות שבוצעו במהלך ההתקשרות הנוכחית עם הקורא הדפסהלחצו על 

יופיעו בקבלה פרטיו של , יופה כוח עבור מייפה הכוח שלותודפס קבלה עבור השאלה שבוצעה על ידי מ
  .מייפה הכוח

 שינוי תאריך
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כעת תופיע תיבת דיאלוג  .ניתן לשנות את תאריך ההחזרה עבור ההשאלה הנוכחית באמצעות לחצן זה
 .שבה תוכלו לקבוע את תאריך ההחזרה החדש

תקצר המערכת , של הפריט המושאלאם פג תוקף רישום הקורא לספרייה לפני תאריך ההחזרה : הערה
  .באופן אוטומטי את תקופת ההשאלה כדי להתאימה לתקופת תוקף הרישום

 הערות השאלה
החלונית הימנית התחתונה שבענף  (פרטי השאלהכל הערה שתרשם כאן בדבר ההשאלה תופיע בחלונית 

 ). תחת לשונית הקוראהשאלות

במקרה זה תוצגנה ההגבלות בחלונית  .הגבלותונית הן תופענה תחת הלש, אם היו הגבלות על הקורא
   .התקשרות לשם השאלההתחתונה במקום להיות מוצגות בלשונית 

  

 

 ביטול השאלה
  .בחרו באפשרות זו כדי לבטל את ההשאלה

 עקיפה
וגם לספרנית עצמה ,  יוצג רק אם הרשאות הקורא מאפשרות לספרנית לעקוף את ההגבלותעקיפההלחצן 

  . ההגבלותלמרותבחרו באפשרות זו כדי לבצע את ההשאלה  .קוף הגבלותמורשית לע
 

  

במהלך פעולת ההשאלה ניתן לעבור בצורה  .מידע נוסף בדבר הקורא או הפריט מוצג בלשוניות האחרות
   .הקורא והפריט, חופשית בין לשוניות ההשאלה

  

צפות במידע לגבי השאלותיו תוכלו ל  .לחצו על לשונית הקורא , כדי לצפות ברשומת הקורא
   .פעולותיו הכספיות והרשאותיו, הזמנותיו, הקודמות של הקורא

  

לחצו על צלמית הפריט , כדי לצפות בכל הפריטים הנמצאים בספרייה עבור הרשומה הביבליוגרפית

מעמדם של העותקים האחרים ותאריכי , הספרייה של הפריט-תוכלו לצפות במידע בדבר תת  .
  .של העותקים המושאלים האחריםההחזרה 
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 פעולות קודמות 4.2.1
 תחת פעולות קודמותבחרו בענף , כדי לצפות בכל פעולות ההשאלה הקודמות שבוצעו במחשב הנוכחי

 .לשונית ההשאלה

 

  הדפסה
  .הדפסהסמנו את השורות הרצויות ולחצו על 

 הדפסת קורא
עבור כל השאלות הקורא המופיעות בחרו בשורה ולחצו על לחצן זה כדי להדפיס את קבלות ההשאלה 

 .'פעולות קודמות'בענף 

 פריט
 .בחרו בשורה ולחצו על לחצן זה כדי לעבור לתצוגת פריט של הפריט המושאל

 קורא
 .בחרו בשורה ולחצו על לחצן זה כדי לעבור לתצוגת קורא של הקורא שביצע את ההשאלה המסומנת

 ניקוי הכול
  .וניתבחרו באפשרות זו כדי לנקות את החל
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 השאלה מהירה 4.2.2
 .פונקציית ההשאלה המהירה מיועדת לביצוע השאלה או החזרה מהירה מתוך אותו חלון בסיסי

  
פרטי ההשאלה , לא יוצגו הפרטים הביבליוגרפיים של הפריט, כדי לבצע פעולות אלו במהירות המרבית

מת הקוראים או חיפוש לא יתאפשרו גם גישה לרשי .ופרטי הקורא במהלך ההשאלה המהירה, או ההחזרה
פעולות ההשאלה וההחזרה תבוצענה במהירות רבה יותר מאשר הן מבוצעות , אי לכך .אחר פריטים

   .במסכי ההשאלה וההחזרה הרגילים
  

 ותריץ את כול הבדיקות שמוגדרות בחלק  של ,  אם הפריט הוזמן על ידי קורא אחר תבדוקהמערכת 
כגון האם הקורא חסום או לא לא בדיקות אחרות .tab_check_circ בתוך הטבלה  LOANה

 .תבוצענה
  

כעת תוצג תיבת הדיאלוג  .השאלה בתפריט השאלה מהירהבחרו בפקודה , כדי לבצע השאלה מהירה
   :הבאה

  

  
  

וכן את , מלאו את מספר הקורא או את הברקוד שלו .בחירת הפעולה באיזור השאלהסמנו את התיבה 
  . כדי לבצע את ההשאלההשאלהברקוד הפריט ולחצו על 

  
   ספרני המערכת עבור 

המתייחסת בתורה לטבלה , pc_tab_fast_circהבדיקות עבור השאלה מהירה מוגדות בטבלה 
tab_check_circ . השאלה אם לחצן העקיפה בחלון דוח ההשאלה בסוף פעולת ההשאלה יהיה פעיל

  :תלויה בנקודות הבאות
   :pc_tab_fast_circ- ב4טור  •

   .ניתן לבצע עקיפה על פי הרשאות העקיפה של הספרנית ושל הקורא, Y הוגדר אם   

בלי קשר להרשאות העקיפה של הספרנית ושל , לא ניתן לבצע עקיפה, N  הוגדר אם  
  .הקורא

או אם אין הרשאה כזו , אם אין לספרנית הרשאות לביצוע עקיפה של הגבלות השאלה •
  .בחלון דוח הבדיקות עקיפהלא יופיע לחצן , לקורא

 מקוונת-השאלה לא 4.2.3
פונקציה זו מאפשרת את רישום פעולות ההשאלה במחשב שלכם במקרה וקיימת בעיית תקשורת עם 

 .פעולות ההשאלה תשמרנה בקובץ שאותו תוכלו לשלוח לשרת ברגע שהתקשורת עמו התחדשה .השרת
אם , מערכת תבדוק אם הפריט קייםה .בשלב זה תבדוק המערכת את פעולות ההשאלה ותפיק דוח בדיקות
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אם לא ניתן היה לרשום פעולה כספית עקב  .קיימת רשומת קורא ואם היו בעיות בהשאלה או בהחזרה
תבדוק המערכת אם הוא כבר היה מושאל או אם הוא היה מוכרז כאבוד , החזרה מאוחרת של פריט כלשהו

 .או ככזה שהשואל אותו טען שכבר הוחזר

כעת תוצג תיבת  .השאלהבתפריט מקוונת -השאלה לאבחרו בפקודה , מקוונת-אכדי לבצע השאלה ל
   :הדיאלוג הבאה

  

  

  

מספר הקורא או הברקוד , הספרייה- מלאו את פרטי תת,או את התיבה החזרה, השאלהסמנו את התיבה 
   .) החזרהאו (השאלהלחצו על הלחצן  .שלו וברקוד הפריט

 

 קיצור תקופת ההשאלה 4.3

ניתן לקצר את תקופת ההשאלה של כל הפריטים  .ונקציית קיצור תקופת ההשאלה כשלעצמהלא קיימת פ
, כאשר ספרנית ההשאלה יוצרת הזמנה עבור פריט מושאל .אם בחרה הספרייה באפשרות זו, הזמינים

 )cir-13(קיצור תקופת ההשאלה השירות  .עדיפות וסוג קיצור תקופת ההשאלהיוגדרו גם השדות 
 .ך הקיצור בהתאם לסוג הקיצור שנבחריבצע את תהלי

  
ואין " רגילה"תוגדר הזמנתו תמיד כ, )OPAC(אם הזמין הקורא את הפריט דרך הקטלוג הציבורי המקוון 

קיצור תקופת גם הזמנות שבוצעו דרך הקטלוג המקוון תיכללנה בהרצת השירות  .ביכולתו לשנות זאת
 .ההשאלה

  
זאת ,  שעבורו קיימת הזמנה ושהושאל למרות שהוא כבר מוזמןניתן לקצר את תקופת ההשאלה של פריט

, אם לא כך הוא הדבר. Y- נקבע כtab100 בטבלה UPDATE-RECALL-DATEאם המשתנה 
 ).cir-13(קיצור תקופת השאלה תקוצר תקופת ההשאלה של הפריט עם הרצת השירות 

  
  .ר ההגדרות הנחוצותלצורך הסברים מקיפים יותר בדבקיצור תקופת ההשאלה ראו את פרק 
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 השאלה מחדש לאותו קורא 4.4

השאלה מחדש של פריט לקורא מסוים מיד לאחר שהלה החזיר אותו לספרייה תעשה בהתאם למדיניות 
 .הספרייה תחליט באם יש צורך להגביל את ההשאלה מחדש לאותו קורא לתקופת זמן מסוימת .הספרייה

 הארכות 4.5

 ).OPAC(שאלה או באמצעות הקטלוג הציבורי המקוון ניתן להאריך השאלות באמצעות מודול הה
אם יש בידו הרשאה מתאימה ואם מעמד , הקורא יכול להאריך את השאלותיו בעצמו בקטלוג המקוון

 .הפריט מאפשר הארכות
  

הספרנית תוכל במצב זה להחליט  .תופיע הודעת שגיאה המפרטת אותה, אם קיימת סיבה למניעת ההארכה
או להתעלם מההודעה ולהמשיך בתהליך ההארכה , ביטולה באמצעות לחיצה על אם לבטל את ההארכ
, ניתן לקבוע במערכת אם תופיע הודעת השגיאה ותופיע בכל ניסיון הארכה .עקיפהבאמצעות לחיצה על 

 .אם לאו
  

תתעלם המערכת מהודעת שגיאה , Y- נקבעה כcirc.ini- בRenewOverrideAllSimilarאם השורה 
 . ההשאלה חודשה שניתחוזרת כאשר

תציג המערכת את הודעת השגיאה , N- נקבעה כcirc.ini- בRenewOverrideAllSimilarאם השורה 
 . הקודמת ותתייחס אליהההארכהשנעקפה בפעולת 

  :קיימות שתי דרכים להאריך השאלה

  הארכת השאלה אחת •
  הארכת השאלה אחת באמצעות ברקוד •

 הארכת השאלה אחת 4.5.1
  :הכדי להאריך השאל

 .הקלידו את מספר הקורא או את הברקוד שלו, בשדה הקורא .1

 

 רשימת ההשאלות של אותו כעת תוצג . תחת לשונית הקוראהשאלותבחרו בענף  .2
  : בחלונית הימנית העליונהקורא

שימו לב  .הארכה סומנהסמנו את ההשאלה שאותה אתם מעוניינים להאריך ולחצו על  .3
  .ך הארכהשניתן לסמן יותר מהשאלה אחת לצור

 בדיקת –הארכת פריט מושאל יופיע חלון , אם קיימות סיבות המונעות את ההארכה .4
 יוצג רק אם הרשאות הקורא מאפשרות עקיפההלחצן  . ובו תפורטנה סיבות אלודוח

לחצו על  .וגם הספרנית עצמה מורשית לעקוף הגבלות, לספרנית לעקוף את ההגבלות
לחצו , או לחילופין, סיבות המונעות אותהכדי לבצע את ההארכה על אף העקיפה 
  .ביטול

 את תאריך ושעת ההחזרה הזינו , שתיפתח כעתהארכת פריט מושאלבתיבת הדיאלוג  .5
  .אישורהחדשים ולחצו 
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 הארכת השאלה אחת באמצעות ברקוד 4.5.2
ברקוד הפריט כעת תופיע תיבת הדיאלוג  .השאלהבתפריט הארכת השאלה לפי ברקוד בחרו בפקודה 

 .הלהארכ

  

  

 את להזיןניתן להשתמש בסורק ברקודים כדי  .אישורהקלידו את ברקוד הפריט המיועד להארכה ולחצו 
 :הארכת השאלה לפי ברקודכעת תופיע תיבת הדיאלוג  .הברקוד
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  .שאר השדות הם למידע בלבד .בתיבת דיאלוג זו ניתן לשנות רק את תאריך ושעת ההארכה

 תאריך ההארכה
או השתמשו בתאריך ברירת המחדל שאותו חישבה המערכת על פי ,  תאריך חדש באופן ידניהזינו

 .tab16פרמטרים שהוגדרו בטבלה 

אם התאריך  .יופעל מנגנון תיקון תאריך אוטומטי על ידי המערכת, אם שיניתם את התאריך באופן ידני
שינוי השעה  .הבא שבו היא פתוחהישונה תאריך ההחזרה ליום , החדש נופל על יום שבו הספרייה סגורה

  .אינו מפעיל את מנגנון תיקון התאריך האוטומטי

 שעה
כך שעליכם לציין שעות על בסיס שעון ,  שעות24המערכת משתמשת בשעון בן  .זה שדה שעת ההחזרה

 ").21:00"-בחרו ב,  בערב9במקום , לדוגמה(זה 
 

 הערה
הרשאה  (Z305-LOAN-CHECKרכת את  אפשרות הארכה זו היא היחידה שעבורה בודקת המע

זו לכן היא  . בשדה זה לא ייחסם על ידי בדיקות כלשהןNכך שקורא שיש לו , )מקומית לבדיקת פעולות
 .ספריות או למחלקות הספרייה-כגון השאלות לתתי, קוראים-האפשרות המומלצת לטיפול בהשאלות לפסאודו

 הארכת הכול 4.5.3
ת תהליך ההארכה על כל ההשאלות ברשימת ההשאלות של מבצעת אהארכת כל הפריטים פונקציית 

בחרו בהשאלה הרצויה , כדי לחדש יותר מהשאלה אחת .הקורא ללא צורך לסמן השאלה אחת בכל פעם
בחרו בענף , כדי לצפות ברשימת ההשאלות של הקורא בחלונית העליונה .הארכת מסומניםולחצו על 
 .ארכת כלהלחצו על הלחצן  . תחת לשונית הקוראהשאלות
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 כאשר בשדה התאריך ובשדה השעה מופיעים הארכת פריט מושאלכעת תיפתח תיבת הדיאלוג 
כל  .בערכים אלה לא נעשה שימוש בתהליך הארכת כל הפריטים .בהתאמה, "00:00"-ו, "00/00/0000"

 .אישורלחצו על  .השאלה תזכה לתאריך החזרה חדש שיחושב על פי ההגדרות בטבלאות המערכת

 תאריך ושעה חדשים באופן ידני הזינו,  להאריך את כל ההשאלות עד תאריך ספציפי על פי בחירתכםכדי
 .אישורולחצו 

  

 

  

 –הארכת פריט מושאל יופיע חלון , אם המערכת נתקלה בבעיה בניסיונה להאריך אחת מההשאלות
כדי להתעלם עקיפה על לחצו  ). ראו להלן–אלא אם כן הוגדרה במערכת עקיפה אוטומטית  (בדיקת דוח
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 כדי לדלג על ההשאלה המסומנת ולהמשיך ביטולאו לחצו , מהבעיה ולהאריך את ההשאלה המסומנת
    .להשאלה הבאה בתור

  

 

  

 בחלונית הכול-יומן הארכתתמולא הלשונית , בזמן שהמערכת מטפלת בכל ההשאלות המיועדות להארכה
 .הימנית התחתונה
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בהתאם הבדיקות הבאות המערכת תבצע את , 'הארכת כל' באמצעות  הפריטיםבזמן ביצוע הארכת כל
 circ.ini להגדרות ב

  :DisplayRenewAllCheckWindows = Yאם 
  

בדיקת , למשל(בלא להתייחס להשאלות ספציפיות , תיבדק באופן כללי האפשרות לבצע הארכות, ראשית
-RENEWעל פי המוגדר תחת (הארכה מסוימת אם לא ניתן לבצע  ).תאריך תפוגת תוקף רישום הקורא

GBL בטבלה tab_check_circ( , ובו מוצגות שגיאות  בדיקת דוח–הארכת פריט מושאל יופיע החלון 
אם לא לחצתם על  .עקיפהניתן לעקוף הודעת שגיאה זו באמצעות לחיצה על  .ההשאלה הספציפיות

  .ייעצר תהליך הארכת כל הפריטים בשלב זה, עקיפה

עבור כל הארכה שהתבצעה תופיע  .בדוק המערכת את כל ההשאלות באופן פרטני בניסיון להאריכןכעת ת
אם לא ניתן לבצע  . בחלונית הימנית התחתונההכול-יומן הארכתבלשונית " הארכה מוצלחת"ההודעה 

הארכת יופיע החלון , )tab_check_circ בטבלה RENEW-GBLעל פי המוגדר תחת (הארכה מסוימת 
ניתן לעקוף סיבות אלו באמצעות  . ובו מוצגות שגיאות ההשאלה הספציפיות בדיקת דוח–מושאל פריט 

שורה , במקביל .לא ניתן יהיה להאריך את ההשאלה הספציפית, אם לא תתבצע עקיפה .עקיפהלחיצה על 
אם בוצעה עקיפה כדי  . בחלונית התחתונהיומן הארכת הכולמתאימה ובה שגיאות תתוסף ללשונית 

 .הכול-ביומן הארכת)" עקיפת זכויות(הארכה מוצלחת "תופיע ההודעה , אפשר הארכה מסוימתל

יומן 'הודעות השגיאה מוצגות בלשונית  . באפור ברשימת ההשאלותתודגשנהכל ההשאלות שלא הוארכו 
קיימת התאמה מספרית בין רשימת ההשאלות  .יחד עם ברקוד הפריט, בחלונית התחתונה' הארכת הכול

 תגרום לסימון הכול-ביומן הארכתסימון שורה מסוימת  .הכול-ביומן הארכתן השורות המופיעות לבי
סימון שורה מסוימת ברשימת ההשאלות תגרום לסימון , בהתאמה .השורה התואמת ברשימת ההשאלות
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לא , בפעם הבאה שתיפתח רשימת ההשאלות ברשומת הקורא .הכול-ביומן הארכתהשורה התואמת 
  .ורות שהארכתן לא צלחהתודגשנה הש

   :DisplayRenewAllCheckWindows = Nאם 
  

, וכל ההשאלות ברשימה תתבצענה באופן אוטומטי', הארכת הכול'לא יופיעו הודעות שגיאה כלל במהלך 
  .circ.ini בטבלה LoanList תחת OverrideRenewAllChecksעל פי הדגל 

  :OverrideRenewAllChecks = Yאם 
  

  .הכול-יומן הארכתבחלונית ) ואלו שנכשלו(יימסר המידע לגבי ההארכות המוצלחות , הבמקרה ז

  :OverrideRenewAllChecks = Nאם 
  

והודאות השגיאה המתייחסות לניסיונות ההארכה יוצגו ) בדומה ללחצן ביטול(לא תתבצענה הארכות 
  .'יומן הארכת הכול'בלשונית 

  :WantBorListOnRenewAll = Yאם 
  
 .ניתן גם להגדיר במערכת את האפשרות להתעלם מהודעת שגיאה כלשהי אם היא מופיעה בפעם השנייה

  
תציג המערכת את הודעת השגיאה , N- נקבעה כcirc.ini- בRenewOverrideAllSimilarאם השורה 

   .שנעקפה בפעולת ההארכה הקודמת ותתייחס אליה
  

הוא יכלול את אותם  . דוח המפרט את ההארכות כולןבסופו של תהליך הארכת כל הפריטים יודפס
   .יופיעו בו הסיבות להשאלות שלא הוארכו, בנוסף .bor-list-הנתונים כמו ב

  
 –יש לציין בתיבה המתאימה . ?האם הקורא נוכחבסופו של תהליך הארכת כל הפריטים יופיע גם החלון 

   .יך ההארכה אם הקורא היה נוכח בתהל– הקורא נמצא בדלפק הספרייה
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אם סומן וי המשמעות היא  שהקורא .בתיבהסוג הדוח שיודפס בסוף התהליך תלוי בסימון 
  BorListRenewAllמפונקציה בשם  PRINT.INIהפרמטרים של הדפסה ילקחו מתוך ה,נוכח

 
 .BorListRenewAllRemoteהגדרות ההדפסה יילקחו מתוך , אם לא

   

  
  

 ולא תתבצע הדפסה ?האם הקורא נוכחלא יופיע החלון , WantBorListOnRenew = Nאם 
  .אוטומטית

 

 הארכה באמצעות שירות 4.5.4
מכתבי תזכורת ו) cir-08(הארכת פריטים מושאלים ניתן להאריך השאלות גם באמצעות השירותים 

- תירשם כ'ספרנית ההארכה, 'במקרה זה .שירותיםשירותים אלה נמצאים בתפריט  ).cir-10( לקוראים
BATCH.  
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 תאריכי החזרה 5

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  תאריכי החזרה עבור השאלות עתידיות •
  תאריכי החזרה עבור השאלות פעילות •

  שינוי תאריך ההחזרה בזמן ההשאלה •

  הארכות •

 תאריכי החזרה עבור השאלות עתידיות 5.1

חישוב זה לוקח  .וס קוראסטט/תאריכי ההחזרה מחושבים על בסיס יומי עבור כל שילוב של מעמד פריט
 .בחשבון את הימים שבהם הספרייה סגורה

   :ניתן לצפות בפרטי חישובים אלה תחת לשונית ההשאלה

  

  
  

תאריכי החזרה לחצו על הענף , כדי להציג את תאריכי ההחזרה הפעילים בחלונית הימנית העליונה
   .השאלה תחת הלשונית פעילים
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תאריך ושעת ההחזרה מוצמדים לפריטים  .ת רק עבור הספרייה שנבחרהטירלוונרשימת תאריכי ההחזרה 
הטורים המכילים את תאריך ההחזרה ואת שעת ההחזרה מתייחסים לפריטים שלא היו  .בזמן השאלתם

  )מוזמן( ואת הספר עד שעה )מוזמן(הספר עד לתאריך הטורים הקרויים  .מוזמנים בזמן ההשאלה

יילקח , )מוזמן(הספר עד לתאריך אם לא מוצג כל תאריך בטור  .מנהשיש להם הזמתייחסים לפריטים 
 .בחשבון תאריך ההחזרה הרגיל

  
   .בחלונית הימנית התחתונה יוצג מידע מפורט לגבי השורה שסומנה ברשימה שבחלונית העליונה

  

  
 הגדרת תאריכים שחושבו על בסיס .ניתן לשנות את תאריכי ושעות ההחזרה שנקבעו על ידי המערכת

כדי לשמור על עדכון לחצו על  .אינם ניתנים לשינוי") שלושה ימים מרגע ההשאלה"כגון (מרווחי זמן 
   .השינויים ולשלחם לשרת

  
בחצות תחשב המערכת מחדש את תאריכי  . בתוקף עד סוף היוםיישארושימו לב לכך שהתאריכים ששונו 
  .ות במערכתרלוונטיההחזרה בהסתמך על ההגדרות ה

 

 תאריכי החזרה עבור השאלות פעילות 5.2

ניתן לשנות את תאריכי ההחזרה  ).בזמן השינוי(ניתן לשנות את תאריכי ההחזרה של ההשאלות הפעילות 
  .הן עבור קבוצת פריטים העונים על קריטריונים ספציפיים או עבור פריט מסוים שהושאל לקורא מסוים

 

 קבוצת פריטים 5.2.1
  :בצעו את הפעולות הבאות, ור מספר פריטים הנמצאים כרגע בהשאלהכדי לשנות את תאריכי ההחזרה עב

תאריכים תפריט - בתתשינוי תאריך החזרה של פריטים מושאליםבחרו בפקודה  .1
 :כעת יוצג החלון הבא .ALEPHשבתפריט 
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  .אישורמלאו את הפרטים ולחצו  .2
  :להלן יוסברו השדות בתיבת דיאלוג זו

 ספריית הפריט-תת
לחצו , כדי לבחור מתוך רשימה .ספרייה מסוימת-זה ניתן לסנן רק פריטים השייכים לתתבאמצעות שדה 

  .על החץ

  סטטוס פריט
לחצו על , כדי לבחור מתוך רשימה .באמצעות שדה זה ניתן לסנן רק פריטים שלהם מעמד פריט מסוים

  .החץ

 -תאריך החזרה מ
ניתן להשתמש , לחילופין .אחר תאריך זההשינוי יחול על כל ההשאלות שתאריך ההחזרה שלהן נופל ל

תאריך יהיה , במקרה זה . כדי לציין טווח תאריכי החזרהתאריך השאלה עדבשדה זה יחד עם השדה 
   . התאריך המוקדם מבין השניים-החזרה מ

  

 24המערכת משתמשת בשעון בן  .זה שדה שעת ההחזרה .משמאלו של שדה התאריך מצוי שדה נוסף
  ").21:00"-בחרו ב,  בערב9במקום , לדוגמה(ם לציין שעות על בסיס שעון זה כך שעליכ, שעות

 תאריך החזרה עד
ניתן להשתמש , לחילופין .השינוי יחול על כל ההשאלות שתאריך ההחזרה שלהן נופל לפני תאריך זה

 תאריךיהיה , במקרה זה . כדי לציין טווח תאריכי החזרה-תאריך השאלה מבשדה זה יחד עם השדה 
   . התאריך המאוחר מבין השנייםהחזרה עד

  

 24המערכת משתמשת בשעון בן  .זה שדה שעת ההחזרה .משמאלו של שדה התאריך מצוי שדה נוסף
  ").21:00"-בחרו ב,  בערב9במקום , לדוגמה(כך שעליכם לציין שעות על בסיס שעון זה , שעות

 תאריך החזרה חדש
כעת תופיע הודעה לגבי מספרם הכולל של  .אישורולחצו  את תאריך ושעת ההחזרה החדשים הזינו

  .תאריכי ההחזרה ששונו

 פריט ספציפי לקורא ספציפי 5.2.2
  :בצעו את הפעולות הבאות, כדי לשנות את תאריך ההחזרה עבור השאלה פעילה

,  את מספר הקורא השואלהזינובשדה הקורא  . מתוך שורת הקוראקוראבחרו בצלמית  .1
   .או את הברקוד שלו

  

  

  

   . או על הצלמית Enterלחצו על 
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 . תחת לשונית הקוראהשאלהבחרו בענף  .2

  

  

   : בחלונית הימנית העליונה רשימת ההשאלות של אותו קוראכעת תוצג

  

 

ולחצו על , סמנו את ההשאלה שאת פרטיה אתם מעוניינים לשנות, על גבי רשימת ההשאלות
 :שינוי תאריך החזרהדיאלוג כעת תיפתח תיבת ה .הארכה סומנההלחצן 
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 את תאריך ושעת ההחזרה הזינו ,:שעה:/להחזיר את הספר עד לתאריךבשדות  .3
  .החדשים

 .שימו לב לכך שתאריך תפוגת תוקף הרישום של הקורא בספרייה יכול לחול גם אחרי תאריך ההחזרה
תפוגת תוקף תקצר המערכת באופן אוטומטי את משך ההשאלה כדי להתאים לתאריך , במקרה זה
 .הרישום

  
  .ישתנה גם תאריך ההחזרה המקורי בהתאם, אם הארכתם את תאריך ההחזרה באופן ידני

 

 שינוי תאריך ההחזרה בזמן ההשאלה 5.3

עקבו אחר , כדי לבצע זאת .ניתן לשנות את תאריך ההחזרה שחושב על ידי המערכת בזמן ההשאלה עצמו
  :סדר הפעולות הבא

 .פתחו את לשונית השאלות .1

 או Enterלחצו על  .או את הברקוד שלו,  את מספר הקורא השואלהזינובשדה הקורא  .2

  .על הצלמית 

 

או את מספר ,  את ברקוד הפריט שאותו מעוניין הקורא לשאולהזינובשדה הפריט  .3

  . או על הצלמית Enterלחצו על  .המדף שלו

 

 .שינוי תאריךבחלונית הימנית התחתונה לחצו על  .4

  

 :שינוי תאריך החזרהפתח תיבת הדיאלוג כעת תי
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 את תאריך ושעת ההחזרה הזינו ,:שעה:/להחזיר את הספר עד לתאריךבשדות  .5
  .החדשים

 .שימו לב לכך שתאריך תפוגת תוקף הרישום של הקורא בספרייה יכול לחול גם אחרי תאריך ההחזרה
ים לתאריך תפוגת תוקף תקצר המערכת באופן אוטומטי את משך ההשאלה כדי להתא, במקרה זה
 .הרישום

  
 .מסומנת או אינה מסומנת: ניתן להגדיר מראש את אפשרות ברירת המחדל עבור תיבה זו

  .tab100המערכת תבדוק את 
 

 ממשק ניהול שעות פתיחת הספרייה 5.4

של לשונית השאלות מאפשר לכם לצפות בשעות הפתיחה והסגירה של הספרייה ' שעות פתיחה'ענף 
ספרייה ספציפית כפי שנבחרה על ידי המשתמש מתוך -לוח הזמנים המוצג שייך לתת .ולעדכן אותן

 כשייכות הוגדרוהספריות במערכת שלכם -אם כל תתי .הרשימה הנפתחת בחלקה העליון של החלונית
ספריות אחרות מתחלקות -אם תתי .הספריות הללו-יוצג ויעודכן לוח הזמנים של כל תתי, לאותה קבוצה

חייבות להיות לכם הרשאות עדכון עבור , במקרה זה .תופיע התראה לפני כל עדכון שלו, זמניםבאותו לוח 
  .הספריות המתחלקות באותו לוח זמנים-כל תתי

 :בחלונית זו שתי לשוניות

בלשונית זו מוגדרות שעות  . מאפשר ניהול לוח הזמנים השבועי הרגיל– לוח זמנים שבועי •
  .הפתיחה והסגירה בימות השבוע

חריגות יכולות להיות  . מאפשר ניהול מקרים חריגים בלוח הזמנים השבועי הרגיל–חריגות  •
 .ימים שבהם הספרייה סגורה או ימים שבהם שעות הפתיחה שונות מלוח הזמנים השבועי הרגיל

 החזרה 6

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  הגדרת אפשרויות החזרה •
  החזרת פריט •

  ספרייתי-שימוש תוך •

   תאריך ההחזרה במהלך ההחזרהשינוי •
על פי , אם יש צורך בכך, עליכם לבדוק את הגדרות אפשרויות ההחזרה ולכוונן, לפני החזרת פריטים

  .העדפותיכם
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 הגדרת אפשרויות החזרה 6.1

אפשרויות התפריט - בתתהגדרת אפשרויות החזרהבחרו בפקודה , כדי לפתוח את תיבת הדיאלוג
 :ון הבאכעת יוצג החל .ALEPHשבתפריט 

 

  הדפסת קבלת החזרה
  .סמנו תיבה זו אם ברצונכם שתודפס קבלת החזרה עבור כל החזרת פריט

  העברה–הדפסת קבלת החזרה 
ספרייה -סמנו תיבה זו אם ברצונכם שתודפס קבלת החזרה גם אם יש להעביר את הפריט המוחזר לתת

  .אחרת

 הצגת רשימת הזמנות
 .באופן אוטומטי רשימת ההזמנות עבור הפריט המוחזרסמנו תיבה זו אם ברצונכם שתופיע 

 הערה

פריט  .האפשרות להציג את רשימת ההזמנות לא תהיה בשימוש, "העברה"אם הפריט המוחזר מיועד ל
או אם ההזמנה , ספרייה שונה מזו שבה מתבצעת ההחזרה-כלשהו יהיה מיועד להעברה אם הוא שייך לתת

  .ספרייה אחרת לצורך איסוף-עברתו לתתהראשונה בתור ההזמנות מחייבת את ה
 

 הדפסת טופסי הזמנת צילומים אוטומטית בעת החזרה
  .סמנו תיבה זו אם ברצונכם שיודפסו באופן אוטומטי טופסי הזמנות צילומים עבור הפריט המוחזר

 הודעות "הפריט אינו מושאל"הצגת הודעת 
אתם מנסים להחזיר לא מוגדר למעשה כפריט סמנו תיבה זו אם ברצונכם לקבל הודעה אם הפריט שאותו 

  .מושאל

 הצגת הערת השאלה
הערת ההשאלה  .בזמן החזרת הפריט, באם יש כזו, בחרו באפשרות זו כדי להציג את הערת ההשאלה

  ).שבלשונית הפריט במודול הקיטלוג) 2(פרטים כלליים בחלונית (מקורה ברשומת הפריט 

 הצגת שלב טיפול בפריט
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  . בעת ההחזרהשלב טיפול בפריטת זו כדי להציג את תוכן השדה בחרו באפשרו

 הודעת החזרה באיחור
  .ברצונכם לקבל הודעה אם הפריט הוחזר באיחור, וכיצד, החליטו אם

 :אין הודעה •

  .בחרו באפשרות זו אם אינכם מעוניינים בהודעה

   .עבור כל השאלה •

  .חזרהבחרו באפשרות זו אם ברצונכם לקבל הודעה לאחר כל ה

   ):F4(בסיום התקשרות עם הקורא הנוכחי  •

לאחר ביצוע ,  כלומר–בחרו באפשרות זו אם ברצונכם לקבל הודעה רק בסיום ההתקשרות 
   .מספר החזרות של אותו קורא

 הוא המקש F4מקש ( .F4ההתקשרות עם הקורא הנוכחי תסתיים עם הלחיצה על מקש הקיצור 
  .)accel.datניתן לקבוע מקש קיצור אחר באמצעות  .הרגיל לסיום ההתקשרות עם הקורא

 

 החזרת פריט 6.2

 :קיימות שלוש דרכים להחזרת פריטים

 החזרה רגילה •

 החזרה מהירה •

 .מקוונת-החזרה לא •

 החזרה רגילה 6.2.1
   .פתחו את לשונית ההחזרה
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ורק ניתן להשתמש בס . את ברקוד הפריט או את מספר המדף שלו לשדה הפריט בשורת הפריטהזינו
   . את הברקודלהזיןברקודים כדי 

  

  

  

    . מספרי המדףפתחו את רשימת מספרי המדף באמצעות לחיצה על לחצן , לחילופין

  

  

  

   .)עיינו בפרק העוסק בפריטים, לפרטים נוספים( .בחרו בפריט המתאים מתוך רשימה זו

  

    .לחצו על , כדי לבצע את ההחזרה

  

בחלונית התקשרות לשם החזרה ולשונית ,  בחלונית הימנית העליונהרטי קוראפכעת תוצג לשונית 
   .התחתונה
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אך , הספרייה שאליה שייך הפריט המוחזר-אם המחשב שבו אתם משתמשים לא מוגדר כשייך לתת
יודפס באופן אוטומטי , הספרייה ההיא-ספרייתכם מוגדרת ככזו היכולה לקבל פריטים מוחזרים עבור תת

על פי הגדרת  .הבית שלו-ותוצג גם הודעה בדבר הצורך להעבירו לספריית, ופס העברה עבור הפריטט
    .יודפס טופס צילום, במקרה שבו יש הזמנות צילום עבור הפריט, אפשרויות ההחזרה

תוצג התראה או רשימת , במקרה שבו יש הזמנות עבור הפריט, על פי הגדרת אפשרויות ההחזרה
להשתמש בחלון הודעה זה כדי לבחור אחת מההזמנות ולהודיע לקורא המזמין על החזרת ניתן  .ההזמנות

תשלח , ובהתאם להגדרות המערכת, אם ישנה רק הזמנה אחת עבור הפריט המוחזר .הפריט לספרייה
 .כעבור מספר שניות הודעה אוטומטית למזמין

עה שבה ייכלל התאריך שבו צפוי תציג המערכת הוד, אם התגלה שהפריט שהוחזר מיועד לצורך תחזוקה
   .הפריט להיות זמין לתחזוקה

כאשר  .בחלונית ההחזרה יוצגו גם פריטים אחרים שהזמין הקורא המחזיר והממתינים לו על מדף ההזמנות
    .תוכל הספרנית להודיעו על כך, הקורא מחזיר פריט לספרייה

שורת המידע נקראת  .נית ההחזרההמידע בדבר ההזמנות הממתינות מוצג בחלקה התחתון של חלו
 .בהתאמה, "לקורא יש הזמנות על המדף"או " אין הזמנות לקורא"תוכן השורה יהיה  ".הזמנות על המדף"

  .והן תוצגנה תמיד, הודעות אלו אינן תלויות בהגדרות ההחזרה

 מחיקה
  . כדי למחוק מהמסך את המידע לגבי הקורא והפריטמחיקהלחצו על לחצן 
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  יך החזרהעקיפת תאר
 ").האמיתי"תאריך ההחזרה (התאריך הנוכחי מוקדם יותר מאשר  תאריך החזרה על מנת להזין למערכת 

פונקציית עקיפת תאריך ההחזרה תהיה פעילה עד אשר .ניתן להשתמש באופציה של עקיפת תאריך החזרה
  .אישורולחצו  את התאריך והשעה הרצויים הזינו .או עד אשר תיסגר חלונית ההחזרה, היא תבוטל

 פעולה חדשה
תוצג , במקרה זה .פעולה חדשהניתן לרשום פעולת תשלום על בסיס אד הוק באמצעות לחיצה על הלחצן 

לתאר ,  שתאפשר לכם להגדיר את הפעולה כפעולת זכות או חובהה/פעולה חדש/חשבוןתיבת הדיאלוג 
  .את הפעולה ולקשר אותה לספרייה או לפריט מסוימים

 ןתשלום חשבו
 את הסכום המדובר הזינו, או את חלקו, אם הקורא מעוניין לשלם את הסכום שאותו הוא חייב לספרייה

בשלב זה תתבקשו לאשר שהקורא אכן מעוניין לשלם  .תשלום חשבון ולחצו על הלחצן תשלוםבשדה 
את מרב הפעולות שאותן מכסה " משולמות"תרשום המערכת כ, לאחר אישורכם .את הסכום המדובר

קיימת גם ( .משולמת המוקדמת ביותר-החל מהפעולה הלא, )אם מדובר בתשלום חלקי(סכום המדובר ה
האחת עבור , תחולק הפעולה לשתי פעולות, במקרה זה .)אפשרות שפעולה מסוימת תשולם רק בחלקה

, בהתאם להגדרות המערכת .)משולם עדיין-והשנייה עבור החלק הלא, החלק שעבורו התקבל כבר תשלום
  .תכן שתודפסנה קבלות עבור התשלוםי

 חשבונות קורא
  . כדי לצפות בכל הפעולות הכספיות של הקורא המחזירחשבונות קוראלחצו על הלחצן 

 מכתב
תוכלו לבחור מתוך מספר פורמטים שונים שהוגדרו על ידי  . כדי לשלוח מכתב לקוראמכתבלחצו על 
וכרטיס " סיכום ההשאלה עבור הקורא"ימת ניתן להשתמש באפשרות זו גם להדפסת רש .הספרייה
   .הקורא

  

  

כתובת הדואר האלקטרוני של  . כדי לשלוח הודעת דואר אלקטרוני לקוראהקישו על הצלמית 
  .הקורא תופיע בצורה אוטומטית בשדה הנמען

 החזרה מהירה 6.2.2
ה זה לא יוצגו במקר .פונקציית ההשאלה המהירה מאפשרת לבצע השאלות או החזרות על גבי חלון אחד

וכך תבוצענה פעולות ההשאלה ביתר מהירות מאשר היו מבוצעות , פרטי הקורא והפריט על ידי המערכת
    .באופן רגיל

פרטי ההשאלה , לא יוצגו הפרטים הביבליוגרפיים של הפריט, כדי לבצע פעולות אלו במהירות המרבית
שרו גם גישה לרשימת הקוראים או חיפוש לא יתאפ .ופרטי הקורא במהלך ההשאלה המהירה, או ההחזרה
  .אחר פריטים

  :בצעו את הפעולות הבאות, השאלה מהירהכדי לבצע החזרה באמצעות 

 :1שלב 
 השאלה מהירהבחרו בפקודה  .מתוך התפריט הראשי' השאלה'בחרו ב .פתחו את מודול ההשאלה הרגיל

   :כעת תוצג תיבת הדיאלוג הבאה .השאלהבתפריט 

  



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 94 of 162 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Circulation 
Last Update: June 30, 2007 

 

 :2שלב 
 :כעת תשתנה במקצת תיבת הדיאלוג .החזרהסמנו את התיבה 

  

  
  

 .Enterמלאו את ברקוד הפריט המוחזר ולחצו 
  

 .מסומנת או אינה מסומנת: ניתן להגדיר מראש את אפשרות ברירת המחדל עבור תיבה זו
  .בסוף פעולת השאלה תלוי בהגדרות המערכתעקיפה קיומו של לחצן 

 
   :pc_tab_fast_circ- ב4טור  •

   .ניתן לבצע עקיפה על פי הרשאות העקיפה של הספרנית ושל הקורא, Yאם   

  .בלי קשר להרשאות העקיפה של הספרנית ושל הקורא, לא ניתן לבצע עקיפה, Nאם   

לאחר ההחזרה תבדוק המערכת אם הפריט הוחזר באיחור ואם התבקש עבור קיצור זמן   
  .ההשאלה  

 .מקוונת-החזרה לא 6.2.3
זו מאפשרת את רישום פעולות ההחזרה במחשב שלכם במקרה וקיימת בעיית תקשורת עם פונקציה 
 .פעולות ההחזרה תשמרנה בקובץ שאותו תוכלו לשלוח לשרת ברגע שהתקשורת עמו התחדשה .השרת

ות רלוונטיבשלב זה תבדוק המערכת את פעולות ההשאלה ותפיק דוח בדיקות שבו יופיעו ההגבלות ה
  ).כגון קיומן של הזמנות עבור הפריט המוחזר(קשורים להחזרה ועניינים אחרים ה

   או  במודול השאלה רגילstand-alone)(כדי להפעיל פונקציה זו  ניתן להשתמש במודול השאלה נפרד
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  .נתונים על השאלה בנפרד ניתן למצוא בפרק של השאלה לא מקוונת.פרק זה עוסק בהשאלה רגילה 

   :כעת תוצג תיבת הדיאלוג הבאה .השאלהבתפריט מקוונת -שאלה לאהבחרו בפקודה במודול ההשאלה 

  

  

  

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, מקוונת-כדי לבצע החזרה לא

 :1שלב 
  .בחירת פעולה באיזור החזרהסמנו את התיבה 

 :2שלב 
  .בחרו מתוך הרשימה הנפתחת את הספרייה האדמיניסטרטיבית והקלידו את ברקוד הפריט המוחזר

 :3שלב 
  .החזרהלחצו על הלחצן 

 :הערה
עיינו בפרק, למידע נוסף בדבר הפעולות שאותן יש לנקוט כאשר התחדשה התקשורת עם השרת  

.השאלה לא מקוונת  

 ספרייתי-שימוש תוך 6.3

ספרייתי מאפשרת לכם לאסוף נתונים לגבי מספר הפעמים שבהם נעשה שימוש -פונקציית השימוש התוך
פעולה זו שונה מאיסוף ). בדרך כלל חודש או שנה( במהלך תקופה מסוימת רייהבתוך הספבפריט מסוים 

ספרייתי באמצעות ספירת הפעמים שבהן -ניתן למדוד את השימוש התוך . עבור אותו פריטההשאלהנתוני 
מונח הפריט על שולחן הקריאה או בנקודה כלשהי המיועדת להחזרת הפריטים שהושארו על השולחנות 

 .למדפים
  

  :ספרייתי באחת משתי דרכים-תן למדוד שימוש תוךני
כל החזרה כזו של פריט  ;ביצוע תהליך החזרה לפריטים הנמצאים על המדפים פתוחים •

  .tab_events.lng כפי שהוגדר בטבלה 82' שאינו בהשאלה גורמת להופעת אירוע מס
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 .ףהקלידו את ברקוד הפריט שנאס .השאלה בתפריט שימוש פנימיבחירה בפקודת  •
  .tab_events.lng מתוך טבלה 80' דבר זה יגרום לאירוע מס

 .ספרייתי-שימוש תוךובחרו באפשרות ' השאלה'פתחו את תפריט , ספרייתי-כדי לרשום שימוש תוך
    .הקלידו את ברקוד הפריט שנאסף

  

  
  

, )ים ביוזמתםיתכן שהיו קוראים שהחזירו ספרים למדפ(למרות ששיטת מדידה זו אינה מדויקת לחלוטין 
  .ספרייתי יכולים להיות מועילים להערכה ולפיתוח של אוספי הספרייה-נתוני השימוש התוך

 

 שינוי תאריך ההחזרה במהלך ההחזרה 6.4

עקיפת תאריך לחצו על , לפני ביצוע ההחזרה .ניתן לשנות את תאריך ההחזרה של פריט בזמן החזרתו
   . בחלונית הימנית התחתונההחזרה

  

.   
  

תאריך זה יירשם כתאריך ההחזרה של  .וכלו לשנות את תאריך ושעת ההחזרה לתאריך מוקדם יותרת
תאריך העקיפה  .Clear Overrideישתנה כעת ל עקיפת תאריך החזרה הכיתוב על גבי הלחצן  .הפריט

שימו לב לכך שעליכם לשנות את תאריך  .יוצג גם בענף הבסיס של חלונית הניווט בלשונית החזרה
   . שאתם מבצעים את ההחזרה עצמהלפניחזרה הה

 מקוונת-השאלה לא 7

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  מודול ההשאלה הרגיל •
  מודול ההשאלה הנפרד •

  רישום פעולות כספיות •
 .שלכם במקרה וקיימת בעיית תקשורת עם השרתהאישי במחשב  פעולות פונקציה זו מאפשרת רישום

תשמרנה בקובץ שאותו תוכלו לשלוח לשרת ברגע ) החזרה ותשלומים, כולל השאלה(פעולות ההשאלה 
 .בשלב זה תבדוק המערכת את פעולות ההשאלה ותפיק דוח בדיקות .תתחדששהתקשורת עמו 

  
  :מקוון באחת משתי הדרכים הבאות-ניתן לבצע השאלה באופן לא

  .מקוון-השתמשו בו כדי לעבוד באופן לא, אם בידיכם מודול השאלה רגיל •
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 .השתמשו במודול ההשאלה הנפרד, אם אין לכם גישה למודול השאלה רגיל •

•  

 מודול ההשאלה הרגיל 7.1

 :כעת יוצג החלון הבא .השאלהבתפריט מקוונת -השאלה לאבחרו בפקודה 
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  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, מקוונת-כדי לבצע פעולת השאלה לא

תיבת הדיאלוג  .בחירת פעולהור  באיזהחזרה או את התיבה השאלהסמנו את התיבה  .1
  .תשתנה במקצת בהתאם לבחירתכם

 .את מספר הקורא או הברקוד שלו ואת ברקוד הפריט, הספרייה-מלאו את פרטי תת .2
 . לפעילהחזרה או השאלהיהפוך לחצן , בהתאם לבחירתכם
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  .החזרה או השאלהלחצו  .3

 כאשר תתחדש התקשורת עם השרת 7.1.1
 :כעת יוצג החלון הבא .השאלהבתפריט ונת מקו-השאלה לאבחרו בפקודה 

  

  

  .מקוונת-השאלה לאתוכלו להשתמש בלחצנים הבאים בלשונית , לאחר שהתחדשה התקשורת עם השרת

 שליחת קובץ •

 .כדי לשלוח את קובץ רישום הפעולות שנשמר עד כה במחשבכם לשרתשליחת קובץ לחצו על 
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לשדה  .ייך לספרייה שאליה אתם מחוברים כעתשימו לב לכך שהקובץ שיישלח הוא הקובץ הש
  . בתיבת הדיאלוג אין השפעה על פעולת משלוח הקובץהספרייה

 ניקוי קובץ •

  .לחיצה על לחצן זה תגרום למחיקת קובץ הרישום ממחשבכם

 יבוא קובץ •

הוא מייבא את קובץ רישום הפעולות ממודול ההשאלה  .לחצן זה קשור למודול ההשאלה הנפרד
  . מודול ההשאלה הרגיל כדי שניתן יהיה לשלחו לשרת לצורך בדיקההנפרד אל

 מקוונת  בדיקת דוח-השאלה לאפתחו את לשונית , לאחר ששלחתם את קובץ רישום הפעולות לשרת
   .כדי לצפות ברשימת ההגבלות ושאר ענייני ההשאלה הקשורים לפעולות שבוצעו

  

  
  

  :המערכת תבדוק ש
  ;הפריט קיים •

  ;שומת קוראקיימת ר •

אם המערכת לא הייתה מסוגלת , כלומר(אם היו בעיות מערכת בהשאלה או בהחזרה  •
  ;)לרשום את ההשאלה או ההחזרה מסיבה כלשהי

  .אם קוצר משך ההשאלה עקב כך שתוקף רישום הקורא פג לפני תאריך ההחזרה הרגיל •

  ;אם ישנן הזמנות לפריט שהוחזר •

  .ד או ככזה שנטען לגביו שהוא הוחזר כבראם הפריט שהוחזר נרשם בעבר כאבו •
 

 )Stand-alone(מודול ההשאלה הנפרד  7.2

 כעת תוצג תיבת offcirc/bin/offcirc.exe/.פתחו את הקובץ , כדי להפעיל את מודול ההשאלה הנפרד
   :הדיאלוג הבאה
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 .ליתכן שתצטרכו למלא שם משתמש וסיסמה לפני פתיחת המודו, בהתאם להגדרות המערכת

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, מקוונת-כדי לבצע פעולת השאלה לא

תיבת הדיאלוג  .בחירת פעולה באיזור החזרה או את התיבה השאלהסמנו את התיבה  .1
   .תשתנה במקצת בהתאם לבחירתכם

 

באם , קוראבשדה (את מספר הקורא או הברקוד שלו , הספרייה-מלאו את פרטי תת .2
  .פריטואת ברקוד ה) הוא מופיע

בחלקה התחתון של תיבת הדיאלוג יוצגו הברקוד והפעולה  .החזרה או השאלהלחצו  .3
  .שבוצעה זה עתה
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הפעולות שנרשמו נשמרות בקובץ  .שליחהלחצו על  .4
./offcirc/files/ADM50/Offcirc.dat  

 כאשר תתחדש התקשורת עם השרת 7.2.1
  :בצעו את הפעולות הבאות, כאשר תתחדש התקשורת עם השרת

 .השאלהבתפריט מקוונת -השאלה לאבחרו בפקודה  .את מודול ההשאלה הרגילפתחו  .1
 :כעת יוצג החלון הבא

 

כעת ייפתח חלון שיאפשר לכם לחפש את הקובץ הרצוי  .ייבוא קובץלחצו על  .2
 .פתיחה ולחצו offcirc/files/<lib>/offcirc.dat/.בחרו בקובץ  .במחשבכם

  .ההשאלה הנפרד אל מודול ההשאלה הרגילכעת ייובא קובץ רישום הפעולות ממודול 

תישאלו אם אתם מעוניינים , אם הקובץ השמור כרגע במודול ההשאלה הרגיל אינו ריק .3
מפני שהמשמעות היא ששמורות עדיין במחשב שלכם פעולות , לאלחצו  .למחקו

שליחת באמצעות לחיצה על (טפלו בפעולות אלו קודם  .השאלה שלא נשלחו לשרת
  .2חזרו כעת לשלב  ). הדוחובדיקתקובץ 

 כדי כןמומלץ להשיב  .כעת תישאלו אם אתם מעוניינים למחוק את הקובץ המיובא .4
שפעולות עתידיות שתבוצענה באמצעות מודול ההשאלה הנפרד תירשמנה בקובץ 

.) תצורפנה הפעולות החדשות לקובץ הישן, אם הקובץ לא יימחק( .רישום פעולות חדש
  

מומלץ ללחוץ  .מעוניינים לשלוח את הקובץ המיובא אל השרתכעת תישאלו אם אתם  .5
תוכלו לשלוח את הקובץ לשרת במועד מאוחר , לאאם בחרתם ב, יחד עם זאת .כןעל 

כפי שהוסבר (במודול ההשאלה הרגיל שליחת קובץ יותר באמצעות הלחיצה על 
  ). לעיל1 בסעיף
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-השאלה לאשונית הלללחוץ על אל תשכחו , לאחר ששלחתם את הקובץ אל השרת .6
 כדי לצפות בהגבלות ובענייני ההשאלה האחרים הקשורים  בדיקת דוח–מקוונת 

 .לפעולות ההשאלה וההחזרה שבוצעו
  

 

 רישום פעולות כספיות 7.3

 .מקוונת- תקבענה אם תרשמנה גם פעולות כספיות במהלך ביצוע השאלה לאtab100הגדרות 
 

 הזמנות 8

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  ול הזמנותניה •
  יצירת הזמנה •

  צפייה בהזמנות •

  עדכון הזמנות •

  מחיקת הזמנות •

  החזרת פריטים מוזמנים •

  פריטים מוזמנים שלא נאספו •

  שליחת מכתבים לקוראים •

  בזמן החזרה, הצגת מידע לגבי ההזמנות הממתינות לקורא •
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 ניהול הזמנות 8.1

 "אלף"אחריות מתאמי  8.1.1
  :יקבעו אם המערכת" אלף"מתאמי 
  ; זמינות פריטים לצורך הזמנהתבדוק •

  ;תשלח פריט למיקום מסוים או תחזיק אותו לצורך איסוף •

  .תקבע גבולות שונים ביחס לזמן שבו ניתן לשמור על הפריט על מדף ההזמנות •

  .'ההזמנה בוצעה'תחייב את הקורא עבור משלוח מכתבי  •
 בדיקת זמינות פריטים

קיצור זמן השאלה  זמינות הפריט בעת הרצת השירות יכול לקבוע שהמערכת תבדוק את" אלף"מתאם 
)cir-13(. עבור הקורא וסטטוס ההזמנה " המתנה"תדפיס המערכת מכתב , אם פריט כלשהו אינו זמין

 ברגע S-ישתנה הסטטוס ל, אם הפריט זמין ).בהמתנה (W-ל) פעיל (A-ישתנה באופן אוטומטי מ
   .שהקורא מקבל דיווח על כך שהפריט שמור עבורו

  
  .סטטוס ההזמנה של הפריט יכול להיות אחד ממספר ערכים המשפיעים על הטיפול בהזמנה

• N –לא ניתן להזמין את הפריט .  

• Y –זמינות הפריט נבדקת עם יצירת ההזמנה עבורו, בנוסף . ניתן להזמין את הפריט. 
  .תופיע הודעה, ולקורא אין הרשאה להזמין פריט זמין, אם יש עותק זמין

• C – ניתן תמיד להזמין את הפריט ואין בדיקת זמינות מפני שהזמנות אפשריות בכל 
  ).למשל למדפים השמורים(מקרה 

• T –מפני שהזמנות אפשריות בכל ,  זמינות הפריט אינה נבדקת בעת יצירת הזמנה
פריט שעדיין לא הגיע לספרייה , פריט שאבד, השאלה לזמן קצר, למשל(מקרה 
הדפסת  (ue_06-ו) טפסים נלווים להזמנות (cir-12עבור , אתעם ז ).וכדומה, מהספק

  .והמכתב לא יודפס" זמין"הפריט לא נחשב כ, )רקע של טפסי הזמנות ומכתבי המתנה
עשוי להחליט שהמערכת אינה צריכה לבדוק את זמינות הפריט אלא פשוט " אלף"מתאם , לחילופין

רק לאחר שספרנית ) בהמתנה (W-ה ישתנה לסטטוס ההזמנ, במקרה כזה .להדפיס את טופס ההזמנה
  ". ההזמנה לא מולאה–הדפסת מכתב "לקורא באמצעות האפשרות " המתנה"ההשאלה שלחה מכתב 

 משלוח ההזמנה/מיקום איסוף
מעמד פריט וסטטוס , ספרייה-ניתן לקבוע את מיקום איסוף הפריטים המוזמנים עבור כל צירוף של תת

מקום שאליו ישלחו , או לחילופין, ות מדפי הפריטים המוזמנים שבספרייהמקום האיסוף יכול להי .קורא
 ).הגדרת הזמנות (tab37ערכו את , כדי לעשות כן .הפריטים

  הגבלת זמן השהייה של פריטים מוזמנים על מדף המוזמנים
 , על מדף המוזמניםלהישארניתן להגדיר הגבלות זמן שונות על הזמן שבו יכולים פריטים מוזמנים 

ואי לכך הן ) Closed stacks(ספריות רבות מנהלות מחסני ספרים  .בהתאם לשיטת יצירת ההזמנה
מעוניינות בזמן מדף קצר יותר עבור פריטים השייכים למחסנים אלה מאשר עבור פריטים מוזמנים 

   . אחרים

  

יט הנמצא על לבין הזמנת פר) מושאל(המערכת אינה מבדילה בין הזמנת פריט שאינו נמצא בספרייה 
 .ההבדל היחיד הוא בדוחות מודפסים של הספרייה .המדף
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  .tab44ערכו את ,  כדי לקבוע את המגבלות השונות":אלף"מתאמי 

  "ההזמנה בוצעה"חיוב עבור משלוח מכתבי 
 1028 ,1027 ,1026 ,1024 ,0028 ,0027 ,0026 ,0024יתכן שספרייה המשתמשת בפעולות כספיות 

לא תרצה לחייב את הקורא אם המכתב נשלח , ק כדי לחייב עבור דמי המשלוח בדואר רtab18.lngמתוך 
 כך שלא יהיה חיוב עבור דמי משלוח tab18.lngשלכם יוכל להגדיר את " אלף"מתאם  .ל"באמצעות דוא

  .ל"נשלח בדוא" ההזמנה בוצעה"אם המכתב 

 אחריות ספרנית ההשאלה 8.1.2
ציג באופן אוטומטי את רשימת ההזמנות עבור פריט ספרנית ההשאלה יכולה לקבוע אם המערכת ת

  .הגדרת אפשרויות החזרהניתן לקבוע העדפה זו בתיבת הדיאלוג . אם לאו, שהוחזר
 

  יצירת הזמנה 8.2

והן על ידי ספרנית ההשאלה ) OPAC(הזמנה יכולה להיווצר הן על ידי הקורא בממשק הקטלוג המקוון 
קורא חייב שתהיה לו הרשאה ליצור הזמנה ברשומת הקורא שימו לב לכך שה .באמצעות מודול ההשאלה

 .המקומי שלו

  :במודול ההשאלה קיימות שתי דרכים ליצור הזמנה

  ;הזמנותמתפריט  •
  ;מלשונית הפריט •

 יצירת הזמנה באמצעות תפריט ההזמנות 8.2.1
   :כעת יוצג החלון הבא .הזמנותשבתפריט הזמנות התפריט -בתתיצירת הזמנה בחרו בפקודה 

  

 

 ברקוד הפריט
ניתן לחפש אחר הפריט המבוקש , לחילופין . את הברקודלהזיןניתן להשתמש בסורק ברקודים כדי 

תיבת הדיאלוג חיפוש רשומה כעת תיפתח   .באמצעות לחיצה על לחצן רשימת הפריטים 
 .אדמיניסטרטיבית
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יוצג החלון , אה יותר מרשומה אחתאם נמצ .חיפושולחצו על ,  מילות חיפוש בשדה אחד או יותרהזינו
 .רשימה מקוצרת

  

  

ניתן לצפות ברשומה הביבליוגרפית המלאה באמצעות לחיצה  .בחירהסמנו את אחת הרשומות ולחצו על 
 .תצוגה מלאהעל 
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 ברקוד קורא/מספר
ניתן לחפש אחר הקורא ברשימת הקוראים באמצעות  .הקלידו את מספר הקורא או את הברקוד שלו

    .ה על לחצן רשימת הקוראים לחיצ

  

בכל שאר  .יוצג חלון ההזמנות המיוחד לצורך זה, אם לפריט מעמד של השאלת שמורים .אישורלחצו על 
   :יוצג החלון הבא, המקרים
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מלאו את , כדי לבצע הזמנה .ניתן ליצור הזמנה עבור הפריט רק אם יש לקורא הרשאה לבצע הזמנות
  .אישורהטופס ולחצו 

יתבצע , אם ההזמנה מחייבת קיצור משך ההשאלה והמערכת הוגדרה כך שתאפשר זאת בצורה מקוונת
  .קיצור משך ההשאלה עם הגשת ההזמנה

  

  :להלן הסברים לגבי השדות בטופס יצירת ההזמנה

  פריט
  .תצוגת מידע ביבליוגרפי לגבי הפריט שאותו בחרתם בשלב הקודם

 סידורי' מס/מספר מערכת
  .מספר המערכת והמספר הסידורי של הפריט

 מספר קורא
, ם מספר קורא של מיופה כוחהזנתאם  . כבר מכיל את המספר שנבחר בשלב הקודםמספר הקוראשדה 

  .תירשם ההזמנה בכל זאת תחת שמו של מייפה הכוח

 מחבר החלק
ר במקום את החומר מלאו פרטים אלה למקרה שהספרייה תעדיף לתת לקורא ללא תשלום את צילום החומ

רק אם הוא שונה ,  את שם מחבר החלק שבו מעוניין הקורא מתוך הפריטלהזיןבשדה זה יש  .עצמו
נערך /ייתכן שפרק מסוים ייכתב על ידי אדם אחד בעוד שהספר כולו נכתב, לדוגמה .ממחבר הפריט כולו
  .על ידי אדם אחר

 כותר החלק
ת לקורא ללא תשלום את צילום החומר במקום את החומר מלאו פרטים אלה למקרה שהספרייה תעדיף לת

רק אם הוא שונה מכותר ,  את כותר החלק שבו מעוניין הקורא מתוך הפריטלהזיןבשדה זה יש  .עצמו
  .בעוד שלספר כולו כותר אחר, ייתכן שלפרק מסוים יהיה כותר מסוים, לדוגמה .הפריט כולו

 עמודים לצילום' מס
  ).לצורך צילום(ם שבהם מעוניין הקורא  את מספרי העמודיהזינו

 2הערה , 1הערה 
  .הערות שנועדו לצוות הספרייה .שדה אופציונאלי

 עד תאריך/מתאריך
אך , ברירת המחדל כאן תלויה בהגדרות המערכת .טווח הזמן שבו יהיה הקורא מעוניין בקבלת הפריט

  .ניתן לעקפה באופן ידני בעת יצירת ההזמנה

 מקום איסוף
  .או המיקום שבו הוא ימתין לאיסוף על ידי המזמין, ום שאליו יישלח הפריטהמיק

 סוג קיצור השאלה
כאן ניתן לבחור את סוג הקיצור על , אם הספרנית מעוניינת בקיצור תקופת ההשאלה של הפריט המוזמן

, ההשאלהאם אין הספרנית מעוניינת בקיצור תקופת  . דחוף–" 02"או ,  רגיל–" 01: "פי רמת הדחיפות
, )דחוף" (02"אם נבחר קיצור תקופת השאלה מסוג  . ללא קיצור–" 03"יש להשאיר את רמת הדחיפות 

   ).ראו בהמשך(באופן אוטומטי " 00"תינתן להזמנה עדיפות מסוג 
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י המשתנה " ברירת המחדל של סוג קיצור משך ההשאלה נקבעת ע":אלף"מתאמי 
default_recall_type בטבלה pc_server_defaults. ברירת המחדל היא , אם לא מצוין שם ערך שהוא

"03."  

 עדיפות
רמת העדיפות הגבוהה ביותר היא  .ניתן לקבוע את מיקום ההזמנה בתור ההזמנות באמצעות מתן עדיפות

הזמנה שסוג קיצור תקופת ההשאלה שלה הוגדר כדחוף תקבל באופן ". 99"והנמוכה ביותר היא , "00"
  ". 00"ת אוטומטי עדיפו

 הזמנות' מס
ברשומת הקורא " כפל הזמנות"ללא תלות בזכות המקומית (מספר ההזמנות שייווצרו עבור הקורא 

  .שדה זה מיועד לשימוש מיוחד בלבד ). המקומי

 טיפול מזורז
במקרה זה יודפס טופס  ).אם הקורא ממתין לה בספרייה, לדוגמה(סמנו תיבה זו אם ההזמנה דחופה ביותר 

 . שעליו יצוין שמדובר בטיפול מזורזהזמנה

 תאריך החזרה מקורי
 .תאריך ההחזרה של ההשאלה הנוכחית של הפריט

 

 שעת החזרה לאחר קיצור/תאריך
ניתן לעדכן שדות אלה רק אם ההזמנה נדרשת  .התאריך והשעה הרצויים לאחר קיצור משך ההשאלה

ים מושאלים יקוצר עם יצירת ההזמנה עבור הקיצור ואם המערכת מוגדרת כך שמשך ההשאלה של פריט
 .עבורם

 
  לשונית פרטי מסנן הפריטים

  .שניתן למלא עמם את ההזמנה" דומים"השתמשו בשדות אלה כדי להגדיר קבוצה של פריטים 

 הפריט המסומן בלבד
  .סמנו תיבה זו, אם ברצונכם שההזמנה תמולא אך ורק בעותק הספציפי

 יטיצירת הזמנה באמצעות לשונית הפר 8.2.2
 .מצאו פריט דרך לשונית הפריט, ראשית

  

  

ניתן ליצור הזמנה  .פריטאו בענף , רשימת הפריטיםבחרו בענף  , לאחר שמצאתם את הפריט המבוקש
  .מכל אחד מהענפים האלה

 ענף רשימת הפריטים
  .הזמנהסמנו פריט ברשימת הפריטים ולחצו על הלחצן 

 ענף הפריט
   .בחלונית הימנית העליונהפרטי פריט   שבלשוניתהזמנהלחצו על הלחצן 
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 . את מספר הקורא או את הברקוד של הקורא המזמיןלהזיןתתבקשו כעת , בכל אחת מהאפשרויות

  

  
  

יוצג , בכל שאר המקרים .יוצג חלון ההזמנות המיוחד לצורך זה, אם לפריט מעמד של השאלת שמורים
 :החלון הבא
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  ".יצירת הזמנה באמצעות תפריט ההזמנות"עיינו בפרק , י מילוי הטופס הזהלצורך הסבר מפורט לגב
 

 צפייה בהזמנות 8.3

  . הנמצא הן תחת לשונית הפריט והן תחת לשונית הקוראהזמנותניתן לצפות בפרטי הזמנות מענף 

 לשונית הפריט
 ההזמנות תוצג רשימת . כדי לצפות ברשימת ההזמנות עבור הפריטהזמנותבלשונית הפריט פתחו את ענף 

   .רשימת הזמנותבחלונית 

  

 

 .הזמנות לא פעילותבחרו באפשרות , לצפייה בהזמנות שאינן פעילות כרגע
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לחצו על הלחצן . בחרו בהזמנה כלשהי מתוך הרשימה כדי לצפות בפרטיה בחלונית הימנית התחתונה
  . של קורא זהשם תוכלו לצפות בכל הזמנותיו ,  כדי לעבור ללשונית הקוראמעבר לקורא

לבחור באחד הפריטים בכדי .לרישמת הפריטים בכדי להיות מועבר ' מעבר לפריט'ללחוץ על הכפתור  
 .'הזמנות'לראות את המידע עליו ההזמנות שלו תחת ענף 

 
 לשונית הקורא

 . כדי לצפות ברשימת ההזמנות של הקוראהזמנותבלשונית הקורא פתחו את ענף 
  

  
 

   . מתוך הרשימה כדי לצפות בפרטיה בחלונית הימנית התחתונהבחרו בהזמנה כלשהי
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 עדכון הזמנות 8.4

  :במודול ההשאלה קיימות שתי דרכים לעדכן הזמנה

  ;מלשונית הפריט •
  .מלשונית הקורא •

  :שתי הדרכים מוסברות להלן

 עדכון הזמנה באמצעות לשונית הפריט 8.4.1
   .מצאו פריט דרך לשונית הפריט, ראשית

  
  

  
   .הזמנותפתחו את ענף 

  
פרטי ההזמנה יוצגו בחלונית  .בחרו בהזמנה הרצויה מתוך רשימת ההזמנות שבחלונית הימנית העליונה

   :הימנית התחתונה
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 הופך להיות פעיל רק לאחר שעודכן שדה עדכוןשימו לב לכך שלחצן  .עדכוןעדכנו את הטופס ולחצו 
ימולאו באופן אוטומטי על ידי זמנה ותאריך פקיעת תוקף הזמנה תאריך ההשדות  .אחד לפחות
  ).על מדף ההזמנות" (S" מראה מצב ההזמנהוניתנים לעדכון רק אם שדה , המערכת

 

 עדכון הזמנה באמצעות לשונית הקורא 8.4.2
  .בחרו את הקורא המבוקש בלשונית הקורא

  
  

  
 .הזמנותפתחו את ענף 

  
פרטי ההזמנה יוצגו בחלונית  .ת ההזמנות שבחלונית הימנית העליונהבחרו בהזמנה הרצויה מתוך רשימ

 :הימנית התחתונה

  
  

 הופך להיות פעיל רק לאחר שעודכן שדה עדכוןשימו לב לכך שלחצן  .עדכוןעדכנו את הטופס ולחצו 
ימולאו באופן אוטומטי על ידי תאריך הזמנה ותאריך פקיעת תוקף הזמנה השדות  .אחד לפחות

  ).על מדף ההזמנות" (S" מראה מצב ההזמנהוניתנים לעדכון רק אם שדה , המערכת
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 מחיקת הזמנות 8.5

אם יש  .תימחק ההזמנה מהמערכת כאשר הפריט המוזמן יושאל לקורא המזמין, במהלך העניינים הרגיל
על מדף " (S"תימחק ההזמנה שמצב ההזמנה שלה הוא , לקורא מסוים מספר הזמנות עבור פריט אחד

 .גם אם היא אינה ההזמנה הראשונה בתור, )ותההזמנ
  

  :קיימות מספר דרכים למחוק הזמנות באופן ידני

  מחיקת הזמנה תוך שימוש בברקוד •
  מחיקת הזמנה באמצעות לשונית הפריט •

  מחיקת הזמנה באמצעות לשונית הקורא •

  מחיקת מספר הזמנות •
כדי להודיע , טי מכתב לקורא שיצר אותהיש אפשרות להדפיס באופן אוטומ, כאשר נמחקת הזמנה יחידה

 .דבר זה תלוי בהגדרות המחשב שלכם .לו שהפריט כבר אינו נשמר עבורו על מדף הפריטים המוזמנים
בנוסף למכתב המקורי שנועד למייפה , יודפס גם מכתב נוסף עבורו, אם ההזמנה נוצרה על ידי מיופה כוח

  .הכוח

 מחיקת הזמנה תוך שימוש בברקוד 8.5.1
 את הזינו .הזמנות שבתפריט הזמנותהתפריט - בתתמחיקת הזמנה בודדת לפי ברקודבפקודה בחרו 

   .רלוונטיברקוד הפריט לשדה ה

תוצג תיבת הדיאלוג , אם ישנן מספר הזמנות .היא תמחק מיד, אם קיימת רק הזמנה אחת עבור הפריט
 .יקה מתוך רשימה שבה תוכלו לבחור בהזמנה המיועדת למחמחיקת הזמנה בודדת לפי ברקוד

 

 מחיקה
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   .מחיקת ההזמנה המסומנת מתוך הרשימה

 הדפסה
  .הדפסת מכתב לקורא על מנת להודיע לו שהפריט שהוזמן על ידו ממתין לו

 הרחבה
  .לצפייה בפרטים נוספים לגבי ההזמנה המסומנת ברשימה

 עדכון
 .וניין בקבלת הפריטניתן לעדכן את טווח הזמן שבו יהיה הקורא מע, לדוגמה .עדכון ההזמנה

  

 מחיקת הזמנה באמצעות לשונית הפריט 8.5.2
 .מצאו פריט דרך לשונית הפריט, ראשית

  
  

 
 .הזמנותפתחו את ענף 

  
כעת תתבקשו  .מחיקהבחרו בהזמנה הרצויה מתוך רשימת ההזמנות שבחלונית הימנית העליונה ולחצו על 

  .לאשר את המחיקה

 מחיקת הזמנה באמצעות לשונית הקורא 8.5.3
 .בחרו את הקורא המבוקש בלשונית הקורא

  
  

 
 .הזמנותפתחו את ענף 

  
כעת תתבקשו  .מחיקהבחרו בהזמנה הרצויה מתוך רשימת ההזמנות שבחלונית הימנית העליונה ולחצו על 

 .לאשר את המחיקה ולהוסיף הערה לגבי סיבת המחיקה
 

  מחיקת מספר הזמנות 8.5.4
כמות ההזמנות שתימחקנה תלוי במסננים  .זמנית-ות בוהשתמשו באפשרות זו כדי למחוק מספר הזמנ

התפריט - בתתמספר הזמנות/מחיקת כפלבחרו בפקודה  .מספר הזמנות/מחיקת כפלשבתיבת הדיאלוג 
   .מספר הזמנות/מחיקת כפלכעת תוצג תיבת הדיאלוג  .הזמנות שבתפריט הזמנות
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 .למחוקמלאו את השדות במטרה לסנן רק את ההזמנות שברצונכם 

 

 תאריך הזמנה
בחרו גם בסוג  .ניתן למחוק הזמנות שנוצרו לאחר תאריך זה .תאריך שבו נוצרה ההזמנה על ידי הקורא

  . הזמנות פעילות או הזמנות בהמתנה–ההזמנות שברצונכם למחוק 

 תאריך פקיעת תוקף הזמנה
למחוק הזמנות שנוצרו לפני ניתן  .זה התאריך האחרון שבו יהיה הקורא מעוניין עדיין בקבלת הפריט

  . הזמנות פעילות או הזמנות בהמתנה–בחרו גם בסוג ההזמנות שברצונכם למחוק  .תאריך זה

 תאריך הגעת הפריט
כאן ניתן למלא את התאריך שבו הופק מכתב לקורא כדי להודיעו שהפריט המוזמן הגיע לספרייה וממתין 

  .ן למחוק הזמנות שנוצרו לפני תאריך זהנית ".S"להזמנות אלה מצב הזמנה מסוג  .לאיסוף

 ספרייה-תת
, אם לא . את הקוד שלה לשדה זההזינו, ספרייה ספציפית-אם ברצונכם למחוק הזמנות רק עבור תת

  .השאירו אותו ריק

 סטטוס פריט
השאירו אותו , אם לא . אותו לשדה זההזינו, אם ברצונכם למחוק הזמנות רק עבור מעמד פריט מסוים

  .ריק

 סטטוס הקורא
השאירו אותו , אם לא . אותו לשדה זההזינו, אם ברצונכם למחוק הזמנות רק עבור סטטוס קורא מסוים

בנוסף למכתב המקורי שנועד , יודפס גם מכתב נוסף עבורו, אם ההזמנה נוצרה על ידי מיופה כוח .ריק
  .למייפה הכוח
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 החזרת פריטים מוזמנים 8.6

המערכת תציג באופן אוטומטי את רשימת ההזמנות עבור פריט ספרנית ההשאלה יכולה לקבוע אם 
 :כך ייראה חלון זה. הגדרת אפשרויות החזרהניתן לקבוע העדפה זו בתיבת הדיאלוג . אם לאו, שהוחזר

  

  

  

 .בחלון זה מוצגת רשימת ההזמנות עבור הפריט המוחזר

שונה בתור ותשלח מכתב לקורא ניתן להגדיר את המערכת כך שתבחר באופן אוטומטי את ההזמנה הרא
 .תוכל הספרנית לבחור את ההזמנה בעצמה, אם לא קיימת הגדרה כזו .המזמין

תקבענה אם המכתב יודפס עבור ההזמנה ) ReturnHoldתחת  (cir.iniהגדרות המערכת בטבלה 
 .הראשונה בתור

שם : הפרטים הבאיםויכול לכלול את , המידע המוצג לגבי כל הזמנה ברשימה תלוי בהגדרות המערכת
  .מצב ההזמנה ועדיפותה, מקום האיסוף, תאריך ההזמנה, המזמין

 הרחבה
  .לצפייה בפרטים נוספים לגבי ההזמנה המסומנת ברשימה

 עדכון
  .ניתן לעדכן את טווח הזמן שבו יהיה הקורא מעוניין בקבלת הפריט, לדוגמה. עדכון ההזמנה המסומנת
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 מחיקה
  .וך הרשימהמחיקת ההזמנה המסומנת מת

 מכתב
  .הדפסת מכתב לקורא על מנת להודיע לו שהפריט שהוזמן על ידו הגיע לספרייה וממתין לו

 ספריית האםהחזרה ל 8.6.1
 .יושאל הפריט לקורא וההזמנה תימחק, )תיבת דואר" (03"-או כ) בית" (02"-אם מקום האיסוף הוגדר כ

 .ורך משלוחיודפס מכתב אחד שאותו יש להצמיד לפריט לצ, במקרים אלה
  

האחד עבור הקורא והשני עבור (יודפסו שני מכתבים , )ספרייה-תת" (01"-אם מקום האיסוף הוגדר כ
וההזמנה , )על מדף המוזמנים" (S"-מצב ההזמנה יעודכן ל .אך ההזמנה לא תימחק מהמערכת, )הפריט

 במודול ההשאלה תופיע ליד הפריט" מבוקש"המילה  .תימחק רק כאשר יושאל הפריט לקורא המזמין
 .ובקטלוג המקוון במקום תאריך ההחזרה

  
האחד עבור הקורא והשני עבור (יודפסו שני מכתבים , )חדר קריאה" (04"-אם מקום האיסוף הוגדר כ

הספרייה של חדר -הספרייה של הפריט משתנה באופן זמני לתת-תת, הפריט מושאל לקורא ).הפריט
 ).לצורך בקרה בחדר הקריאה(ר הפריט ונוצרת רשומת חדר קריאה עבו, הקריאה

  
" איסוף. "tab_sub_library.lng- וב tab27-בהתאם להגדרות ב, "משלוח"או " איסוף"ניתן לבצע הזנה עבור 

- ב03 או 02הוא פעולה מסוג " משלוח. "tab_sub_library.lng- ב4 או 1עבור סוגי ספריות , tab27- ב01הוא פעולה מסוג 
tab27ב3רייה  עבור סוג ספ -tab_sub_library.lng.  

 

 החזרה לספרייה שאינה ספריית האם 8.6.2
חייבת הספרנית , "איסוף"במקרה שהפריט מוחזר למיקום שאינו ספריית האם שלו ויש עבורו הזמנת 

קורא -המערכת תדפיס טופס העברה ותשאיל את הפריט לפסאודו .לשלוח את הפריט  לספריית האיסוף
אותו " החזיר"הספרנית תבצע החזרה של הפריט כדי ל .וד ספריית האיסוףשמספר הקורא שלו זהה לק
כעת מוכן  ).כפי שתואר בסעיפים אודות החזרת פריטים עם הזמנות לעיל(ולפתוח את חלון ההזמנות 

 .הספרייה שבה הוא הוזמן-הפריט לאיסוף בתת
  

לתיבת  (03או ) לבית (02וג מס" משלוח"אם הוחזר הפריט למיקום שאינו ספריית האם שלו ויש הזמנת 
- כפי שהוגדרה ב, 3מסוג " (מיוחדת"ספריית איסוף -באמצעות תת) tab27-כפי שהוגדר ב) (איסוף

tab_sub_library.lng( , לספריית האם שלו כדי להמשיך בטיפול בהזמנה" במעבר"יהיה הפריט. 
משלוח לבית או לתיבת הסיבה לכך היא שאת בקשת ה .המשלוח יטופל מתוך ספריית האם של הפריט

- כפי שהוגדרה ב4 או 1ספרייה מסוג -באמצעות תת(האיסוף יש לבצע מתוך ספריית האם של הפריט 
tab_sub_library.lng.(  

ישנה רק דרך אחת  .הספרייה שאליה הוחזר הפריט-מי ששולחת את טופס ההעברה חייבת להיות תת
הספרייה -את באמצעות הגדרות סוג מאפיין תתז .הספרייה שאליה משויך מחשב כלשהו-לוודא את תת

ספרייה עבור כל מחשב -רשמו תת usm50/tab/.: לדוגמה, ADM בספריית tab_attr_sub_libraryבטבלה 
הדבר מאפשר למערכת לזהות . 7כסוג ,  או מספר זיהוי המחשבIP-או קבוצת מחשבים על פי כתובת ה

אם  .ט ולהדפיס אותה כשולחת על גבי טופס ההעברההספרייה שאליה הוחזר הפרי-בצורה נכונה את תת
 ADMתופיע ספריית ,  עבור המחשב שבו נרשמה החזרת הפריט7ספרייה כסוג -לא נרשמה אף תת

  .כשולחת
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 פריטים מוזמנים שלא נאספו 8.7

בחלק זה יידון המקרה שלפיו הקורא לא אוסף כלל את הפריט שאותו הזמין והממתין לו על מדף הפריטים 
   .זמניםהמו

  
כדי לזהות את הפריטים שנשארו על מדף זה ) cir-06 (דוח מדף הפריטים המוזמניםהריצו את השירות 

   .מעבר לתקופה מסוימת
  

יתכן שיש הזמנות נוספות עבור פריט , יחד עם זאת .יש להסיר פריטים אלה ממדף הפריטים המוזמנים
אם אין  .ורא הבא ברשימת ההזמנות עבור הפריטניתן לכוונן את השירות כך שישלח מכתב לק .מסוים

  .ניתן להחזירו למדף הרגיל, הזמנות נוספות עבור הפריט
 

 שליחת מכתבים לקוראים 8.8

תשלח הספרייה , ההזמנה בוצעהלאחר ש .תנסה הספרייה למלאה, לאחר שנוצרה הזמנה על ידי הקורא
 .ט ממתין לו לצורך איסוףלקורא המזמין כדי להודיעו שהפרי" ההזמנה בוצעה"מכתב מסוג 

  
, לקורא המזמין" הזמנה לא בוצעה"תשלח הספרייה מכתב מסוג , אם לא ניתן למלא את ההזמנה בשלב זה

 .ולשאלו אם הוא מעוניין להמתין עד שהוא יהיה זמין, כדי להודיעו שהפריט שאותו הזמין אינו זמין
  

 ההזמנה בוצעה 8.8.1
הדפסת מכתב בחרו בפקודה  .פריט שהוזמן על ידו ממתין לושליחת מכתב לקורא על מנת להודיע לו שה

מלאו את ברקוד הפריט בתיבת הדיאלוג  .הזמנות שבתפריט הזמנותהתפריט - בתתההזמנה בוצעה
 :כעת יוצג החלון הבא .אישורולחצו , שנפתחה
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: הסטטוסיםברשימה זו יכללו הזמנות מכל  .בחלון זה מוצגת רשימת ההזמנות עבור הפריט המוחזר
  ).W" (בהמתנה"ו, )S" (על מדף המוזמנים", )A" (בתהליך"

 הרחבה
  .לצפייה בפרטים נוספים לגבי ההזמנה המסומנת ברשימה

 עדכון
  .ניתן לעדכן את טווח הזמן שבו יהיה הקורא מעוניין בקבלת הפריט, לדוגמה. עדכון ההזמנה המסומנת

 מחיקה
  .מחיקת ההזמנה המסומנת מתוך הרשימה

 מכתב
לקורא על מנת להודיע לו שהפריט שהוזמן על ידו הגיע לספרייה " ההזמנה בוצעה"הדפסת מכתב מסוג 

בנוסף למכתב המקורי , יודפס גם מכתב נוסף עבורו, אם ההזמנה נוצרה על ידי מיופה כוח .וממתין לו
   .שנועד למייפה הכוח

  
נה אם המכתב יודפס עבור ההזמנה תקבע) ReturnHoldתחת  (cir.iniהגדרות המערכת בטבלה 

 .הראשונה בתור
  

ייגבה תשלום אוטומטי מהקורא " ההזמנה בוצעה"הספרייה יכולה גם לקבוע שעבור משלוח מכתב 
  .tab18תלוי בהגדרות , )שם לא ייגבה כל תשלום, למשלוח בדואר אלקטרוני, למשל, בניגוד(
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 ההזמנה לא הגיעה 8.8.2
בחרו  .קורא על מנת להודיע לו שהפריט שהוזמן על ידו אינו זמיןל" ההזמנה לא הגיעה"שליחת מכתב 

מלאו את ברקוד  .הזמנות שבתפריט הזמנותהתפריט - בתתהדפסת מכתב ההזמנה לא הגיעהבפקודה 
 :כעת יוצג החלון הבא .אישורולחצו , הפריט בתיבת הדיאלוג שנפתחה

  

 

 מכתב
לקורא " ההזמנה לא הגיעה"יה מכתב מסוג תשלח הספרי, אם לא ניתן למלא את ההזמנה בשלב זה

ולשאלו אם הוא מעוניין להמתין עד שהוא יהיה , כדי להודיעו שהפריט שאותו הזמין לא הגיע, המזמין
 .זמין

  
  .עיינו בפרק העוסק בבדיקת זמינות הפריט, לפרטים נוספים אודות השימוש בפונקציה זו

  
בנוסף למכתב המקורי שנועד למייפה ,  מכתב נוסף עבורויודפס גם, אם ההזמנה נוצרה על ידי מיופה כוח

  .הכוח
 

 בזמן החזרה, הצגת מידע לגבי ההזמנות הממתינות לקורא 8.9

הממתינים לו על , הוא יכול גם לאסוף את הפריטים שהוא הזמין, כאשר קורא מחזיר פריטים לספרייה
   .מדף הפריטים המוזמנים

  
מידע  .מדף הפריטים המוזמנים יופיע בעת ביצוע פעולת ההחזרההמידע לגבי הפריטים הממתינים לו על 

 ".הזמנות על המדף"שורת המידע נקראת  ).החלונית הימנית התחתונה(זה מוצג בתחתית חלונית ההחזרה 
   .בהתאמה" יש לקורא הזמנות על המדף "או " אין הזמנות לקורא "תוכן השורה יהיה 

  



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 124 of 162 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Circulation 
Last Update: June 30, 2007 

 

  אין שימוש– צלומים הזמנות 9

  - (BOOKING REQUESTS)  לפי טווחי זמן  שמוריםות הזמנ 10

 :תומכת בשני סוגי הזמנות שמורים" 500אלף "

 אלו הזמנות שמורים שאינן מוגבלות למסגרות זמן שהוגדרו –הזמנות שמורים נמשכות  •
  .הקורא יכול לקבוע זמני התחלה וסיום להזמנת השמורים שלו על פי צרכיו .מראש

 ניתן ליצור הזמנות שמורים אלו רק עבור מסגרות זמן שנקבעו – הזמנת שמורים מראש •
-בהתאם לסוג הפריט ולתת" אלף"זמני ההתחלה והסיום הוגדרו מראש על ידי מתאם  .מראש

 ראו הסבר מפורט אודות ניהול הזמנות שמורים מראש בפרק  .הספרייה שלו

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

 יצירת הזמנת שמורים •

  מנת שמוריםצפייה בהז •

  עדכון ומחיקה של הזמנת שמורים •

 מילוי הזמנת שמורים •

 שירותי הזמנת שמורים •

 יצירת הזמנת שמורים 10.1

והן על ידי ספרנית ההשאלה ) OPAC(ההזמנה יכולה להיווצר הן על ידי הקורא בממשק הקטלוג המקוון 
 .באמצעות מודול ההשאלה

 
 :כדי ליצור הזמנה במודול ההשאלה

 
 :כעת יופיע החלון הבא .יצירת הזמנת שמורים/הזמנות שמורים/ותהזמנלחצו על  .1
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חלון זה מאפשר הזנת הברקוד של הפריט המבוקש ומספר הקורא או הברקוד של הקורא 

  ניתן לחפש אחר הפריט והקורא באמצעות לחיצה על לחצן  .שעבורו נוצרת ההזמנה
' ומאפשר בדרך כלל חיפוש על פי מס, ספרייה-הוא מבוססהחיפוש אחר הפריט  .הרלוונטי
מילים בכותר , מילים מתוך מחבר, ISBN ,ISSNאו כל שילוב של , ADM או BIBמערכת 

 .החיפוש אחר קורא מציג את רשימת הקוראים .ושנת ההוצאה לאור
 

כעת יוצג טופס יצירת הזמנת שמורים המאפשר לכם להזין את  .אישורלחצו על  .2
 :ים הדרושיםהפרמטר

 

 
 

  . ברשימת הפריטיםהזמנת שמוריםתוכלו גם לפתוח את טופס ההזמנה על ידי לחיצה על לחצן 
 

י "כעת תישלח ההזמנה ויופעלו הבדיקות שהוגדרו ע .אישורמלאו את הפרטים ולחצו  .3
התהליך יופסק אם יימצאו הגבלות קורא או פריט שתהיינה . הספרייה ביחס להזמנה

 .ס להזמנה זורלוונטיות ביח
 

 ).F1(עיינו בעזרה המקוונת , לפרטים על כל שדה בטופס הזמנת השמורים

  צפייה בהזמנת שמורים 10.2

או מתוך לשונית , ניתן לצפות בהזמנות שמורים מתוך לשונית הפריטים ולשונית הקוראים
 .אדמיניסטרציה

 מתוך לשונית פריטים ולשונית קוראים 10.2.1
בחלונית הניווט של ' הזמנות שמורים'הלחיצה על ענף , הפריטיםלאחר חיפוש ומציאת פריט בלשונית 

  :לשונית זו תציג את רשימת הזמנות השמורים של הפריט
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בחלונית הניווט של ' הזמנות שמורים'הלחיצה על ענף , לאחר חיפוש ומציאת קורא בלשונית הקוראים

  :לשונית זו תציג את רשימת הזמנות השמורים של הקורא
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 :החלונית הימנית העליונה תציג רשימת הזמנות שמורים רלוונטיות, ד מהמקריםבכל אח

 

 
 

 :בחלונית הימנית התחתונה יוצג מידע מפורט לגבי השורה שסומנה ברשימה שבחלונית העליונה
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 מלשונית אדמיניסטרציה 10.2.2
עות מסננים לשונית זו מאפשר מציאת הזמנות שמורים של קוראים שונים ושל פריטים שונים באמצ

כפי , להשאיל או למחוק כל שורה ברשימת הזמנות השמורים, ניתן לשלוח .כפי שמוצג להלן, שונים
 .שמוצג בחלק של מילוי  עידכון ומחיקה של הזמנות 

 
 :כדי לצפות בהזמנת שמורים מתוך לשונית אדמיניסטרציה

 
 :בחרו את לשונית אדמיניסטרציה .1

 

 
 

 :כעת ייפתח הטופס הבא . העליון של המסךבחלקו הימני, מסנניםלחצו על  .2
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טופס זה מאפשר מילוי המסננים הרצויים לחיפוש אחר הזמנות שמורים של פריטים שונים 
  .וקוראים שונים

 
 תביא להצגת רשימת הזמנות השמורים אישורמילוי המסננים הדרושים ולחיצה על  .3

 .חתונהעם פרטי ההזמנה המסומנת בחלונית הת, בחלונית העליונה
 

  עדכון ומחיקה של הזמנת שמורים 10.3

לחיצה על לחצן זה  .מחיקהמכילה לחצן , כפי שהיא נידונה בפרק הרלוונטי, רשימת הזמנות השמורים
 .תביא למחיקת הזמנת השמורים המסומנת וליצירת הודעת מחיקה שתישלח לקורא הרלוונטי

 
 :לעדכון הפרמטרים של הזמנת שמורים

 
  .ותהבחרו הזמנה וסמנו א .1
 עדכוןשנו את הפרמטרים המתייחסים להזמנה זו בחלונית התחתונה ולחצו על  .2

  ).בחלונית התחתונה(
 

ולכן במקרה של שינוי , השינויים ייבדקו בנוגע לתקפותם, שימו לב לכך שבעת עדכון הזמנת שמורים
ם מועד ההזמנה שימו לב לכך שא, כמו כן .השינוי ייחסם, מועד ההזמנה לזמן שבו הפריט אינו זמין

תוזז ההזמנה , ואם ניתן להקצות את ההזמנה הסותרת לפריט אחר, משתנה למועד שבו הפריט אינו זמין
 .האחרת והשינוי יתאפשר
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 מילוי הזמנת שמורים 10.4

 :ניתן למלא הזמנת שמורים באחת משתי דרכים
 

 השאלת הפריט לקורא המזמין •
 .משלוח הפריט למיקום המבוקש •

 

 השאלת פריט מוזמן 10.4.1
 ברשימת הזמנות השמורים בלשונית השאלהניתן לבצע השאלת פריט שמור מוזמן באמצעות לחיצה על 

תוכלו לשלוף את ההזמנה הרצויה באמצעות לחצן  .בלשונית הפריט ובלשונית האדמיניסטרציה, הקורא
 .אלההשסימון הפריט הרצוי ברשימת הזמנות השמורים ולחיצה על , כפי שמתואר בפרק הרלוונטי, מסנן

 
ניתן גם להשאיל פריט מוזמן באמצעות לשונית השאלות בדיוק באותה צורה שבה משאילים פריטים 

אם תקופת ההשאלה של הפריט שהושאל כוללת הזמנת שמורים שנעשתה על ידי  .לא שמורים, אחרים
אם תקופת ההשאלה היא לאחר מועד  .תיחשב ההשאלה כמילוי הזמנת השמורים שלו, הקורא השואל

, אך לפני תום תקופת הזמנת השמורים, חילת תקופת הזמנת השמורים שנעשתה על ידי הקורא השואלת
 :יוצגו האפשרויות הבאות לספרנית כדי שתבחר

 
תאריך ההחזרה של הפריט המושאל יהיה תאריך תום תקופת , כלומר, מילוי הזמנת השמורים •

, א ניתן לקצר את משך ההשאלהל, כלומר, ההשאלה תיחשב כמילוי הזמנת השמורים .ההזמנה
 . במקום זאת היא תהפוך להשאלה של פריט שמור–והזמנת השמורים תחדל להתקיים 

הזמנת השמורים תוסר וההשאלה תטופל בדיוק כמו השאלה , כלומר, ביטול הזמנת השמורים •
 .רגילה באמצעות תקופת ההשאלה המוגדרת במערכת עבור סוג השאלה זה

 .ת כך שאחת האפשרויות הללו תהיה ברירת המחדלניתן להגדיר את המערכ

היא תיחשב , שימו לב לכך שאם ההשאלה בוצעה במסגרת התקופה שאליה מתייחסת הזמנת השמורים
 .תמיד כמילוי הזמנת השמורים

והזמנת שמורים של קורא אחר מתחילה בתוך תקופת ההשאלה , אם הפריט מושאל לקורא כלשהו
תקוצר תקופת ההשאלה כך , ן להקצות מחדש את ההזמנה לפריט דומה אחרולא נית, הנוכחית של הפריט

בדיקה דומה  .ותופיע על המסך הודעה בדבר השינוי, שהיא תסתיים לפני מועד תחילת הזמנת השמורים
 . השאלהמתבצעת הארכתגם נעשית כאשר 

 משלוח פריט מוזמן 10.4.2
, הספרייה המשויכת לפריט זה- אינו תתמיקום האיסוף של הפריט, כלומר, אם פריט הוזמן לצורך משלוח

, לחיצה על לחצן זה תביא להדפסת טופס משלוח . ברשימת הזמנות השמורים לפעילמשלוחיהפוך לחצן 
למיקום היעד שאליו התבקש ' מעבר'או להעברתו למצב , ואו להשאלה של הפריט לקורא המזמין

  .בהתאם להגדרות הספרייה, המשלוח

 .תיווצר גם רשומת חדר קריאה,  בחדר הקריאהאם הפריט הוזמן לאיסוף

 הקצאה מחדש של הזמנה 10.4.3
 :ניתן להקצות הזמנת שמורים מחדש לפריט דומה זמין באחת משתי הדרכים הבאות

והזמנת השמורים ,  אם מתבצעת פעולת השאלה של פריט מוזמן– המערכת על ידיהקצאה מחדש  .5
תנסה המערכת להקצות את , משך ההשאלהכמו למשל קיצור , יוצרת עומס על פעילות השאלה זו

תיכפה ההגבלה , מחדש זה נכשל-אם ניסיון הקצאה .הזמנת השמורים מחדש לפריט דומה זמין אחר
  .הדרושה
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 ניתן ליזום הקצאה מחדש של הזמנת שמורים באמצעות לחיצה על –הקצאה מחדש על ידי המשתמש  .6
, קצות את ההזמנה לפריט דומה זמיןהמערכת תנסה לה . ברשימת הזמנות השמוריםהקצאה מחדש

 .ותודיע לכם אם הניסיון נכשל

 שירותי הזמנת שמורים 10.5

 :ניתן להשתמש בשירותים הבאים לניהול הזמנות שמורים
 

 פונקציה שירות
 מפיק טופסי הזמנה להזמנות שמורים )cir-12(טופסי הזמנות שמורים 

 ריטי הספרייהמפיק רשימת הזמנות קיימות של פ )cir-07(דוח הזמנות 
מדפיס מכתבים שנועדו לדווח לקוראים על הזמנות  )cir-33(תזכורות הזמנות 

 השמורים הבאות שלהם
יוצר דוח שבו רשומות הזמנות שמורים שעבורן יש  )cir-35(דוח ניתוח סיכונים 

 סיכון שלא תתמלאנה
מחיקה של הזמנת שמורים שפג תוקפה / דיווח 

)cir-34( 
למחוק הזמנות שמורים ישנות / מאפשר לדווח על 

 .שלא הסתיימו בהשאלה

 ADVANCED BOOLINGהגדרת הזמנות מראש     11

 

 קיצור תקופת ההשאלה 12

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  )recall(הגדרות עבור קיצור תקופת ההשאלה  •
  קיצור תקופת ההשאלה מתוך טופס ההזמנה •

  קיצור תקופת ההשאלה •

  אלה שלו קוצרההחזרת פריט שתקופת ההש •

  מחיקת הזמנה עבור פריט שתקופת ההשאלה שלו קוצרה •

  קיצור תקופת ההשאלה באופן ידני •
תקופת ההשאלה תקוצר , בהתאם להגדרות המערכת .קיצור תקופת ההשאלה תמיד יהיה מקושר להזמנה

  ).cir-13 (קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאליםאו שהורץ השירות , רק מרגע שנוצרה הזמנה

 )recall(הגדרות עבור קיצור תקופת ההשאלה  12.1

  :הגדר את הטבלאות הבאות,  כדי לאפשר את קיצור תקופת ההשאלה:למתאם אלף

12.1.1 tab16 
  .תקופת ההשאלה המובטחת המינימלית ושיטת הקנסות, הגדרת משך קיצור תקופת ההשאלה
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גע משלוח כלומר מר,  את מספר ימי התראת קיצור תקופת ההשאלה19מלאו בטור  •
תקופה זו מוגדרת כתקופת קיצור (התראה בנוגע לקיצור ועד לתאריך ההחזרה החדש 

  .כך ייקבע תאריך ההחזרה החדש ).ההשאלה

זה מספר הימים שהקורא  . את תקופת ההשאלה המובטחת המינימלית20מלאו בטור  •
חר גם אם הוזמן פריט זה על ידי קורא א, המקורי ששאל את הפריט יוכל להחזיקו

  .ובוצע קיצור משך ההשאלה עבורו
הגדירו את שיטת הקנס בטבלה , כדי שהמערכת תפיק קנס מיוחד נוסף על איחור בהחזרת פריטים מוזמנים

  .זו
השתמשו רק בשיטות המסומנות  . מלאו את שיטת הקנס לפי מדיניות הספרייה14בטור  •

ות שאותן ניתן אחת האפשרוי ).כלול קיצור משך ההשאלה" (include recall"כ
הלוקחת בחשבון את קיצור תקופת ההשאלה כאשר הפריט , 7לבחור היא שיטת קנס 

  .מוחזר באיחור

12.1.2 tab18.lng 
הדבר דרוש אם  .הגדירו את שיעורי הקנס עבור החזרה מאוחרת של פריטים שתקופת השאלתם קוצרה

כדי  .ריט מוחזר באיחורהלוקחת בחשבון את קיצור תקופת ההשאלה כאשר הפ, 7משתמשים בשיטת קנס 
  :להלן דוגמאות לשורות הרלוונטיות בטבלה זו :tab18.lngערכו את , לבצע זאת

  
0050 ####  ## Y 2.00        Recall late return fine  
0051 ####  ## Y 4.00        Rush Recall late return fine  
0052 ####  ## Y 1.50        Recall max fine ratio  
0053 ####  ## Y 1.50        Rush Recall max fine ratio  
 

, אם משתמשים ביחס ).tab100בהתאם להגדרות ( כסכום או כיחס 5ניתן להתייחס לסכום המוגדר בטור 
 1.5ייקנס הקורא בסכום הגדול פי ,  משמעו שבנוסף לקנס על איחור בהחזרה5בטור " 1.5"המספר 

במקום לשלם סכום , במילים אחרות .הפריט נכלל בקיצור תקופת ההשאלהמפני ש, מהקנס עבור האיחור
  .X + 1.5X = 2.5Xישלם הקורא סכום של , Xשל 

12.1.3 tab100 
משתנים אלה קובעים את הדרך  .tab100-הגדירו את המשתנים הרלוונטיים לקיצור תקופת ההשאלה ב

  .שבה יעבוד קיצור תקופת ההשאלה בספרייתכם
7. OVERDUE-RECALL-RATIO .  ב0055–0050משתנה זה קובע אם שורות -tab18.lng 

  .ייחשבו כיחס או כסכום) הקנסות המתייחסים לפריטים שתקופת השאלתם קוצרה(

8. UPDATE-RECALL-DATE .  משתנה זה קובע אם כאשר פריט מושאל ויש הזמנה בתוקף
 או אם הוא ייחשב ,ייחשב הפריט המושאל באופן אוטומטי ככזה שתקופת השאלתו מקוצרת, לגביו

  .(cir-13) מושאלים  פריטים של ההשאלה תקופת קיצורלכזה רק לאחר שהופעל השירות 

• Y – השאלת פריט תגרום לקיצור תקופת ההשאלה )Z36-recall-dateו -z36-recall-
due-date יוגדרו באופן אוטומטי בעת ההשאלה אם ישנה הזמנה מתאימה מסוג "O."  

• N –עדכון (אלה של פריט מושאל  קיצור תקופת ההשZ36-recall-dateו -z36-recall-
due-date ( פריטים של ההשאלה תקופת קיצוריתרחש רק לאחר שהופעל השירות 
  .(cir-13) מושאלים 

9. RECALL-METHOD .  משתנה זה קובע אםZ36-ORIGINAL-DUE-DATEואיזה ,  יעודכן
  . המקווןתאריך יוצג כתאריך ההחזרה במודול ההשאלה ובקטלוג

 וגם קיצור תקופת ההשאלה יעדכן z36_due_date השאלה יעדכנו את הארכות – 1 •
-השתמשו ב . הוא מוקדם יותרrecall-due-date-בתנאי ש, אותו
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z36_original_due_dateתנו ( ".תאריך החזרה לפני קיצור תקופת ההשאלה" כ
  .) ההשאלה לעדכן זאתהארכתל

 z36_due_dateאין לעדכן את  .z36_due_dateאת  ההשאלה לעדכן הארכת תנו ל- 2 •
, z36_due_dateאך אם השני משניהם מוקדם יותר מאשר  .recall-due-date-ל

השאירו את  ".תאריך ההחזרה האפקטיבי"השתמשו באחרון כ
z36_original_due_dateהארכתאל תתנו ל( . כתאריך ההחזרה המקורי עצמו 

  .)ההשאלה לעדכן זאת

 כתאריך ההחזרה recall-due-date-למעט העובדה שמשתמש תמיד ב, )2( כמו – 3 •
  .גם אם הוא מאוחר יותר, האפקטיבי

10. ONLINE-RECALL .  משתנה זה קובע את מדיניות הספרייה ביחס לקיצור תקופת ההשאלה
 .ממודול ההשאלה

• Y – כל הזמנה שנוצרה במודול ההשאלה ושעבורה נדרש קיצור משך ההשאלה תגרום 
  .גע יצירת ההזמנהלכך בר

• N – תקופת קיצור יתרחש רק כאשר הופעל השירות קיצור תקופת ההשאלה 
 .מושאלים פריטים של ההשאלה

11. RESET-LETTER-NUMBER .  משתנה זה קובע אם קיצור תקופת ההשאלה של פריט יאפס
 . של ההשאלהZ36-LETTER-NUMBERאת שדה 

• Y – מאפס את שדה Z36-LETTER-NUMBERיצור תקופת ההשאלה  כשמתבצע ק
 .דרך מודול ההשאלה

• N – לא מאפס את שדה Z36-LETTER-NUMBER כשמתבצע קיצור תקופת 
 .ההשאלה דרך מודול ההשאלה

 קיצור תקופת ההשאלה תוך כדי יצירת הזמנה 12.2

ספרנית ההשאלה יכולה ליזום את תהליך קיצור תקופת ההשאלה באמצעות יצירת הזמנה עבור הפריט 
סוג ברירת המחדל של קיצור תקופת ההשאלה נקבע על ידי  ).רגיל או דחוף(צור וקביעת סוג הקי

ברירת , אם לא מצוין שם ערך שהוא .pc_server_defaults בטבלה default_recall_typeהמשתנה 
 ".03"המחדל היא 

ההזמנה מקבלת באופן אוטומטי את  ).OPAC(הקורא יכול גם להזמין פריט באמצעות הקטלוג המקוון 
 .הקורא אינו יכול לשנות את סוג הקיצור הזה .הסוג שנקבע על ידי הספרייה

 :ניתן להגדיר את טבלאות הספרייה כך שיטפלו בקיצורי תקופת השאלה בשיטות הבאות

דבר  .השאלת פריט שיש עליו הזמנות נוספות תגרום לקיצור תקופת ההשאלה עבור אותו פריט •
-cir (ור תקופת ההשאלה של פריטים מושאליםקיצזה ייעשה ללא צורך בהרצת השירות 

שימו לב לכך שהקיצור האוטומטי המיידי של תקופת ההשאלה לא יישנה את תאריך  ).13
  .הוא פשוט מסמן את הפריט ככזה שתקופת השאלתו קוצרה .ההחזרה של ההשאלה המדוברת

 אוטומטי בעת ייווצר הקיצור באופן, כשספרנית יוצרת הזמנה הדורשת קיצור תקופת השאלה •
ויודפס מכתב , ישתנה תאריך ההחזרה אוטומטית, עם שליחת ההזמנה לשרת .יצירת ההזמנה
 .לקורא השואל

קיצור תקופת ההשאלה של פריטים ניתן ליצור קיצור תקופת השאלה רק באמצעות השירות  •
  ).cir-13 (מושאלים
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התהליך המתואר  .אם לאו, יידיהספרייה תחליט אם היא מעוניינת לעבוד עם קיצור תקופת השאלה מ
או במודול ההשאלה אם אין שימוש בקטלוג , להלן מדגים כיצד יטופלו הזמנות שנוצרו בקטלוג המקוון

ייצרו הזמנות שמקורן במודול ההשאלה , אם יש שימוש בקטלוג המקוון לצורך כך .המקוון לצורך כך
 .קיצור תקופת השאלה מיידי ברגע ההזמנה
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  ההשאלהקיצור תקופת 12.3

תקופת השאלתו תקוצר רק אם המשתנה , אם כי ספרנית ההשאלה או הקורא יכולים להזמין פריט
UPDATE-RECALL-DATEב -tab100נקבע כ -Y ,אם הוא נקבע כ, או-N , אם מופעל השירות

אם ספרייתכם משתמשת בפונקציית קיצור  ).cir-13 (קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאלים
מומלץ , )cir-13 (קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאליםלה באמצעות השירות תקופת ההשא

   .להריץ אותו מידי יום

  

  :יתרחשו השינויים הבאים, כאשר מתבצע קיצור תקופת ההשאלה של פריט, בכל מקרה
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 תאריך החזרה חדש
בקיצור השאלה אם מדובר  .המערכת תחשב תאריך החזרה חדש עבור כל פריט שתקופת השאלתו קוצרה

יוכל השואל המקורי לשמור עדיין את הפריט ברשותו למשך תקופת השאלה מובטחת , )ולא דחוף(רגיל 
 .מסוימת כפי שנקבעה על ידי הספרייה

, יישאר תאריך ההחזרה המקורי על כנו, אם תאריך ההחזרה החדש הוא לאחר תאריך ההחזרה המקורי
   .ותו נקרא חזרה לספרייהוהקורא יקבל מכתב המבשר לו שהפריט שברש

  

ועל הקורא יהיה , תתעלם המערכת מתקופת ההשאלה המינימלית, אם מדובר בקיצור השאלה דחוף
  .להחזיר את הפריט עד לתאריך החדש שנקבע על פי הגדרות תקופת קיצור ההשאלה של הספרייה

 מכתבים לקורא
יופקו מכתבים לקוראים ) cir-13 (קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאליםבמהלך הרצת שירות 

מכתבים אלה יעשו שימוש באחד מהקבצים השמורים  .המבקשים מהם להחזיר את הפריטים המבוקשים
  :form_lngבספריית 

• loan-recall-1-nn : מוסר לקורא שעליו להחזיר את הפריט לפני תאריך ההחזרה
הוא ייקנס בקנס גבוה ,  בהחזרה על פי תאריך ההחזרה המקוצריאחראם הוא  .המקורי

חישוב הקנס במקרה זה ייעשה על פי הגדרות  .יותר מאשר הקנס על איחור רגיל
  .הספרייה

• loan-recall-2-nn :אך הוא , מדווח לקורא שהפריט שברשותו נקרא חזרה לספרייה
: הוא ייקנס,  בהחזרת הפריטיאחרהוא אם  .יכול להחזיק בו עד תאריך ההחזרה המקורי

יופעל נגדו גם קנס , ובנוסף לכך, פי שיעור הקנס הרגיל על איחור בהחזרהעל , ראשית
קנס נוסף זה הנו  .מיוחד עבור איחור בהחזרה של פריט שנקרא חזרה לספרייה

  .והוא ייקבע על פי מדיניות הספרייה, אופציונאלי
 עדכון התצוגה

בדה שהפריט נקרא חזרה רשימת הפריטים ורשימת ההשאלות של הקורא יעודכנו כדי לשקף את העו
  due_date_formatרשימת ההשאלות תציג את תאריך ההחזרה בפועל על פי המשתנה  .לספרייה
  :משתנה זה קובע איזה תאריך ההחזרה יוצג במודול ההשאלה ובקטלוג המקוון .aleph_startבטבלה 
-RECALLהמתבסס על המשתנה , יחיד" תאריך החזרה בפועל" יוצג – 1 •

METHODב -tab100.  

אם יש , )recall-due-date ( יוצג תאריך ההחזרה בעקבות קיצור תקופת ההשאלה– 2 •
  .יוצג תאריך ההחזרה הרגיל, אם לא כן; )גם אם הוא מאוחר יותר(כזה 

-משמעות הדבר היא ש, 3- ו2עבור סוגי קיצור . (z36_due_date תמיד יוצג – 3 •
recall-due-date  אף פעם לא מוצג.(  

-recall-due-ו) אם יש כזה(תאריך ההחזרה הרגיל : ציג את שני התאריכים מ– 4 •
date.  
 החזרה מיידית

יהפוך להיות פריט שתקופת השאלתו קוצרה כבר , ניתן לכוון את המערכת כך שפריט שיש עליו הזמנה
שימו לב לכך שניתן להגדיר את המערכת כך שתיצור  .ברגע ההשאלה לקורא שאינו הקורא שהזמינו

הקיצור ייכנס  .קיצור תקופת השאלה כל אימת שצוות הספרייה מפיק הזמנה שעבורה דרוש קיצור כזה
 .לתוקף מרגע יצירת ההזמנה
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תקוצר תקופת השאלת הפריט , שימו לב לכך שאם ההזמנה המבוקשת היא חלק מקבוצת הזמנות מקבילות
פריטי מהזמנות הקבוצה הזו תקוצר רק אחד מ, בנוסף .רק אם כל הזמנות הקבוצה האחרות אינן זמינות

 רק אם cir-13היא תטופל על ידי , אם ההזמנה היא חלק מקבוצת הזמנות כתבי עת .תקופת ההשאלה שלו
 .היא ההזמנה הראשונה בקבוצה

 

 החזרת פריט שתקופת ההשאלה שלו קוצרה 12.4

  .יש להשתמש בלשונית ההחזרה הרגילה, כאשר הקורא השואל מחזיר את הפריט לספרייה
 

 מחיקת הזמנה עבור פריט שתקופת ההשאלה שלו קוצרה 12.5

  :כל אחת מהן תשפיע על קיצור תקופת ההשאלה :קיימות שלוש דרכים למחוק הזמנות

 .הספרנית מוחקת את ההזמנה
  .ניתן לבצע זאת במודול ההשאלה

 .הקורא מוחק את הזמנתו בקטלוג הציבורי המקוון
במסך זה  .בקטלוג המקוון ולצפות ברשימת ההזמנות שלו" ליכרטיס הקורא ש"הקורא יכול לגשת למסך 
  .הוא יוכל גם למחוק הזמנות

 ".דומה"נמצא עותק 
" דומה"בינתיים הוחזר עותק , יחד עם זאת .קיצור תקופת ההשאלה הוטל על עותק מושלם של הפריט

 ההשאלה יתבטל תמחק ההזמנה וקיצור תקופת, במקרה זה .וההזמנה תתמלא בעזרת עותק זה, לספרייה
 . למקרים שבהם הספרייה מאפשרת לקוראים להזמין עותק ספציפירלוונטיאין זה  .גם הוא

 

 ביטול קיצור תקופת ההשאלה 12.5.1
 קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאליםהריצו את השירות , כדי לצפות בכל ההזמנות שנמחקו

)cir-13.(  המערכת תפיק מכתבים  ".כן"ו בבחראיפוס תאריכי החזרה של הזמנות מבוטלות בשדה
ומוסרים לקוראים שאין יותר צורך בהחזרה מוקדמת של הפריט , המבטלים את קיצור תקופת ההשאלה

תאריך  .form_eng בספריית loan-recall-3-nnהתבנית המשמשת למכתבים אלה היא  .שברשותם
אריכי החזרה לפריטים ראו להלן בעניין ת .ההחזרה המקוצר ישוב להיות תאריך ההחזרה המקורי

  .שתקופת השאלתם קוצרה

 תאריכי החזרה של פריטים שתקופת השאלתם קוצרה 12.5.2
קיצור תקופת ההשאלה של פריטים ביטול קיצור תקופת ההשאלה יכנס לתוקף רק כאשר יורץ השירות 

  .איפוס תאריכי החזרה של הזמנות מבוטלותבשדה " כן"כאשר מסומן , )cir-13 (מושאלים
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 הקריאהדר  חניהולה  13

 )Self-Check(חזרה עצמית על ידי קוראים  14

 163HEx המופיע באתר How to Set up the ALEPH 500 Self-Check Serverקראו את המסמך 
Libris Documentation Center.   

 

  ניהול כספים 15

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים

  פעולות כספיות בלשונית הקורא •
  פעולות כספיות בלשוניות ההשאלה וההחזרה •

  טופס פעולה כספית חדשה •

  קבלות עבור תשלום •

  דוח תשלומים •

  ייצוא פעולות כספיות •

  שירותים הקשורים לניהול כספים •

 פעולות כספיות בלשונית הקורא 15.1

תחת פעילות קורא  שבענף קופהמשנה ניתן לצפות ברשימת הפעולות הכספיות של הקורא דרך ענף ה
 .לשונית הקורא

  

  
  

פעולות שעבורן נדרש (החלונית הימנית העליונה מציגה את רשימת הפעולות הכספיות של הקורא 
) Y- נקבע כtab100- בZERO-FINE-HANDLINGאם המשתנה רק (כמו גם פעולות חינם , )תשלום

 .ופעולות זיכוי
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מציגות עסקאות המסוננות על  בחלונית הימנית העליונה  המוצגות הכספיותשל הפעולותארבע הלשוניות 
אם יש פעולות אם אותם נתונים בילוגרפים .הפעולות ממוינות על פי תאריך יורד .פי סטטוס של העיסקה
  .הוא לא יציג אותם שוב

 . מציגה את הפעולות שעדיין לא שולמו על ידי הקוראקופה פעילההלשונית 

 
 . מציגה פעולות ששולמו או ששולמו חלקיתולות קופה קודמותפעלשונית 

 
 .מציגה את רשימת הפעולות שבוטלופעולות מבוטלות הלשונית 

 
 .מסוננת כולה- מציגה את הרשימה הבלתיכל הפעולותהלשונית  .12
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תופיע בועת טקסט ובה פירוט מלא של , כאשר אתם מסמנים את אחת הפעולות בלחיצת עכבר ימנית

  .ההפעול

להלן הסברים על  .השתמשו באחד הלחצנים שמשמאל לרשימה, כדי לשנות את הנתונים ברשימה
  :הלחצנים

  תשלום כולל
ודאו שסכום זה הוא הסכום המופיע , אם הקורא מעוניין לשלם את הסכום הכולל שהוא חייב לספרייה

 .כוללתשלום כעת לחצו על  .סכום לתשלוםבשדה 

 את הסכום שברצונו לשלם הזינו,  חלק מהסכום הכולל שהוא חייב לספרייהאם הקורא מעוניין לשלם רק
 .  כוללתשלוםכעת לחצו על  .סכום לתשלוםלשדה 

שימו לב לכך שתוכלו לבחור  .'פעולת מזומן'לאחר הלחיצה תתבקשו לאשר את הסכום בתיבת הדיאלוג 
ניתן להשתמש . זין מספר פעולהניתן גם לה .את שיטת התשלום בתיבת דיאלוג זו מתוך הרשימה הנפתחת

 .בשדה זה לכל סוג זיהוי או הערה שברצונכם להוסיף לפעולת התשלום

אם (את מרב הפעולות שאותן מכסה הסכום המדובר " משולמות"תרשום המערכת כ, לאחר אישורכם
 .משולמת המוקדמת ביותר-החל מהפעולה הלא, )מדובר בתשלום חלקי

, תחולק הפעולה לשתי פעולות, במקרה זה .)מת תשולם רק בחלקהקיימת גם אפשרות שפעולה מסוי(
אם רשמתם  .)משולם עדיין-והשנייה עבור החלק הלא, האחת עבור החלק שעבורו התקבל כבר תשלום

המערכת תנסה למקם את שורת חלק התשלום שעדיין לא שולם בצמידות לחלק ששולם , תשלום חלקי
 .תתוסף השורה הנוספת בסוף הרשימה,  לא יצלחאם דבר זה ).Z31ברשומת הפעולה (כבר 

  .יתכן שתודפסנה קבלות עבור התשלום, בהתאם להגדרות מחשבכם

 תשלום מסומן
תשלום סכום סמנו אותן ולחצו על הלחצן , אם הקורא מעוניין לשלם עבור פעולות ספציפיות בלבד

, לאחר אישורכם .מדוברבשלב זה תתבקשו לאשר שהקורא אכן מעוניין לשלם את הסכום ה .מסומן
 .תרשמנה הפעולות כמשולמות

  .יתכן שתודפסנה קבלות עבור התשלום, בהתאם להגדרות מחשבכם

ניתן גם להזין  .שימו לב לכך שתוכלו לבחור את שיטת התשלום בתיבת דיאלוג זו מתוך הרשימה הנפתחת
 .הוסיף לפעולת התשלוםניתן להשתמש בשדה זה לכל סוג זיהוי או הערה שברצונכם ל. מספר פעולה

 

   חדש
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תוצג , במקרה זה .חדשניתן לרשום פעולת תשלום חדשה על בסיס אד הוק באמצעות לחיצה על הלחצן 
לתאר ,  שתאפשר לכם להגדיר את הפעולה כפעולת זכות או חובהה/פעולה חדש/חשבוןתיבת הדיאלוג 

  .את הפעולה ולקשר אותה לספרייה או לפריט מסוימים

  ויתור
כעת תוצג תיבת דיאלוג כדי שתוכלו  .ויתורסמנו אותן ולחצו על הלחצן ,  לבטל פעולה אחת או יותרכדי

אם הקורא מעוניין  .לא ניתן לוותר על פעולה כספית ביתרת זכות .להוסיף הערה או סיבה לוויתור זה
  .יש ליצור פעולת יתרת חובה באותו ערך, לוותר על פעולה כספית ביתרת זכות

  לקיויתור ח
כעת תוצג תיבת  .ויתורסמנו אותן ולחצו על הלחצן , )שאינה פעולת זכות(כדי לבטל פעולה אחת או יותר 

לא ניתן לוותר על  .ולצפות בסכום החיוב שיבוטל, דיאלוג כדי שתוכלו להוסיף הערה או סיבה לוויתור זה
יש ליצור פעולת , תרת זכותאם הקורא מעוניין לוותר על פעולה כספית בי .פעולה כספית ביתרת זכות

 .יתרת חובה באותו ערך

תשתמש המערכת ביחס בין סכום הפעולות , אם נעשה שימוש בוויתור חלקי לגבי יותר מפעולה אחת
אם סכום הפעולות שנבחרו , לדוגמה .והסכום שהוזן כדי לבצע ויתור חלקי ביחס לכל הפעולות שנבחרו

 .יחול הוויתור על שליש מכל הפעולות שנבחרו,  100₪והספרנית הזינה סכום של ,  300₪הוא 

הסכום , )מ"כולל מע(שבו הסכום שהוכנס הוא הסכום הכולל , שימו לב לכך שבניגוד לתשלום חלקי
  ).מ"ללא מע(המבוטל באמצעות פעולת הויתור החלקי הוא הסכום נטו 

 
  הדפסה

אם בחלונית  .אזי כולן תודפסנה, ותאם בחלונית מופיעות כל הפעול .הדפסהלחצו על , להדפסת פעולות
או רק את אלו , תישאלו אם ברצונכם להדפיס את כל הפעולות, )מבט מסונן(מוצגות חלק מהפעולות 
  .המופיעות במבט המסונן

 ספרייה-לפי תת
היתרה  .ספריות-של הקורא כשהן ממוינות לפי תתי) פעולות הקופה(בחלון זה מוצגות הפעולות הכספיות 

 .ספרייה מבדילה בין חוב רגיל לבין חוב שהועבר לסוכנות גבייה חיצונית-בור כל תתהמופיעה ע
  

 6בעוד תצוגת הפעולות הכספיות בחלונית הרלוונטית מסוננת על פי הגדרות סוג , תצוגה זו אינה מסוננת
 .נההסכום הכולל בשתי תצוגות אלו יכול אם כן להיות שו .tab_attr_sub_library של הטבלה 2בטור 
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 פעולות כספיות בלשוניות ההשאלה וההחזרה 15.2

לשונית  .ניתן לשלם סכומים לפירעון או ליצור פעולה כספית חדשה מתוך לשוניות ההשאלה וההחזרה
, מאפשרת תשלום עבור פעולות כספיות, המוצגת בחלונית העליונה כשהלשונית נבחרה, פרטי קורא

   . הכספיות של הקוראהוספת פעולות חדשות והצגת רשימת הפעולות

  

 

 פעולה חדשה
תוצג תיבת הדיאלוג , במקרה זה .חלון זה מאפשר רישום פעולה כספית חדשה על בסיס אד הוק

לתאר את הפעולה ,  שתאפשר לכם להגדיר את הפעולה כפעולת זכות או חובהה/פעולה חדש/חשבון
  .ולקשר אותה לספרייה או לפריט מסוימים

  תשלום חשבון
ודאו שסכום זה הוא הסכום המופיע , א מעוניין לשלם את הסכום הכולל שהוא חייב לספרייהאם הקור

 .תשלום מסומןכעת לחצו על  .סכום לתשלוםבשדה 

 את הסכום שברצונו לשלם הזינו, אם הקורא מעוניין לשלם רק חלק מהסכום הכולל שהוא חייב לספרייה
אם בחרתם  .עת תתבקשו לאשר את הסכוםכ .תשלום מסומןכעת לחצו על  .סכום לתשלוםלשדה 

שימו לב לכך שתוכלו לבחור את שיטת התשלום בתיבת דיאלוג זו  .תוכלו לשנות את הסכום, "לא"ב
ניתן להשתמש בשדה זה לכל סוג זיהוי או הערה . ניתן גם להזין מספר פעולה .מתוך הרשימה הנפתחת

 .שברצונכם להוסיף לפעולת התשלום

אם (את מרב הפעולות שאותן מכסה הסכום המדובר " משולמות"ם המערכת כתרשו, לאחר אישורכם
 .משולמת המוקדמת ביותר-החל מהפעולה הלא, )מדובר בתשלום חלקי

, תחולק הפעולה לשתי פעולות, במקרה זה .)קיימת גם אפשרות שפעולה מסוימת תשולם רק בחלקה(
אם רשמתם  .)משולם עדיין- החלק הלאוהשנייה עבור, האחת עבור החלק שעבורו התקבל כבר תשלום

המערכת תנסה למקם את שורת חלק התשלום שעדיין לא שולם בצמידות לחלק ששולם , תשלום חלקי
 .תתוסף השורה הנוספת בסוף הרשימה, אם דבר זה לא יצלח ).Z31ברשומת הפעולה (כבר 

  .יתכן שתודפסנה קבלות עבור התשלום, בהתאם להגדרות מחשבכם

 
 קוראחשבונות 
,  של הקורא כדי לפתוח את חלוניות הפעולות הכספיות מתוך לשונית הקוראהפעולות הכספיותלחצו על 

  .ולהציג את הפעולות הכספיות המשויכות לקורא שעבורו נעשית פעולת ההשאלה או ההחזרה
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 טופס פעולה כספית חדשה 15.3

פרטי קורא בחלונית העליונה של  בלשונית פעולה חדשהאו על , בחלונית העליונהחדש לחיצה על לחצן 
   :תביא להצגת הטופס הבא, ההשאלה או ההחזרה

  

  
   .חלון זה מאפשר רישום פעולה כספית חדשה על בסיס אד הוק

  
סכום  יביא לעדכון השדות ספרייה-סוג ותתשינוי הבחירה בשדות  .היו זהירים בעת מילוי טופס זה

המערכת תבדוק אם הסכום  .הספרייה קודם- את הסוג ואת תתתהליך העבודה הנכון הוא לבחור .ותיאור
תישאלו אם ברצונכם , אם הסכום אינו אפס .שאותו גובה הספרייה עבור סוג פעולה מסוים הוא אפס

 .tab18.lngלקבל את ערכי ברירת המחדל מהטבלה 
  

 .tab18.lng הגדרות אלו נקבעות בטבלה .ספריות שונות-לאותה פעולה יתכנו מספר תעריפים בתתי
  :לדוגמה

  
0004 RLINC ## Y 5.50         Loan RLINC  
0004 UEDUC ## Y 3.00         Loan UEDUC  
0004 ##### ## Y 2.00         Loan  
 

ספרייה בטופס פעולה כספית חדשה תישאלו -הרי שאם תבחרו בתת, אם בחרתם פעולה עם הגדרות כאלו
ספרייה זה -תת/ עם ערך ברירת המחדל עבור שילוב סוג פעולהסכום אם ברצונכם לעדכן את הערך בשדה

  .tab18.lng-כפי שהוגדר ב

  ברקוד הפריט
,  הברקוד שלוהזנתבחרו בפריט באמצעות , אם ברצונכם לקשר פעולה זו לפריט מסוים .שדה אופציונאלי

גו פרטיו יוצ, לאחר בחירת פריט  ).על ידי לחיצה על צלמית (או בחירתו מתוך רשימה 
  .ומספרו הסידורי) ADM(מספרו האדמיניסטרטיבי , הביבליוגרפיים

  סוג
 .השאירו את השדה ריק או בחרו מתוך רשימת הפעולות על ידי החץ משמאל לשדה .שדה אופציונאלי

יתמלאו שדות התיאור והסכום באופן , כשתבחרו סוג כלשהו .מוצגים לבחירתכם רק ערכים מספריים
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מלאו את התיאור והסכום " 0000"אם השתמשתם בסוג  .שהוא סוג כללי, "0000" סוג למעט, אוטומטי
שימו לב לכך שלפעולות שנוצרו  .ניתן לשנות באופן ידני את כל הערכים שהוזנו אוטומטית .באופן ידני

בעוד שלפעולות שנוצרו ידנית מוקצים המספרים בין , 8999–0000י המערכת מוקצים מספרים בין "ע
9000–9999.  

  סכום
י הספרייה עבור סוג הפעולה "אם יש תשלום שהוגדר ע .הסכום יכול להיות גם אפס .זהו סכום הפעולה

 .תוכלו להזין את התשלום ידנית, אם לא .הוא יוזן אוטומטית לשדה זה, שנבחר

 י המערכת בהתבסס"הסכום המלא יחושב ע .שימו לב לכך שהסכום שתזינו הוא הערך נטו של הפעולה
 .tab18.lng של 6מ שהוגדר עבור סוג פעולה זה בטור "על שיעור המע

  חובה או זכות
סמנו את , אם הספרייה היא שחייבת כסף לקורא .חובהסמנו את התיבה , אם הקורא חייב כסף לספרייה

  .זכותהתיבה 

 מפתח
  .שדה זה אינו פעיל

   תיאור
  .ת התיאור המתאיםתמלא המערכת א, אם בחרתם סוג פעולה כפי שתואר לעיל

  ספרייה-תת
 .הספרייה- כאן את קוד תתהזינו, ספרייה מסוימת-אם הפעולה קשורה לתת

ספרייה באופן אוטומטי על ידי ספריית הפעולות -יתמלא שדה תת, כשתפתחו את טופס הפעולה החדשה
 5 בסוג ספרייה-אם לא הוגדרה כל תת .tab_attr_sub_library בטבלה 2 בטור 5הכספיות של סוג 

ייזקף הסכום לתשלום , אם הוא נשאר ריק .יישאר השדה ריק, tab_attr_sub_library בטבלה 2בטור 
  .לזכות הספרייה האדמיניסטרטיבית

  יעד
תיבחר באופן , ספרייה-אם לא הוכנסה כל תת . לשדה זה את המחלקה האמורה לקבל את הסכוםהזינו

  .אוטומטי הספרייה האדמיניסטרטיבית
 

 ת עבור תשלוםקבלו 15.4

 מספר קבלות התשלום 15.4.1
 .תוכלו להגדיר את מספר קבלות התשלום שיודפסו באופן אוטומטי כשקורא משלם עבור פעולות כספיות

עברו לאזור שתחת  ). במחשבCirc/Tabבספריית  (circ.iniפתחו את קובץ , כדי לעשות כן
]Payment.[ להלן מוצגת דוגמה למה שניתן למצוא שם:  

  
[Payment]  
CashNoReceipt=2  
 

אם אינכם מעוניינים  .ברצונכם להדפיס) 9עד (הקלידו את מספר הקבלות , =בצידו הימני של סימן 
 ".0"הקלידו , בהדפסת קבלות
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 .LineLetter או PayLetterתחת הפונקציה , Print.iniהמדפסת שבה יודפסו הקבלות מוגדרת בקובץ 
 .LineLetter יפיק קבלה המבוססת על השורה לום מסומןתשתשלום שנרשם על ידי לחיצה על לחצן 
  .PayLetterיפיק קבלה המבוססת על השורה סכום לתשלום תשלום שנרשם על ידי לחיצה על לחצן 

 מספור קבלות מזומנים 15.4.2
 . או מספר זיהוי המחשבIPלקבלות עבור תשלום מזומן יכולים להיות מונים נפרדים על פי כתובת 

 

 דוח תשלומים 15.5

דוח / דוחות בחרו ב . התשלומים מפורטות כל הפעולות הכספיות שבוצעו במהלך זמן נתוןבדוח
 : מהתפריט הראשי כדי ליצור דוח תשלומים מקווןתשלומים

 

  מתאריך ושעה
   .הזינו את התאריך והשעה הפותחים את תקופת הדיווח

  

 את השעה להזיןם ברצונכם א, כלומר,  שעות24זכרו שהמערכת משתמשת בשעון בן , בעת הזנת השעה
  ".21:00"הקלידו , "תשע בערב"

 עד תאריך ושעה
  .הכניסו את התאריך והשעה הסוגרים את תקופת הדיווח

 חבר סגל  שם  •

דוח התשלומים יכלול פעולות שטופלו על ידי איש צוות הספרייה שהיה רשום למערכת 
  .בתקופת הדיווח

   IPכתובת  •

 IP התשלומים על פי המחשב הנוכחי המזוהה על ידי כתובת אפשרות זו נועדה לסינון דוח
הדוח יכלול פעולות שטופלו על ידי כל  .הדבר נקבע על ידי מתאם אלף. או כתובת מחשב

אנשי צוות הספרייה שהשתמשו במחשב הנוכחי או במחשב אחר המזוהה על ידי אותה 
  .במשך תקופת הדיווח, כתובת מחשב

  מיון הדוח לפי
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אם  .ספרייה מסוימת-יקובצו יחד כל הפעולות שבוצעו עבור תת, ספרייה-תתבאפשרות אם בחרתם 
מחלקה האמורים לקבל את התשלומים עבור /ימוין הדוח לפי הגוף, יעד תשלוםבחרתם באפשרות 
  .הפעולות שבוצעו

  לאחר הפקת הדוח
  :יתרחשו שני דברים, לאחר הפקת הדוח

  .שניתן להדפיסההמערכת תפיק תדפיס או תצוגה מקדימה  .1

תישאלו אם ברצונכם , או התצוגה מקדימה הוצגה, לאחר שהתדפיס נשלח להדפסה .2
המשמעות היא שבפעם הבאה שבה , "כן"אם עניתם ב .לעדכן את זמן ברירת המחדל

 שבהם יפתח הדוח החדש יהיו המשכם הישיר של התאריך והשעה, תפיקו את הדוח
  .התאריך והשעה שחתמו את הדוח הקודם
  :דוח התשלומים המקוון מכיל את הטורים הבאים

  איש צוות •

  מספר קבלה •

  סטטוס •

  תאריך •

  מספר קורא •

  פעולה •

  חיוב •

  זיכוי •
 

 ייצוא פעולות כספיות 15.6

במשרד הגזבר , בין אם מדובר בסוכנות גבייה, הספרייה יכולה להעביר חובות שקשה לגבותם לצד שלישי
דוח ייצוא פעולות כספיות ר נעשה באמצעות השירות הדב .של המוסד או במחלקה הפיננסית שלו

)cash-09( ייצוא פעולות כספיות  או השירות)cash-10.(   
  

בטור הסטטוס תחת פעולות כספיות בחלונית " הועבר למחלקת גבייה"לפעולות שיוצאו יש סטטוס 
   .העליונה

  
ולות ששולמו או שחל לגביהן ניתן לקבוע שהמערכת תתייחס לפעולות שכבר הועברו לצד שלישי כפע

פעולות שהועברו למחלקת גבייה נלקחות בחשבון לצורך . circ.ini-הדבר נעשה על פי מחשב ב .ויתור
ההגבלות המתבססות על פעולות אלו עדיין תהיינה  .וניתן לשלם עבורן בספרייה, הסכום הכולל לפירעון

 .בתוקף
  

לא יילקחו ,  ויתורים של פעולות שכבר הועברו הלאהאם המחשב אינו מוגדר לצורך ביצוע תשלומים או
מכיוון שהן כבר אינן מגיעות (פעולות שהועברו לצד שלישי בחשבון לצורך הסכום הכולל לפירעון 

ההגבלות המתבססות על פעולות אלו , עם זאת .ולא ניתן לשלמן בספרייה) אלא לצד השלישי, לספרייה
  .עדיין תהיינה בתוקף
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 ים לניהול כספיםשירותים הקשור 15.7

  :פעולות כספיות ניתן למצוא את השירותים הבאים/ בתפריט שירותים 
 

  )cash-02(דוח פעולות כספיות  •
 

  )cash-03(דוח תשלומים שהתקבלו  •
 

  )cash-05" (שולמו"עדכון פעולות ל/ מכתב פעולות שלא שולמו  •
 

  )cash-06(הודעות לקוראים שחייבים כספים  •
 

  )cash-09( כספיות דוח ייצוא פעולות •
 

  )cash-10(ייצוא פעולות כספיות  •
 

  )cash-11(ייבוא פעולות כספיות  •
 

 )cash-12(מ "תיקון של מע/יצירה •
 
 

 יומן השאלה 16

יומן ההשאלה הוא כלי המאפשר לצוות הספרייה לצפות בפעילויות ההשאלה של קורא או של פריט וגם 
החל מהרגע שבו הפריט הושאל , וצגות כחלק מהפעילותפעילויות השאלה ופעולות כספיות מ .לסנן אותן

ניתן לפתוח את יומן  .והחל מהרגע שנוצר חיוב כספי ועד שהוא שולם במלואו, ועד לרגע החזרתו
 :ההשאלה מחלונית הניווט של לשונית הקורא
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 :צפייה ועדכון, תצוגת היומן כוללת אפשרויות סינון
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זה כולל את לשונית הפריט  .וך רשימת הפעולות הקודמות של פריטניתן לצפות ביומן ההשאלה גם מת

 :לדוגמה, כתבי עת/לשונית הפריט במודול הקיטלוג ולשונית כתבי עת במודול הרכש, במודול ההשאלה
 

 
 
  

 

 אפשרויות צפייה וסינון 16.1

 :ניתן לחפש אירוע או פעולה מסוימת על ידי
 ;יומןשימוש באפשרויות הסינון והמיון של תצוגת ה •
 ;גישה ליומן מתוך השאלות הקורא •
 ;גישה ליומן מתוך השאלות הפריט •
 .גישה ליומן מתוך הפעולות הכספיות של הקורא •

 

 סינון תצוגת היומן 16.1.1
תמוין רשימת אירועי היומן על פי , אם ניגשתם לתצוגת היומן מתוך חלונית הניווט של לשונית הקורא

 הארכות, החזרות, כגון השאלות, פי סוג פעולות מסויםתוכלו כעת למיין את התצוגה ל .סדר יצירתם
  .וכיוצא בזה
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 . כדי למיין את האירועים לפי הפעולות הרלוונטיותמיון לפי פעולהתוכלו גם להשתמש באפשרות 
כגון כל האירועים הקשורים , אפשרות זו נועדה לקיבוץ יחד של כל האירועים הקשורים לאותה פעולה

 .וכך יהיה קל יותר למצוא את הפעולה הרצויה,  תשלום מזומניםלאותה השאלה או לאותו
 

 כדי לסנן הצגת פעולהתוכלו לבחור באפשרות , כשמצאתם אירוע הקשור לפעולה שבה אתם מעוניינים
התצוגה תכלול רק את אירועי היומן של  .את התצוגה כך שיוצגו רק אירועים הקשורים לאותה פעולה

 .פית מסוימתהשאלה ספציפית או פעולה כס
 . כדי להוסיף אירועים באופן ידני או הערות לאירועים קיימיםהוספהלחצו על 

 

 צפייה ביומן פעולת השאלה או פעולה כספית 16.1.2
יומן לחצו על  .ניתן לגשת ליומן ההשאלה מרשימת ההשאלות של הקורא או מענף השאלות הפריט

 : הקשורים להשאלה המסומנת כדי לפתוח את יומן ההשאלה כך שיוצגו כל האירועיםהשאלה
 

 
 

 כדי יומן השאלהלחצו על  .ניתן גם לגשת ליומן ההשאלה מתוך רשימת הפעולות הכספיות של הקורא
 :לפתוח את יומן ההשאלה כך שיוצגו כל האירועים הקשורים להשאלה המסומנת
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 תור ישיר לקוראים 17

 שירותי השאלה 18

  ).acq-03: לדוגמה( שלו כל שירות מזוהה במערכת באמצעות קוד השירות

 פריטים 18.1

  .השירותים עבור ניהול הפריטים מתוארים בפרק שירותי הפריטים

  מכתבים לקוראים 18.2

  )cir-10(מכתבי תזכורת לקוראים 
מכתבי תזכורת נועדו לקוראים מועדפים והם גם  .שירות זה מפיק מכתבי תזכורת למשלוח לקוראים

  .תקופת ההשאלה להארכת הארכה אוטומטיתיכולים לכלול 

  )cir-50(מכתבי החזרה באיחור וחיוב עבור איבוד ספרים 

  )cir-51(סיכומי החזרה באיחור וחיוב עבור איבוד ספרים 

  )cir-52(מכתב סיכום בודד לאיחור בהחזרה 
שלושת  .שלושת השירותים הללו שולפים השאלות שמועד החזרתן חלף ומדפיסים מכתבים לקוראים

חלקם קשורים למספר ההודעות ; אך יש ביניהם הבדלים קטנים, דומים באופן כלליהשירותים הללו 
מכיוון שהספרייה יכולה להחליט לחייב (ואי לכך יש להם השפעה על הפעולות הכספיות , שיקבל הקורא

הבדלים אחרים נוגעים בשאלה אם הספרייה קובעת אוטומטית שפריט  ).על כל מכתב שנשלח לקורא
  ).tab32באמצעות " (אבד"פריט שכבאיחור ייחשב 

 
י /סטטוס, י הגבלה/או לקוד/ניתן להגביל את שלושת השירותים לסטטוס קורא ספציפי ו •

  .ספרייה-י/פריט או תת

יכולים לשנות סטטוס פריט באיחור ) cir-52אך לא  (cir-51- וcir-50השירותים  •
  ".אבד"שעבורו קיבל הקורא הודעות קודמות ל

• cir-51שהקורא טוען שהחזירם , נות את הסטטוס של פריטים באיחור יכול לש
  ".אבד"ל, לספרייה

, )שנייה והלאה, ראשונה( כך שיכלול את כל מספרי ההתראות cir-51ניתן להגדיר את  •
  . יכול לכלול רק מספר התראה ספציפיcir-52; או למספר התראה ספציפי

  :פעולות כספיות הנוגעות להתראות •
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o ל-cir-50) יש חיוב עבור כל מכתב ) ה אינדיווידואלית לפריטהתרא
, למשל, tab32 + tab18(החיוב נקבע לפי רמת ההתראה ; התראה
0080–0083.(  

o cir-52) או סיכומים במכתבים נפרדים לפי , סיכום לכל הפריטים
ללא הפרדה לפי ,  אם הסיכום הוא עבור כל הפריטים–) רמת התראה
- ב0090על בסיס פעולה , כתביהיה החיוב עבור מ, רמת התראה

tab18 .החיוב יהיה , אם נוצרו סיכומים נפרדים לפי רמת התראה
  .0083–0080, למשל, tab32 + tab18על בסיס , עבור כל מכתב

o ל-cir-52) יש חיוב ) סיכום לכל הפריטים בעלי אותה רמת התראה
 + tab32(החיוב נקבע לפי רמת ההתראה ; עבור כל פריט בסיכום

tab18 ,0083–0080, למשל.( 

  )print-50(מיון תדפיסים לפי שם קורא 
שירות זה  .את כל המכתבים וההודעות המיועדים לקורא מסוים, האחד אחר השני, שירות זה מדפיס

ויש להפעילו רק לאחר שקובצי ההדפסה נוצרו על ידי שירותים , מהווה תוספת שנועדה למטרות הדפסה
את התדפיסים שמפיק שירות זה יש לשלוח למזהה הדפסה  ).cir-50 ,cir-10 ,cir-13כגון (אחרים 

)Print ID (ואפשר יהיה לזהותם בהקשר לשירות זה, כך שהם לא יודפסו באופן פיזי, דמה.  
 

 )cir-33(תזכורות הזמנות 
התקופה  .שירות זה מאפשר הדפסת מכתבים שנועדו לדווח לקוראים על הזמנות השמורים הבאות שלהם

מספר הימים  מכסה השירות מתחילה בתאריך הנוכחי וכוללת את מספר הימים שהוגדר בשדה שאותה
 .שייכללו בדוח

 

  קיצור תקופת השאלה/ השאלותהארכת 18.3

  )cir-08( פריטים מושאלים הארכת
ניתן גם לבחור להדפיס דוח בלא  . השאלות קוראים על פי קריטריונים שוניםהארכתשירות זה מאפשר 

  .ן עצמכותההארשיתבצעו 

  )cir-13(קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאלים 
  .שירות זה מאפשר קיצור תקופת ההשאלה של פריטים מושאלים שעבורם יש הזמנות

  הזמנות 18.4

   )cir-12(טופסי הזמנות 
לא  . למשלוח לקוראיםההזמנה לא מולאהשירות זה מפיק טופסי הזמנה והזמנת שמורים וכן מכתבי 

  .י הזמנה עבור פריטים הנמצאים בשלב ההחזרה למדףיודפסו טופס
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  )cir-22(טופסי הזמנות צילומים 
ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא הספרייה  .שירות זה מפיק טפסי הזמנות צילומים

 .האדמיניסטרטיבית

  )cir-24(נתב של הזמנות בקמפוס 

גדרה שמיעלת את הבחירה מאיזה תת ספרייה ומפיץ אותם לפי בחירה של ההשירות הזה בוחן הזמנות 
  צריך לקחת את ההזמנה 

  (cir-240)  ניקוי של נתב של הזמנות

או שהפריט נמחק או שפריט (המקורי שלוהשירות הזה מוחק הזמנות  שמוקמו על פריט שלא פנוי במבנה 
  )לא מעמד פריט אבל עכשו יש לו

   )cir-05(רשימת קוראים 
כולל תאריך תפוגת הרישום לספרייה , ראים העונים על קריטריונים מסוימיםשירות זה מפיק רשימת קו
  .וקודי ההגבלות של הקורא

  )cir-07(דוח הזמנות 

ההזמנות הללו יכולות להיות עבור ספרים  .שירות זה מפיק רשימת הזמנות קיימות של פריטי הספרייה
כאלה שמצפים לאיסוף על ידי הקורא , )Wסטטוס הזמנה (ספרים הנמצאים כעת בהשאלה ', מדף הסגור'ב

ניתן להדפיס את טופסי ההזמנה על ידי השירות הדפסת טופסי  .והזמנות שמורים) Sסטטוס (המזמין 
  ).cir-12(הזמנות 

  )cir-11(דוח הזמנות שלא מולאו 
ם במטרה לבדוק א, הדוח נועד לבדיקת הזמנות שלא מולאו .שירות זה מפיק דוח ובו פריטים שהוזמנו
במסנן זמינות " רק פריטים זמינים"בחרו באפשרות , למטרה זו .קיים עותק זמין למסירה לקורא המזמין

תוכלו להפעיל את השירות ללא בדיקת זמינות במטרה לקבל דוח , עם זאת .הפריטים בעת הפעלת השירות
ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא הספרייה  .כולל של הזמנות שלא מולאו

  .האדמיניסטרטיבית

  )cir-06(דוח מדף פריטים מוזמנים 
ומפיק מכתבים לקוראים , שירות זה מזהה פריטים שהמתינו על מדף המוזמנים במשך מספר ימים מוגדר

  .כדי למסור להם שהפריט שהזמינו כבר אינו מוחזק עבורם

   )cir-04(דוח השאלות 
  .ניםשירות זה מפיק רשימת השאלות לפי קריטריונים שו

  )cir-14(דוח פריטים בעלי ביקוש גבוה 
ושקיים עבורן לפחות מספר ההזמנות , שירות זה מפיק רשימה של פריטים שיש עבורם ביקוש גבוה

  .שהוגדר בטופס השירות

  )cir-15(דוח פריטים בחדר הקריאה 
  .שירות זה מפיק רשימת פריטים בחדר קריאה ספציפי
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   )cir-16" (שנטען שהוחזרו"או " שאבדו"דוח פריטים מוחזרים 
נטען "או ש" אבדו"שירות זה מפיק דוח הכולל את כל הפריטים המושאלים שהוחזרו ושנחשבו ככאלה ש

פריטים שלגביהם נטען שהוחזרו הם פריטים שהושאלו ושהקורא השואל טען  .על ידי השואל" שהוחזרו
 . בהשאלהלמרות שבספרייה הם עדיין רשומים ככאלה שנמצאים, שהחזירם

 .Z36Hשירות זה פועל על  .ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא הספרייה האדמיניסטרטיבית
  .cir-16 אינה יכולה להפעיל את Z36Hספרייה שאין אצלה רשומות 

   )cir-17(מחיקה של הזמנות שפג תוקפן / דיווח 
תאריך העניין "הזמנות ש, כלומר(דיווח ומחיקה של הזמנות שפג תוקפן , שירות זה מאפשר זיהוי

-cirמומלץ להפעיל את  .או מפיק דוח ומוחק את ההזמנות במקביל, הוא מפיק דוח ).שלהן עבר" האחרון
 . באופן סדיר ותכוף17

  )cir-19(דוח פריטים שנטען שהוחזרו 
 Z36-STATUS(שירות זה מפיק דוח לגבי פריטים בהשאלה שהקורא השואל טוען שהחזירם לספרייה 

= "C".( וכן לסטטוס פריט , ספריות או לכולן-למספר תתי, ספרייה אחת-ניתן להגביל את השירות לתת
כלומר כל הפריטים (ניתן לקבוע אם הדוח ישקף את המצב הנוכחי  .או לסטטוס קורא אחד או יותר
 .את הדוחאו את המצב במהלך תקופה שהוגדרה על ידי מי שהפעיל , )הנוכחיים שלגביהם נטען שהוחזרו

ניתן למיין את הדוח לפי  ."Z35-EVENT-TYPE = "66הוא יתבסס על אירועים מסוג , במקרה זה
 .ברקוד פריט או מספר קורא, מספר מדף

  )cir-35(דוח ניתוח סיכונים 
שירות זה פועל ביחס להזמנות שמורים צפויות וקובע אם יש סיכון שלא ימולאו מכיוון שהפריטים 

 .נטען שהוחזרו או שאינם זמינים עקב פעולות תחזוקה ביחס אליהם, אבדו, ו בזמןשהוזמנו לא הוחזר
יכול שירות זה להקצות מחדש הזמנות שמורים על ידי , שימו לב לכך שבנוסף לדיווח על מצב הפריט

הזמנות שלא ניתן להקצותן  . זמיןדומהלפריט ' בסיכון' והעברת ההזמנה מהפריט דומיםבדיקת פריטים 
 .בוטלו ותישלח הודעה לקורא המזמיןמחדש י

  )cir-34(מחיקה של הזמנת שמורים שפג תוקפה / דיווח 
השירות ימחק את כל הרשומות  .שירות זה מאפשר למחוק הזמנות שמורים ישנות שלא הסתיימו בהשאלה

התאריך הנוכחי פחות מספר הימים : מוקדם מהתאריך שחושב בצורה הבאה booking_end_dateשעבורן 
  .מספר הימים שייכלל בדוחהוגדר בשדה ש

  )cir-21(דוח יומן השאלה 
 .שירות זה מדווח על אירועי יומן ההשאלה

  רשומות קוראים 18.5

   )cir-25(בניית מפתחות קוראים 
הוא משמש לצורך הצגת  . הוא אחד ממספר טבלאות המכילות נתונים אודות קוראי הספרייהZ353מפתח 

 . מסומנתהצג קוראים מקומיים בלבדאים שיוצגו ברשימה כאשר התיבה ולזיהוי הקור, רשימת הקוראים
 ).ADMשם וספריית , ברקוד, מספר קורא (Z308- וZ303הוא מכיל נתונים שנלקחו מתוך הטבלאות 
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את  . בודדת למפתחADM ולהוספת ספריית Z353שירות זה נועד לבנייה כוללת מחדש של מפתח 
הוא יעודכן באופן אוטומטי על ידי , לאחר יצירת המפתח:  ראשוניתהשירות יש להפעיל רק לצורך יצירה

 ).Z308- וZ303ברשומות (המערכת כל אימת שמעודכנים נתוני קוראים 

לספריות הכוללות  . ובונה אותה מחדשZ353מוחק השירות את טבלת , מחיקת הכולאם סומנה התיבה 
תחת ,  מסומנתמחיקת הכול התיבה כאשר, יש להפעיל את השירות פעם אחת, ADMמספר ספריות 

 אינה מחיקת הכולכאשר התיבה ,  בנפרדADMואחר כך עבור כל ספריית ,  אחתADMספריית 
הפעולה תיעצר ותופיע הודעת שגיאה , אם בסיס הנתונים כבר מכיל רשומות עבור הספרייה .מסומנת

  .בקובץ היומן

 )cir-77(עדכון רשומות קוראים 
בעיקר בסביבת ספריות ( בספריות המכילות מספר רשומות קוראים מקומיים שירות זה נועד לשימוש

ADMבעיות קוראים , שירות זה נועד לספק פלטפורמת ניהול מרכזית לרישום תאריכי תפוגה ). מרובות
  .במספר ספריות והכנה למחיקת קוראים

 כך שתתאם לתאריך Z305שירות זה מעדכן את תאריך התפוגה של כל רשומת  .1
  . של ספריית האםZ305גה המופיע ברשומת התפו

לשדה " 99"יוסיף השירות את הערך ,  בעיות קוראZ305אם יש באחת מרשומות  .2
  ).z303_delinq_n_3( ברשומת הקורא 3הגבלה גלובלית 

של רשומת הקורא כלול התוכן ) z303_field_2 (2הערה גלובלית אם בשדה  .3
DELETE , הרי שבעת הפעלת השירותcir-77בדוק המערכת אם יש לקורא זה  ת

, בפעם הבאה שיופעל שירות זה .to-delמחויבויות כלשהן ותחליף את התוכן בשדה 
  ). וכדומהZ303 ,Z304(יימחקו רשומות הקורא 

  )cir-23(מחיקת רשומות קוראים 
 .שירות זה מאפשר מחיקת קוראים מהמערכת

- של תתZ305יימחקו רק רשומות , ריותספ-ספרייה ספציפית במסנן תת-אם השירות מופעל עם תת
 .Z38- וZ31 ,Z37כלומר , ספרייה זו-הספרייה שנבחרה וכל הרשומות השייכות לתת

, Z31: דה פקטויימחקו הרשומות הבאות , ספריות-במסנן תת" הכול"אם השירות מופעל עם האפשרות 
Z37 ,Z38 ,Z303 ,Z304 ,Z305ו -Z308ת כמו גם רשימות התפוצה הרלוונטיו. 

 .מספר הקורא פשוט נמחק משדות הרשומה הרלוונטיים;  לא באמת נמחקותZ31שימו לב לכך שרשומות 
ישונה הסטטוס , )במקרה זה ניתן למחוק את הקורא רק עם דגל ויתור(אם הפעולות הכספיות אינן סגורות 

  . מדויקים גם אם נמחק הקוראיישארוהמשמעות היא שהדוחות הכספיים  .וויתורשלהן ל

ואין הם קובעים אילו , כל המסננים האחרים משפיעים רק על שליפת רשומות, הספרייה-למעט מסנן תת
 .רשומות תימחקנה

יימחק לגמרי מהמערכת ": 03"-ומסנן סטטוס הקורא נקבע כ, "הכול"הספרייה הוגדר כ-מסנן תת: לדוגמה
 נוספת שבה סטטוס Z305ורשומת , 03 אחת שבה סטטוס הקורא הוא Z305עם רשומת ) Z303(קורא 

 . שלו יימחק לחלוטיןZ305 באחת מרשומות 03כל קורא שיש לו סטטוס קורא  .04הקורא הוא 

הכוונה היא שאם ישנן  .שימו לב שהזמנות צילומים מקבלות את אותו היחס שמקבלות הזמנות רגילות
יום הזמנות ספרים לא אם השירות הופעל כך שק .לא ניתן למחוק את הקורא, הזמנות צילומים קיימות
 .גם קיום הזמנות צילומים לא יעשו כן, ימנעו את מחיקת הקורא
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לא ניתן , )שאינן סגורות או מבוטלות, כלומר(ס שלא הוחזרו "אם יש לקורא השאלות או הזמנות הב
יימחק הקורא , ס של הקורא אינן פעילות"אם כל הזמנות הב .לא ניתן לעקוף דרישה זאת .למחוק אותו

  .DELETEDס יוחלף במחרוזת "פר הקורא ברשומות הבומס

   )cir-32(מחיקת מספרי קוראים 
הרשומות שמהן  .שירות זה מסיר את מספרי הקוראים מתוך רשומות הנשמרות רק לצרכים סטטיסטיים

שירות זה יסיר את מספרי  .Z309- וZ31 ,Z36H ,Z37H ,Z40 ,Z35 ,Z68יוסר מספר הקורא הן 
ויחליף אותם , רשומות שמועד יצירתן חל לפני מספר הימים שנקבע על ידי המשתמשהקורא מתוך כל ה

 . הוא תאריך הביצועyyyymmddשבו , SCRyyyymmddבקוד 

 .יטופלו רק פעולות סגורות או שחל עליהן ויתור, Z31אם מספר הקורא הוסר מטבלת הפעולות הכספיות 

אם יוסר  .יטופלו רק הזמנות סגורות או מבוטלות, )Z40(אם מספר הקורא הוסר מטבלת הזמנות הקורא 
 או CLS ,LC ,VCכלומר , יטופלו רק הזמנות בעלות סטטוס סגור, )Z68(מספר הקורא מהזמנות רכש 

CNB. 

אם מוחקים את  .מספר ימים לשמירהתוך שימוש בפרמטר , כל הרשומות יסוננו על פי הוותק שלהן
  .ספרייה-סנן את הרשומות גם לפי סטטוס פריט ותתניתן ל, )Z36H(טבלת היסטוריית ההשאלות 

  )file-20(טוען קוראים 
רשומות שמקורן בדרך כלל , XMLשירות זה מאפשר טעינת רשומות קוראים בקובץ טקסט או בקובץ 

והוא יכול , עדכון או מחיקה של רשומות קוראים, השירות מאפשר הוספה .לתוך בסיס הנתונים, חיצוני
או רשומות כתובת /ו, )Z308(רשומות מפתחות זיהוי , )Z303 ,Z305(ומות קורא לכלול עדכון רש

)Z304.(  המשתנהOPEN-DATEב -Z303ניתן להגן על  . נקבע כתאריך שבו הופעל השירות
רשומות בעת עדכון רשומות הקוראים בעזרת שירות זה באמצעות סימון התיבות הרלוונטיות /שדות

לא יעודכנו השדות המסומנים אם , כאשר יופעל שירות זה .שומת קוראבכל ר) 2(בלשונית פרטי קורא 
הדבר  .הוא יעודכן בנתונים החדשים המיובאים, אם שדה כלשהו ריק .הם מכילים כבר נתונים קודמים

הכתובות והפרופילים , הקורא הגלובאלי, מתייחס לכל השדות ברשומות הקורא המקומי
)Z303/Z304/Z305/Z308 (רשומות באמצעות השירותבמהלך טעינת .   

  
 A ,B ,D, 1ערכים אפשריים הם  .z303_plif_modificationהערכים להגנה על שדות שמורים בשדה 

  .E-ו
  

  )Z303/Z304/Z305/Z308( לא לעדכן רשומות קורא כלל – 1
 

A –לא לעדכן רשומות כתובת כלל .  
        z304_address[0]  
        z304_address[1]  
        z304_address[2]  
        z304_address[3]  
        z304_address[4]  

B –לא לעדכן סטטוס קורא .  
        z305_bor_status  

D –לא לעדכן תאריך תפוגת רישום הקורא לספרייה .  
        z305_expiry_date  

E –ל" לא לעדכן כתובת דוא.  
 

 והשדות לעיל z303_plif_modification נבדק תוכן שדה )file-20(טוען קוראים בזמן הרצת השירות 
  .מעודכנים בהתאם
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  פעולות כספיות 18.6

  )cash-02(דוח פעולות כספיות 
ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא  .שירות זה מפיק דוח פעולות כספיות של קוראי הספרייה

 .הספרייה האדמיניסטרטיבית

ימת שיש צורך לדעת את שיעור תזרים המזומנים בספרייה עבור חלק הפעילו את השירות כל א
  .מהפעולות הכספיות או כולן

  )cash-03(דוח תשלומים שהתקבלו 
 .שירות זה מפיק דוח תשלומים שהתקבלו

איש צוות , הפעילו את השירות כל אימת שיש צורך לדעת את שיעור תזרים המזומנים עבור מחשב מסוים
  .ספרייה או יעד תשלום-תת, ספרייה כלשהו

  )cash-05" (שולמו"עדכון פעולות ל/ מכתב פעולות שלא שולמו 
עבור כל הפעולות הכספיות שנרשמו בטווח " שולם"ל" לא שולם"שירות זה משנה את סטטוס התשלום מ

 .התאריכים שהזנתם לטופס השירות

על  .ך החבות שלו לספרייההשירות מדפיס גם לכל קורא מכתב המפרט את כל הפעולות שלו ואת ס
כנראה (אם היא מעבירה את האחריות לגביית כספים לסוכנות חיצונית , למשל, ספרייה להפעיל שירות זה

  ).לדיווח על נתונים אלה, )cash-20(באמצעות דוח פעולות כספיות 

  )cash-06(הודעות לקוראים שחייבים כספים 
ם לספרייה עולה על הסכום שהוגדר בעת הפעלת שירות זה מאפשר הדפסת הודעות לקוראים שחוב

ניתן להפעיל את  .ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא הספרייה האדמיניסטרטיבית .השירות
 .ספרייה בנפרד-השירות כדי לחשב את מצב החובות בתאריך קודם כלשהו ועבור כל תת

  )cash-09(תהליך ייצוא פעולות כספיות 
 .יצוא פעולות כספיות לסוכנות גבייה חיצוניתשירות זה מאפשר י

-Z31 כדי לעדכן את השדות Z52 של cash-09-batch-number השירות נועץ במונה ":אלף"למתאם 
TRANSFER-NUMBERו -Z31-RECALL-TRANSFER-NUMBER בעת ביצוע העברה או 

 .שיופקו על ידי שירות זהאי לכך תזוהה כל פעולה באמצעות מספר ייחודי בדוחות  .קיצור תקופת השאלה
הספרייה לקודי הקמפוס או - כדי לתרגם את קודי תתcash_09_translateהשירות נועץ בטבלה 
  .המחלקה לצורכי דיווח

  )cash-10(ייצוא פעולות כספיות 
על פי קריטריונים של התוכנה וקריטריונים שקובע ) פעולות כספיות (Z31שירות זה שולף רשומות 

 הכלולות בדוח מסומנות ככאלה Z31רשומות  .ר דוח שנועד לסוכנות גבייה חיצוניתויוצ, המשתמש
 .נכללות בדוח ובקובץ הייצוא" חיוב"רק פעולות כספיות מסוג  ".נשלחו"ש

וכן קובץ , ADM של ספריית printהשירות מפיק דוח הכולל את הפעולות שיוצאו והנמצא בספריית 
XMLבספריית ,  לייצואscratchפריית  של סADM.  קובץXML לייצוא מכיל נתונים אודות הפעולות 

וכן פרטים ביבליוגרפיים ) Z303/Z304/Z308(כמו גם פרטים של הקורא החייב , )Z31(הכספיות 
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" cash-export" תחת edit_paragraphתוכן הפרטים הביבליוגרפיים נקבע בטבלה  .הקשורים לפעולה
 .tab_format-ב

-Z31 כדי לעדכן את השדה Z52 של last-cash-transferנועץ במונה  השירות ":אלף"למתאם 
TRANSFER-NUMBERובמונה ,  כאשר מתקיימת העברהlast-cash-recall כדי לעדכן את Z31-

RECALL-TRANSFER-NUMBERאי לכך תזוהה כל פעולה  . בעת ביצוע קיצור תקופת השאלה
  . זהבאמצעות מספר ייחודי בדוחות שיופקו על ידי שירות

  )cash-11(ייבוא פעולות כספיות 
ניתן לעדכן  .על פי נתונים מתוך קובץ הקלט שהתקבל) Z31רשומות (שירות זה מעדכן פעולות כספיות 

העדכון מקביל לתשלום החוב  . שיוצאו ושלא בוצע קיצור תקופת השאלה עבורןZ31רק רשומות 
 .ומאפשר תשלום מלא או חלקי, באמצעות מודול ההשאלה

  
-z31 מקובץ הקלט מותאמת לרשומת פעולה כספית קיימת באמצעות רכיבי הקלט XMLכל רשומת 

id/sequence או לחילופין z31-transfer-number.  התוצאה היא דוח הכולל שורה עבור כל פעולת
 .קלט

  
  : הבאXMLעל קובץ הקלט להיות בפורמט 

 
<?xml version="1.0"?>  
 
<p-cash-11>  
   <record>  
      <z31-id>JOHN</z31-id>  
      <z31-sequence>200312151806862</z31-sequence>  
      <z31-sum>2.00</z31-sum>  
      <z31-transfer-number>12</z31-transfer-number>  
      <z31-payment-date>20031212</z31-payment-date>  
      <z31-payment-hour>0901</z31-payment-hour>  
      <z31-payment-cataloger>STF1</z31-payment-cataloger>  
      <z31-payment-target>df-23</z31-payment-target>  
      <z31-payment-ip>255.255.255.255</z31-payment-ip>  

<z31-payment-mode>00</z31-payment-mode> 
<z31-payment-receipt-number>RCPT-501</z31-payment-receipt-

number>  
   </record>  
</p-cash-11>  
 

 ריקים z31-sequence- וz31-idאם השדות  . הוא אופציונליz31-payment-receipt-numberהשדה 
 קיימת Z31 לצורך התאמת רשומת z31-transfer-number-תשתמש המערכת ב, או לא קיימים

 .לרשומה בקובץ הקלט

ועליו לכלול אחד מהערכים תחת ,  הוא שדה חובהz31-payment-modeהשדה שימו לב לכך ש
PAYMENT-MODE בטבלה pc_tab_exp_field.eng.  

  )cash-12(מ "תיקון של מע/יצירה
 :ניתן להפעילו באחד משני המצבים הבאים .מ של פעולות כספיות"שירות זה מעדכן את ערכי המע

ושערך " פתוח"כל הפעולות הכספיות שהסטטוס שלהן הוא ייסרקו ,  במצב פעולה זה–מ "בניית מע
יחושב הסכום הקיים כך , מ"חייב להיות להן שיעור מע, tab18.lngעל פי , אם .מ שלהן הוא אפס"המע

 99.00 מופיע הסכום 40בפעולה קיימת מסוג , לדוגמה .מ"מ בתוספת סכום מע"מע-שיכלול סכום לפני
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 10.00מ של " יש כעת שיעור מעtab18.lngבטבלה  . 99.00₪ל  וסכום נטו ש0.00מ של "ערך מע, ₪
סכום ,  99.00₪יהיה ערך הפעולה החדש , cash-12לאחר הפעלת השירות . 40עבור פעולות מסוג 

 . 90.00₪מ יעמוד על "מע-והסכום לפני,  9.00₪מ יהיה "המע

ושערך " פתוח"ן הוא ייסרקו כל הפעולות הכספיות שהסטטוס שלה,  במצב פעולה זה–מ "תיקון מע
יילקח הסכום , מ שונה"חייב להיות להן שיעור מע, tab18.lngעל פי , אם .מ שלהן שונה מאפס"המע

 .מ"מ כבסיס לחישוב המע"מע-שלפני

 90.00 וסכום נטו של 9.00מ של "ערך מע,  99.00₪ מופיע הסכום 40בפעולה קיימת מסוג , לדוגמה
, cash-12לאחר הפעלת השירות  .20.00- שונה ל40עולה מסוג  עבור פtab18.lng-מ ב"שיעור המע .₪

מ יעמוד על "מע-והסכום לפני,  18.00₪מ יהיה "סכום המע,  108.00₪יהיה ערך הפעולה החדש 
90.00₪   

   סטטיסטיקה 18.7

  )cir-30(נתונים סטטיסטיים כלליים של השאלה 
הזמנות , הארכות, השאלות(שובות שירות זה מפיק דוח סטטיסטי הכולל את כל פעילויות ההשאלה הח

  .ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה היא הספרייה האדמיניסטרטיבית .במסגרת דוח אחד) והחזרות

  )cir-31(נתונים סטטיסטיים ספציפיים של השאלה על פי סוג פעילות 
, חס להשאלותניתן להפעילו בי .שירות זה מפיק דוח סטטיסטי המופרד על פי סוג פעילות ההשאלה

ניתן להפעילו רק כאשר הספרייה הפעילה  .הזמנות שמורים והזמנות צילום, הזמנות, הארכות, החזרות
  .היא הספרייה האדמיניסטרטיבית

  כללי 18.8

 )SDI) 01-sdi –אישית על פרסומים חדשים בספרייה -דיווח תפור
- דיווח תפור– SDI) Selective Dissemination of Informationשירות זה מפעיל את כל שאילתות 

ושולף רשומות שנוספו לבסיס הנתונים מאז הפעם הקודם שבה ) אישית על פרסומים חדשים בספרייה
 .RSSתוצאות החיפוש נשלחות למשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני או כהזנות  .הופעל

-תת, יפוש מגדירה חSDIשאילתת  . של הקוראSDI-פורמט הרשומות שיישלחו הוגדר בפרופיל ה
רשימת בסיסי , ) שלו בלא קשר למיקומו שלוSDIהקורא יכול להגדיר את שאילתות (ספרייה לחיפוש 

אופן משלוח , תקופת השעיה, SDIתאריך תפוגה לשאילתת , תדירות הפעלת שאילתת החיפוש, חיפוש
, SDIדיר הודעת הקורא יכול להג, בנוסף ).character set(וערכת תווים )  או שניהםRSSהזנת , ל"דוא(

 .ל ואם הוא מעוניין גם לקבל הודעות עם אפס תוצאות"נושא הודעת הדוא, ל חלופית"כתובת דוא

הפורמט ליצירת הודעת  .SDI בפרופיל שלהם יכולים ליצור פרופילי SDIרק משתמשים בעלי הרשאת 
 .form_lng/bor-sdi-00ל שתישלח לקוראים שמור תחת "הדוא

 .p_sdi_01באמצעות קוד השירות השירות מזוהה במערכת 

 )sdi-02( למשתמש SDIהודעת 
 :לשירות זה שתי פונקציות . ובודק את תאריכי התפוגה שלהםSDI-שירות זה עובר על כל פרופילי ה

 . ימים מהתאריך הנוכחיX שלהם עומד לפוג בתוך SDIל לקוראים שפרופיל "משלוח הודעת דוא
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ויות לפוג במהלך החופשות והודעה לקוראים על כך באמצעות דחיית תאריך התפוגה של שאילתות הצפ
 .ל"הדוא

 .הוא לא יקבל הודעות נוספות על כך, אם הקורא לא שינה את תאריך התפוגה לאחר קבלת ההודעה

-sdi/ וכן form_lng/sdi-expire-00ל שתישלח לקוראים שמור תחת "הפורמט ליצירת הודעת הדוא
vacation-00.  

 .p_sdi_02מערכת באמצעות קוד השירות השירות מזוהה ב

 )sdi-03( שפג תוקפן SDIמחיקת שאילתות 
 . ומוחק את אלו שפג תוקפן עד התאריך שנקבע בשירותSDIשירות זה עובר על כל שאילתות 

  .p_sdi_03 –ניתן לזהות שירות זה במערכת באמצעות קוד השירות שלו 

 )SDI) 04-sdiהודעה כללית למשתמשי 
תילקח מתוך קובץ ,  תווים לכל היותר2000באורך , ההודעה .SDIשולח הודעה לכל משתמשי שירות זה 

 .alephe/scratch/הקלט תחת 

 .p_sdi_04 –ניתן לזהות שירות זה במערכת באמצעות קוד השירות שלו 

 )com-01( הדפסת דוח סמנים 
  .שירות זה מפיק דוח סמנים בחתכי תאריכים שונים

  )manage-111(ים לרשומה  בניית מפתחות מיל
כתובת ספק , )Z70(ספק :  הבאותOracleשירות זה יוצר מילות מפתח מתוך שדות שונים בטבלאות 

)Z72( , קורא)Z303( , כתובת קורא)Z304( , חדר קריאה)Z310( , תקציב)Z76.(  מפתח מילות
 .המפתח שנוצר מאפשר חיפוש רשומות באמצעות מילות מפתח

יש להפעיל שירות זה רק , ות המפתח מתעדכן אוטומטית עם כל רשומה חדשה שנוספתמכיוון שמפתח מיל
  .לאחר המרות

  )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. וכחי שביציאת יפסיק השירות את השרת הנ, 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 

  .ילו שירות זההפע, 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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  ניהול טבלאות בסיס הנתונים 18.9

 )cir-01(ה מחדש של תאריכי החזר-בנייה
אם הספרייה התחרטה על  .שירות זה מוחק ובונה מחדש את תאריכי ההחזרה עבור התאריך הנוכחי

, במודול ההשאלה"  תאריכי החזרה פעילים–השאלה "ששינתה את תאריכי ההחזרה באמצעות האפשרות 
  .tab17- וtab16שירות זה ישחזר את תאריכי ההחזרה הסטנדרטיים על פי הגדרות 

 )manage-06( טבלאות הספרייה ספירת
קובץ בשם  .שירות זה מפיק נתונים אודות גודל הטבלאות ומספר הרשומות בכל טבלה

count_report.lst נוצר אוטומטית וניתן למצאו בספריית scratch.  

 )manage-08(ארגון טבלאות בסיס הנתונים 
) batch(אחר שטענתם בתהליך אצווה הפעילו שירות זה ל .שירות זה מארגן את טבלאות בסיס הנתונים

  . רשומות ביבליוגרפיות חדשות למערכת20,000או לאחר הוספת כל , מספר גדול של רשומות

 )file-03( בסיס הנתונים טבלאותייצוא 
תמשיך , מכיוון שהטבלאות רק מועתקות .שירות זה מאפשר ייצוא טבלאות הספרייה ושמירתן בקובץ

 ולא ALEPHו לב לכך שטבלאות הספרייה הן קובצי נתונים בפורמט שימ .כסדרההמערכת לתפקד 
   .Oracleטבלאות 

  

  .השתמשו בשירות זה כדי לסדר מחדש את מיקום הקבצים בחומרת המחשב שלכם

 )file-04( ללא בדיקות –ייבוא טבלאות בסיס הנתונים 
 ALEPHלט להיות בפורמט על קובץ הק . של הספרייהOracleשירות זה מייבא נתונים לתוך טבלאות 

sequential.  השתמשו בשירות זה כדי לייבא קובץ נתונים בפורמטALEPH sequential.  לפני הפעלת
  .UTIL A/17/10 באמצעות file_list-ודאו שקבעתם את המיקום הרצוי לטבלה ב, שירות זה

 )cv-04-file( עם המרת תווים –ייבוא טבלאות בסיס הנתונים 
וממיר אותם לפורמט טבלאות ) sequential( נתונים מתוך קבצים בפורמט סדרתי שירות זה טוען

Oracle. 

ההבדל נעוץ בכך  .)file-04( ללא בדיקות –ייבוא טבלאות בסיס הנתונים השירות דומה לשירות 
לקובץ הסדרתי לפני המרת הנתונים ) character conversion(ששירות זה משמש לביצוע המרת תווים 

  .Oracleטבלאות לפורמט 

 )file-06( עם בדיקות –ייבוא טבלאות בסיס הנתונים 
וממיר אותם לפורמט טבלאות ) sequential(שירות זה טוען נתונים מתוך קבצים בפורמט סדרתי 

Oracle.  שירות זה טוען את הרשומות אחת אחת והמשתמש יכול להגדיר את הבדיקות הסטנדרטיות
 .ורןותוכניות התיקון הדרושות עב
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הטוען את הרשומות ) file-04( ללא בדיקות –ייבוא טבלאות בסיס הנתונים שירות זה דומה לשירות 
מומלץ בדרך כלל להשתמש בשירות  . גדולים ואינו מציע אפשרות לבדיקה ולתיקון שלהן' נתחים'ב

  .זה לצורך המרות

 )file-09(בדיקת מפתחות כפולים 
השירות מפיק יומן המפרט את  .בטבלאות בסיס הנתוניםשירות זה משמש לבדיקת כפל מפתחות 

  .alephe_scratch$ניתן למצוא אותו תחת  .המפתחות הכפולים שנמצאו

 )manage-64(יצירת מפתחות תיוק לשמות 
זיהוי קורא , )Z303(נתוני קורא , )Z70(שירות זה יוצר מחדש מפתחות שמות עבור טבלאות ספק 

)Z308 (מרצה קורס /ושם)Z108.( אם המערכת אצלכם משתמשת ב-Z308-ENCRYPTION , ייווצר
כללי התיוק /יש להפעיל שירות זה אם נעשה שינוי בערכי . על פי סוג ההצפנהZ308שם המפתח עבור 

או / וVENDOR_NAME_KEYאו / וBORROWER_NAME_KEYשל 
COURSE_NAME_KEYאו / וINSTRUCTOR_NAME_KEY. 

 )manage-92(מחיקת ספרייה 
 :הדבר כולל . מתוך קונסורציום הספריותADMות זה מסיר ספריית שיר

  . שנמחקהADMחילוץ ומחיקה של נתוני ספריית  •

ספקים והרשאות צוות , כגון רשומות קוראים ופרופילים, חילוץ כל הרשומות המשותפות •
 . שנמחקה יחולצו ויימחקוADMרשומות שזוהו כשייכות לספריית  .הספרייה

 . שנמחקהADM רשומות מצאי שזוהו כשייכות לספריית חילוץ ומחיקה של •

 . שנמחקהADMחילוץ ומחיקה של רשומות ביבליוגרפיות המקושרות רק לספריית  •

 .חילוץ ומחיקה של רשומות חומר קריאה לקורסים •

 .zxxx.seqaaהרשומות שחולצו נשמרות בקבצים עם שמות כגון 

  תחזוקה 18.10

  )cir-36(רשימת תחזוקה 
הספרייה  . רשימת פריטים שיש לשלחם לצורך תחזוקה במסגרת טווח הזמן שהוגדרשירות זה מפיק

בהתאם  .סטטוסי פריטים וספקי שירות ספציפיים, סוגי חומרים, יכולה להפיק רשימה זו עבור מיקומים
שימו לב לכך שהזמנת  .יוכל שירות זה גם לנסות ליצור הזמנת שירות עבור פריטים אלו, להגדרותיו
אספקה לתקופת ההזמנה כפי שעושה הזמנה /סיום/ לא מוסיפה מועדי התחלהcir-36מצעות שירות בא

  .מומלץ להפעיל שירות זה על בסיס קבוע .רגילה
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