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  וניהול שמורים'מקורות קריאה לקורסים'סקירה כללית של  1
 היא לספק מידע לסטודנטים אודות חומרי הקריאה הדרושים 'מקורות קריאה לקורסים'מטרת מודול 

 .והאופציונליים שאותם מציעים המרצים לצורך הקורסים שלהם
  

 מספק כלים לניהול היצירה והעדכון של רשימות קריאה לקורסים 'ריאה לקורסיםמקורות ק'מודול 
 : תוכלו לבחור מתוך האפשרויות הבאות. שמוריםהולניהול אוסף 

 . עדכון של פרטי קורסים/יצירה •
זו למעשה רשימת . (לקורסים) עותקים(הקצאת רשומות ביבליוגרפיות ופריטים  •

 .) הקריאה לקורס
במטרה , )ורך קיצור תקופת ההשאלה ורשימות איסוףלצ(הזמנת פריטים  •

 . להעבירם לאוסף השמורים/לשנותם
 . הדפסת רשימות איסוף מאוסף השמורים •
 . לאוסף השמורים) תוך שימוש בברקוד(העברת פריטים  •
 . מאוסף השמורים) תוך שימוש בברקוד(הוצאת פריטים  •
  ).פריטים+ כותרים + קורס (הדפסת דוח רשימת הקורסים  •
 . הדפסת דוחות ניקוי האוסף •

 נעשה דרך רשימת הקריאה לקורסים בתפריט 'מקורות הקריאה לקורסים'ניהול הפעולות הקשורות ב
 .alephe/www_r_lng הרלוונטיים ניתן למצוא בספריית HTMLאת מסכי . הסגל בממשק הרשת

  
. נפרד) ספריית אלף(ים הרשומות הביבליוגרפיות עבור חומרי הקריאה לקורסים נשמרות במאגר נתונ

 :USM30-מדובר ב, ALEPHבהתקנת ההדגמה של 
  

  
  

) expand –להרחיב ( ניתן להפיק 'מקורות הקריאה לקורסים'את הרשומות הביבליוגרפיות של אוסף 
או שניתן , )USM01-מדובר ב, ALEPHבהתקנת ההדגמה של (ממאגר הנתונים העיקרי של הספרייה 

הפקת הרשומות מתוך הספרייה . 'מקורות הקריאה לקורסים' הנתונים של לקטלגם ישירות לתוך מאגר
וקיטלוג ישיר מבטיח שמאגר הנתונים הראשי יהיה נקי מרשומות שהן ; הראשית חוסכת מאמץ קיטלוג רב

 ).מסמכים סרוקים וחומרים פרטיים, כגון צילומים(חיצוניות לו 
  

.  נשמרות בספרייה האדמיניסטרטיבית הראשית'מקורות הקריאה לקורסים'רשומות הפריטים של אוסף 
תיצור המערכת קישור נוסף מתוך , אם מדובר בפריטים שבדרך כלל נשמרים באוספי הספרייה הרגילים
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עם (המשמעות היא שניתן להציג את הפריטים .  אל הפריט'מקורות הקריאה לקורסים'מאגר נתוני 
במאגר הנתונים ) 'שמורים' הועברו לאוסף במקרה שהם, מיקומם החדש ועם הסטטוס השמור שלהם

 .'מקורות הקריאה לקורסים'כמו גם במאגר הנתונים של , הראשי
  

בהזמנות הללו תשתמש המערכת כדי . יש ליצור הזמנה עבור הפריטים שצריך להעביר לאוסף השמורים
 פריט עבור  ניתן להוסיף רשומות'מקורות הקריאה לקורסים'באמצעות מודול . ליצור רשימת איסוף

 . 'מקורות הקריאה לקורסים'רשומות ביבליוגרפיות המקוטלגות ישירות לתוך מאגר הנתונים של 
 

 תפריט ראשי 1.1
 : 'מקורות הקריאה לקורסים'לפתיחת תפריט רשימת 
 .היכנסו עם שם משתמש וסיסמה של משתמשי סגל, מתוך תפריט הסגל ברשת

  

  
 

 :עת ייפתח החלון הבאכ. 'Course Reading List'בחרו באפשרות 
 

 
 

ניתן להגיע לכל אפשרויות הניהול על ידי לחיצה על הקישור . 'מקורות הקריאה לקורסים'זה חלון ניהול 
 .הרלוונטי
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 קורא 2
 .סטודנט ומרצה: במודול זה מוגדרים שני סוגי קוראים

  
 .הזהבמאגר הנתונים הספציפי , 'מקורות הקריאה לקורסים'ברשימת , הסטודנט מחפש ברשת

  
 . על מנת להוסיף מידע לקורס שלו'מקורות הקריאה לקורסים'המרצה ישתמש ברשימת 

  

 'מקורות הקריאה לקורסים'השימוש ברשימת  2.1
 :  והרשומות המשויכות אליה'מקורות קריאה לקורסים'כדי לחפש רשימת 

צג כעת תו. Local Database linkלחצו על הקישור , מהתפריט הראשי של הקטלוג המקוון .1
 :רשימת מאגרי המידע הזמינים לקורא
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 . כעת תהפוך האפשרות שנבחרה למאגר המידע שבו תערכו חיפושים. לחצו על אחת האפשרויות .2
 
  : כעת יוצג מסך הדפדוף. Browseלחצו על , בתפריט הראשי של הקטלוג המקוון .3

  

 
 
ובה יוצגו , דפדוףכעת תופיע רשימת ה. Goבחרו מפתח ולחצו על , הקלידו מילה או ביטוי .4

 :הקורסים הזהים או הדומים לביטוי החיפוש
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 :לחצו על שם קורס כדי להציג את רשימת הקריאה שלו .5

 
 

  : View Selectedואז לחצו על , לחצו על קישור מספרי כדי להציג את רשומת הפריט המלאה .6
  

 
 

 . י המידע שאליהם יוכלו להיכנסשימו לב לכך שכל ספרייה תגדיר עבור קוראיה את הספריות ואת מאגר

 'מקורות קריאה לקורסים'יצירת רשימת  2.2
) מרצה/כגון פרופסור, Course permissionכלומר קורא שהפרופיל שלו כולל (הרשאות -קורא בעל

 באמצעות שמירת רשומות בסל 'מקורות הקריאה לקורסים'יכול ליצור רשימת רשומות עבור מאגר נתוני 
מקורות הקריאה 'וך ציון העובדה שאת הרשומות האלו יש להעביר לניהול של הקטלוג המקוון ת
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מקורות הקריאה 'כעת ניתן לשלוח את המסמכים שנבחרו על ידי איש הסגל אל האחראית על . 'לקורסים
 . יחד עם הוראות מלאות ביחס לקורס שהחומרים הללו מתייחסים אליו, 'לקורסים

 

 שמירת קובץ בשרת 2.2.1
 :לשמירת קובץ בשרת

מקורות קריאה 'לחצן זה לא יופיע אם אין לקורא הרשאות  (Save/Mailלחצו על , מתוך הסל .1
 :'מקורות קריאה לקורסים'כעת יופיע טופס שליחת רשימה לאחראי ). 'לקורסים

  

 
 
 . הזינו שם קובץ .2
 . 'מקורות הקריאה לקורסים'הקובץ יישלח בדואר אלקטרוני לאחראי על ניהול . Goלחצו על  .3
 

ומכיל את מספרי המערכת של ) alephe_scratchספריית (בץ נשמר בשרת הספרייה הקו
 LOAD Fileניתן להוסיף רשומות אלו לקורס על ידי השימוש בפונקציית . הרשומות הרצויות

 .'מקורות הקריאה לקורסים'במודול 
  

תיב הרצוי על ידי הגדרת הנ, alephe_scratchניתן גם לשמור את הקובץ במקום שונה מספריית 
 . aleph_start בקובץ SAVE_FILE_TMPDIRבמשתנה 

  

 עדכון של קורסים/הוספה 3
עדכון ומחיקה של פרטי , זו הסביבה התפעולית ליצירה. פרטי הקורסים מוצגים בחלון רשימת הקורסים

 .קורסים
  

לון מתוך ח) Courses (Add/Modifyלחצו על אפשרות התפריט , כדי להגיע לחלון רשימת הקורסים
  : כעת יוצג חלון רשימת הקורסים. 'מקורות הקריאה לקורסים'ניהול רשימות 
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 : האפשרויות במסך זה מוסברות להלן. הרשימה ממוינת על פי מספרי הקורסים, כברירת מחדל
 

לחצו על כותרת העמודה , מרצה או מחלקה, כדי למיין את הרשימה על פי שם •
 . הרלוונטית

לחצו על , הרשימה וגם להיכנס אליה בנקודה ספציפיתמחדש את -כדי גם למיין •
Browse .כעת יופיע חלון החיפוש ברשימת הקורסים. 

  

  
  

הקלידו מילה או ביטוי כמילת . מרצה או שם קורס, מחלקה, ניתן לחפש על פי מספר קורס
 . כעת תופיע רשימת התוצאות. Sendחיפוש ולחצו על 

 
בחרו קורס , ת הביבליוגרפיות המשויכות אליוכולל רשימת הרשומו, כדי לשמור קורס •

  : כעת יוצג חלון קופץ המכיל שדה להוספת הערות.  Saveולחצו על 
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 . הרשומה תישמר. Sendלחצו על 
 

בחרו , כולל פרטיו ורשימת הרשומות הביבליוגרפיות המשויכות אליו, כדי למחוק קורס •
לחצו . אלו אם אתם בטוחים בכךיופיע חלון קופץ שבו תיש. Deleteקורס ולחצו על 

 .  כדי לאשר את המחיקהOKעל 
 

כעת יופיע חלון . Docsבחרו קורס ולחצו על , כדי להציג רשימת מסמכים לקורס •
 :רשימת המסמכים לקורס

 . 16 בעמוד הוספת רשומותהאפשרויות הכלולות בחלון זה מוסברות תחת 
 

 . Startלחצו על , כדי לשוב לתפריט הניהול הראשי •
 

 הוספה ועדכון של פרטי קורסים 3.1
  : Add/Update Courseכעת יוצג טופס . Addלחצו על , כדי להוסיף קורס חדש לרשימה
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 . בהמשך מוצגים הסברים ביחס לכל השדות. מספר שדות כבר מולאו, בדוגמה זו

 :השדות למילוי
• COURSE-NUMBER -מספר הקורס הוא .  כפי שזה מופיע בסילבוס האוניברסיטה

 +. או סימני & סימני , ולא להכיל רווחים, הוא חייב להיות ייחודי. מפתח הרשומה
 

• PROXY-COURSE-NUMBER -כאשר ,  משמש להכוונה מקורס אחד למשנהו
  . רשימת הקריאה מנוהלת על ידי קורס אחד בלבד

  
כאשר שני קורסים מתחלקים באותה , ת מספר קורס נוסףשדה הפרוקסי נועד להזנ

  . ורשימת קריאה זו מנוהלת רק תחת אחד הקורסים, רשימת קריאה
 

כך , מומלץ ליצור תחילה קורס כללי ללא מרצה, אם ההבדל היחיד בין הקורסים הוא המרצה
 .Proxyשניתן יהיה ליצור קורסים נוספים שבהם יופיע מספר זיהוי הקורס הכללי בשדה 
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• COURSE-NAME -כפי שזה מופיע בסילבוס האוניברסיטה . 

 
• INSTRUCTOR-NAME -כפי שזה מופיע בסילבוס האוניברסיטה . 

 
• DEPARTMENT -כפי שזה מופיע בסילבוס האוניברסיטה . 

 
• STARTING / ENDING DATE -ניתן .  תאריכי הפתיחה והסיום של הקורס

 Report of Course Reading Records that are Linked to an(להזמין דוח 
Inactive Course -של ) פעיל- רשומות מקורות קריאה המקושרים לקורס לא

  . הפריטים שיש להסירם מאוסף השמורים על בסיס תאריכים אלה
  

 מוגדרות אוטומטית 'מקורות הקריאה לקורסים'כל ההזמנות שנוצרו דרך מודול 
מתחילה להופיע ברשימת , כלומר(הופכת לפעילה הזמנה . 'קיצור מזורז'כהזמנות מסוג 

או מספר הימים שנקבע על ידי ( יום לפני תאריך הפתיחה של הקורס 20) האיסוף
  ). מתאם אלף בספרייה

  
תאריך (' קיצור מזורז'המערכת תתעלם מ, אם תאריך הסיום מוקדם מהתאריך הנוכחי

interest until .( 
 

• PERIOD -מקורות 'זה הבסיס ליצירת רשימת . ל הסמסטרים שבהם הקורס פעי
 . המוצגת בקטלוג המקוון'הקריאה לקורסים

  
• NO-STUDENTS - למידע בלבד( מספר הסטודנטים בקורס.( 

  
• WEEKLY-HOURS - למידע בלבד( מספר שעות הלימוד בשבוע .( 

 
 הערות

 (*). שדות החובה מסומנים בכוכבית 

 . מור את הרשומה כדי לשSendלחצו על , לאחר מילוי טופס זה
 

 עדכון רשומת קורס קיימת 3.1.1
כעת ייפתח . Modifyניתן לעדכן רשומה קיימת על ידי בחירתה בחלון רשימת הקורסים ולחיצה על 

 כדי לשמור את הנתונים Send שבו ניתן לעדכן את פרטי הקורס וללחוץ על Add/Updateטופס 
 .מעודכניםכעת יופיעו בחלון רשימת הקורסים הפרטים ה. המעודכנים
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 שכפול רשומת קורס קיימת 3.2
כעת יוצג החלון . Add Likeבחרו ברשומה הרלוונטית ולחצו על , כדי לשכפל רשומת קורס קיימת

 :הבא
  

  
  

מספר שחייב (עליכם להזין מספר קורס חדש . מספר שדות כבר מולאו כברירת מחדל, בדוגמה לעיל
 כדי לשמור Sendלחצו על , את השינויים הדרושיםלאחר שביצעתם ). להיות ייחודי ולא לכלול רווחים

 . את הרשומה החדשה
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 הוספת רשומות 4
 : פרק זה כולל את החלקים הבאים

 ניהול הנתונים הביבליוגרפיים  •
 הוספת מסמך חדש מתוך קטלוג הספרייה לרשימת הקריאה  •
 יצירת רשומת קיטלוג  •
 ) OPAC(טעינת רשימת קריאה שנשלחה מתוך הקטלוג המקוון  •
 פריטים והזמנתם  •

 
ספריית ( נשמרות במאגר נתונים נפרד 'מקורות הקריאה לקורסים'הרשומות הביבליוגרפיות עבור 

XXX30 .( ניתן להפיק) להרחיב– expand ( רשומות ביבליוגרפיות ממאגר הנתונים העיקרי של
תוך מאגר או שניתן לקטלגם ישירות ל, )USM01-מדובר ב, ALEPHבהתקנת ההדגמה של (הספרייה 

הפקת הרשומות מתוך הספרייה הראשית חוסכת מאמץ קיטלוג . 'מקורות הקריאה לקורסים'הנתונים של 
, כגון צילומים(וקיטלוג ישיר מבטיח שמאגר הנתונים הראשי יהיה נקי מרשומות שהן חיצוניות לו ; רב

 ).מסמכים סרוקים וחומרים פרטיים
  

.  נשמרות בספרייה האדמיניסטרטיבית הראשית'מקורות הקריאה לקורסים'רשומות הפריטים של אוסף 
תיצור המערכת קישור נוסף מתוך , אם מדובר בפריטים שבדרך כלל נשמרים באוספי הספרייה הרגילים

עם (המשמעות היא שניתן להציג את הפריטים .  אל הפריט'מקורות הקריאה לקורסים'מאגר נתוני 
במאגר הנתונים ) 'שמורים'במקרה שהם הועברו לאוסף ,  השמור שלהםמיקומם החדש ועם הסטטוס

 .'מקורות הקריאה לקורסים'כמו גם במאגר הנתונים של , הראשי
  

 :  נעשית בשני שלבים'מקורות הקריאה לקורסים'הוספת רשומות ביבליוגרפיות חדשות לרשימת 
 . חיפוש אחר הרשומה הביבליוגרפית •
 .ות שנמצאו לרשימההוספת הרשומות הביבליוגרפי •

 

 ניהול הנתונים הביבליוגרפיים 4.1
כדי להציג את רשימת . 'רשימת מסמכים לקורס'את הנתונים הביבליוגרפיים מנהלים באמצעות חלון 

 .Docsבחרו את הקורס הרלוונטי מתוך חלון רשימת הקורסים ולחצו על , הקריאה עבור קורס מסוים
  

 ):רשימת הקריאה(כעת יופיע חלון רשימת המסמכים לקורס 
  

  
 

ניתן למיין מסמכים לפי כותר או לפי תאריך פתיחה בסדר עולה על ידי לחיצה על כותרות העמודות 
 .'תאריך פתיחה'ו' כותר'
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 : האפשרויות במסך זה מוסברות להלן

 

 הוספת מסמך חדש מתוך קטלוג הספרייה לרשימת הקריאה 4.2
, לרשימת הבחירה שנבחרה) בקטלוג הספרייהכלומר מסמך שכבר מקוטלג (כדי להוסיף מסמך חדש 

 .Addלחצו על 
  

 :Add Previously Cataloged Recordsכעת יוצג טופס 
  

  
  

 .Sendלחצו על . Search Key-או מלאו לפחות שדה אחד ב, הקלידו ברקוד או מספר מסמך
 :במסך הבא מוצגת דוגמה של מאגר הנתונים שבו מתבצע חיפוש אחר רשומה ביבליוגרפית
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 :Addלחצו על , עם הצגת הרשומה המתאימה.  רשומות מתאימות10המערכת יכולה למצוא עד 
  

  : 'מקורות הקריאה לקורסים'חלון קופץ יאפשר לכם להוסיף הערות לרשומת 
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 . כדי להוסיף את הרשומהSendלחצו על 
 . כעת תיתוסף רשומת הקיטלוג למאגר הנתונים

 

 צפייה ברשומת קיטלוג 4.2.1
 כדי לצפות ברשומת הקיטלוג יחד עם נתוני הרשומה Viewבפריט הרלוונטי ולחצו על בחרו 

 :הביבליוגרפית
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 . המידע הביבליוגרפי ונתוני הקורס כלולים ברשומה המקוטלגת
 

 עדכון שדות ההערות במסמך 4.2.2
 : במסמכיםNoteכדי לשנות את שדות 

 . טופס עדכון מסמךכעת יופיע . Modifyבחרו מסמך ברשימת הקריאה ולחצו על  .1
יוצגו , בפעם הבאה שתצפו במסמך. Send ולחצו על Noteהקלידו את השינויים בשדות  .2

 .השינויים שערכתם בשדות ההערות
  

 מחיקת רשומה מרשימת הקריאה 4.2.3
 .Deleteבחרו רשומה ולחצו על , כדי למחוק רשומת קיטלוג
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 כדי לאשר את OKלחצו על .  את הרשומהכעת יופיע חלון קופץ שבו תישאלו אם אתם מעוניינים למחוק

 . המחיקה
 
 
 

 יצירת רשומת קיטלוג 4.3
אם קטלוג הספרייה אינו כולל את הרשומה הביבליוגרפית שברצונכם להוסיף לרשימת המקורות 

 כדי לפתוח את החלון Catalogלחצו על , כדי לעשות כן. עליכם ליצור רשומה ביבליוגרפית, לקורסים
 :הבא
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  . HTMLוג תתוסף למאגר הנתונים שהוגדר כברירת מחדל בדף רשומת הקיטל
  

ויש סיכוי שתרצו לקשר , אם ברצונכם ליצור את הרשומה הביבליוגרפית במאגר נתוני קורסים אחר
עליכם לקטלג את . לא תוכלו להשתמש בממשק הקיטלוג המקוון, רשומה זו ליותר מאשר קורס אחד
לאחר שעשיתם ). ADM( ולפתוח רשומה אדמיניסטרטיבית )GUI(הרשומה באמצעות מודול הקיטלוג 

הוספת מסמך חדש מתוך קטלוג הספרייה לרשימת קשרו את הרשומה לקורסים כפי שמתואר תחת , כן
 .17 בעמוד הקריאה
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את הפריטים לרשומה יש להוסיף . ומה זושימו לב לכך שעליכם לבחור לאיזה מאגר נתונים להוסיף רש

 . באופן נפרד
 

 הוספת פריטים לרשומת קיטלוג 4.3.1
כעת תציג המערכת טופס להזנת פרטי . Add Itemלחצו על , כדי להוסיף פריטים לרשומה הביבליוגרפית

 :הפריט
  

 
 

 :השדות למילוי
 ספרייה -תת •
 ) סטטוס ההשאלה של הפריט(סטטוס פריט  •
 אוסף  •
 ) המדף של הפריטמספר (מיקום  •
 .  בשדה זה יש להזין פרטי כרך-תיאור  •
 ברקוד  •

. המערכת תספק ברקוד משלה, אם השדה ריק, או, מלאו את פרטי הפריט ואז הזינו את הברקוד
כאשר נוספים מספר עותקים באמצעות . החלון נשאר פתוח כדי שניתן יהיה להזין מספר עותקים

ותשתנה רק במקרה של , נה תישאר כברירת מחדלספרייה האחרונה שהוז-התת, אותו חלון
 .ספרייה אחרת-בחירה בתת



 

 ©Ex Libris Ltd., 2009     32 מתוך 24עמוד 
ALEPH מקורות קריאה לקורסים '– מדריך למשתמש 18.01 גרסה' 

 2009,  פברואר21:עדכון אחרון

 
 הערות

בלא קשר לשאלה אם היא מקוטלגת במאגר נתוני המקורות , פונקציה זו מוסיפה פריטים לרשומה הביבליוגרפית .1
 .לקורסים או במאגר הנתונים הראשי

אם סטטוס הפריט ). slots(ספר מסגרות זמן ייווצרו עבורו מ, Advance Booking-אם תשנו את סטטוס הפריט ל .2
 .מסגרות הזמן הללו יימחקו,  לסטטוס שונהAdvance Booking-ישתנה כעת מ

 

 טעינת רשימת מקורות קריאה מתוך הקטלוג המקוון   4.4
הרשאת מקורות קריאה 'שבפרופיל האדמיניסטרטיבי שלו מסומנת האפשרות (קורא בעל הרשאות 

לאחר מכן הוא יוכל לטעון . של רשומות מסמכים בקטלוג המקוון' סל'כים ליוכל לשמור מסמ) 'לקורסים
את הקובץ השמור שבו רשומות המסמכים הללו למקורות הקריאה ולהוסיף את המסמכים שנבחרו 

 .לרשימת הקריאה
  

 : מתוך הקטלוג המקוון'מקורות קריאה לקורסים'כדי לטעון רשימת 
 .  הקורסיםבחרו בקורס הרלוונטי מתוך חלון רשימת .1
 :'רשימת המסמכים לקורס' כדי להציג את חלון Docsלחצו על  .2

  

 
 

כעת יופיע חלון . הרשומות שנשמרו  כקובץ בשרת' סל' כדי לטעון את Load Fileלחצו על  .3
 :'שם קובץ שנטען'
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המסמכים שנשמרו נכללים כעת ברשימת הקריאה של . Sendהקלידו את שם הקובץ ולחצו  .4
 .הקורס שנבחר

 

 פריטים והזמנתם 4.5
בחרו ברשומה הרלוונטית ולחצו על , כדי להציג את כל הפריטים המשויכים לרשומה ביבליוגרפית כלשהי

Items . של הרשומה שנבחרהרשימת הפריטיםכעת תוצג : 
 

 
 

 .Allלחצו על , כדי להזמין כל אחד מהפריטים המוצגים ברשימה •
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סמנו את תיבת הסימון לצד ,  דומיםכדי להזמין פריטים אינדיווידואליים ועותקים •
 .Selectedהפריט ולחצו על 

לאחר שבחרתם תחילה את הפריט  (Exact Copyלחצו על , כדי להזמין פריט ספציפי •
 ).על ידי סימון תיבת הסימון שלצידו

 
ומספר הקורא בטור , Due-Date בטור Requestedכעת יופיע עבור הפריט המבוקש הכיתוב 

Requester’s ID . המספר המרבי שלRequester’s IDהמוצגים תלוי בהגדרות המערכת שלכם  . 
 

 אוסף השמורים 5
חוברות ופריטים אישיים וספרייתיים , באוסף השמורים נכללים בדרך כלל חומרי קריאה משלימים

, י הספרייה"שנקבעו ע, חומרים אלה מושאלים לתקופות השאלה קצרות. הנדרשים עבור קורסים שונים
  .חות משעה ועד מספר ימיםהחל מפ

  
מקורות הקריאה 'צריך הקורא לבחור במאגר הנתונים של ספריית , כדי לאתר חומר באוסף השמורים

 ).XXX30מדובר בספריית , ALEPH-ב( בקטלוג המקוון 'לקורסים
  

 . והן מתוארות בפרקים הבאים, יש מספר אפשרויות לניהול אוסף השמורים
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 )e-Reserves (אוספים אלקטרוניים 6
 : פרק זה כולל את החלקים הבאים

 מבוא לאוספים אלקטרוניים  •
 טופס זכויות יוצרים והרשאות שימוש  •
 הרשאות שימוש  •

 

 מבוא לאוספים אלקטרוניים  6.1
, למשל ('מקורות הקריאה לקורסים'הוא ספריית ' 500אלף 'מקומם של האוספים האלקטרוניים ב

USM30 .(מקורות 'נהל על פי הכלים והתהליכים הסטנדרטיים במודול הטיפול באוספים אלקטרוניים מת
מקורות 'כותר השייך לאוספים אלקטרוניים מקושר לקורס ומקוטלג בספריית . 'הקריאה לקורסים
 ).BIB( או בספרייה הביבליוגרפית 'הקריאה לקורסים

  
. של הספרייההפריטים באוספים אלקטרוניים הם פריטים הזמינים אלקטרונית דרך הקטלוג המקוון 

וכן ) שם מרצה וכדומה, על פי קורס(בקטלוג המקוון משתמשים הסטודנטים והמרצים לצורך חיפוש 
 ).7 בעמוד קוראהוא מוסבר תחת . הצגה ופתיחה של הקבצים

  
ישה לפריטים הזמינים באמצעות קישורים היא להסדיר את הג' 500אלף 'מטרת האוספים האלקטרוניים ב

הקבצים יכולים להיות בכל פורמט אלקטרוני . בהתבסס על ההרשמה לקורסים) 856שדה (חיצוניים 
  . שהוא

  
' צריך גישה למסמך ב' סטודנט א: 'אוספים אלקטרוניים'י "להלן דוגמה ספציפית למצב המוסדר ע

בנסיבות אחרות יש לחסום את הגישה , לחילופין. 'רס גרשום בקו'  בתנאי שסטודנט א-' המקושר לקורס ג
 .'אינה רשומה בקורס ג'  בתנאי שסטודנטית א-' המקושר לקורס ג' לקובץ ב' של סטודנטית א

  
 של uהשדה -מתבססת על השירותים המורחבים הקשורים לתת' אוספים אלקטרוניים'הפונקציונליות של 

של ) URL( מגדיר את כתובת האינטרנט uשדה -תת. MARC21-ב) מיקום אלקטרוני וגישה (856שדה 
 . פריט לצורך גישה באמצעות פרוטוקולים של האינטרנט

 

 טופס זכויות יוצרים והרשאות שימוש 6.2
ולהציג או לבצע , לשכפל עבודה או חלק ממנה, חוק זכויות היוצרים מטפל בזכות להכין עבודות נגזרות

מאפשר לספרייה להסדיר את ' אוספים אלקטרוניים'וצרים במודול מנגנון זכויות הי. עבודה כלשהי בציבור
 .הגישה מבחינת הרשאות המשתמשים

  
ספרנית האוספים האלקטרוניים אחראית להגדרת הרשאות זכויות יוצרים ושימוש עבור כל פריט הנכלל 

מקורות ' בממשק' זכויות יוצרים והרשאות שימוש'הרשאות אלו נקבעות בטופס . באוספים האלקטרוניים
 ):או במודול הקיטלוג ('הקריאה לקורסים



 

 ©Ex Libris Ltd., 2009     32 מתוך 28עמוד 
ALEPH מקורות קריאה לקורסים '– מדריך למשתמש 18.01 גרסה' 

 2009,  פברואר21:עדכון אחרון

 
 

 :השדות למילוי
 

Link (856|u(   
 . MARC של 856 בשדה uשדה -בהתבסס על תת) URL(כאן תופיע כתובת האינטרנט 

 
Usage permission   

לקורא חייבת להיות הרשאות קישור . סוג ההרשאה הדרושה כדי לאפשר לקורא לצפות באובייקט
 ). הרשאות משתמשיםראו תחת (במטרה לצפות באובייקטים , פרופיל שלוהמוגדרת ב

 
Provider   

 * קוד ספק האובייקט
 

Fee type   
 * פעמי לצורך שימוש-תשלום לצפייה או תשלום חד
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Fee amount   
 * הסכום לתשלום

  
שימו לב לכך שאם הזנתם . ונועדו למטרות מידע בלבד,  הם אופציונלייםFee data- וProviderהשדות *

 . יש להזין גם את קוד הספק, את הסכום לתשלום
 

 הרשאות שימוש 6.3
 : יש שלוש רמות של הרשאות שימוש' אלף'ב
 

• Open use )טלוג המקוון לוחץ על קישור  כאשר המשתמש בק- )שימוש פתוח
הוא יקבל את האובייקט מייד ללא צורך בחתימה על הסכם , ברשומה ביבליוגרפית

 . זכויות יוצרים
• Open use with copyright statement )שימוש פתוח עם הסכם זכויות יוצרים( 

תופיע ,  כאשר המשתמש בקטלוג המקוון לוחץ על קישור ברשומה ביבליוגרפית-
על המשתמש לחתום על הסכם זכויות היוצרים הזה כדי לצפות . כויות יוצריםהודעת ז
 . באובייקט

• Use is allowed to patrons who are registered in the course ) השימוש
רק קוראים הרשומים לקורס שאליו מקושרת . )מותר רק לקוראים הרשומים לקורס

המערכת תזהה את הקוראים . ייקטהרשומה הביבליוגרפית יוכלו לזכות בגישה לאוב
 .כרשומים לקורס רק לאחר שייכנסו אליה

  
אוספים 'יחסום מודול , אם קורא כלשהו לא עומד בתנאי השימוש שהוגדרו עבור אובייקט מסוים

 .מקורא זה את הגישה לקובץ' אלקטרוניים
  

ואז , סיסמה/משתמשבשם ' אוספים אלקטרוניים'אם סטודנט הרשום לקורס מסוים לא נכנס ל, לדוגמה
  : הוא יקבל את ההודעה, מנסה לצפות בקובץ המקושר לקורס זה

  
אם ]. שם הקורס [XYZכי לא נכנסת למערכת או כי אינך רשום לקורס , אינך מורשה לצפות בקובץ זה"

  ." היכנס כעת למערכת, אתה רשום לקורס וברצונך לצפות בקובץ זה
  

במקרה (לקורא גישה לקובץ ' אוספים אלקטרוניים' מודול יאפשר, אם כל התנאים מולאו, לחילופין
 ).OKרק לאחר שקרא את הסכם זכויות היוצרים ולחץ על , הצורך

  

 הגדרת הרשאות שימוש 6.3.1
 : אוספים אלקטרוניים'כדי להגדיר הרשאות שימוש ב

 
 :ורסכעת יופיע חלון רשימת המסמכים לק. Docsבחרו קורס ולחצו על , מתוך חלון רשימת הקורסים
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 :כעת ייפתח טופס זכויות יוצרים והרשאות שימוש. Copyrightsבחרו מסמך ולחצו על , בחלון זה
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. Sendבחרו באחת מהרשאות השימוש מתוך התפריט הנפתח ולחצו על , Usage Permissionsבשדה 
 .כעת יעודכנו הרשאות השימוש לרשומה ביבליוגרפית זו

  

 'סיםמקורות קריאה לקור'שירותי  7
 ). acq-03: לדוגמה(כל שירות מזוהה במערכת באמצעות קוד השירות שלו 

 

Pickup List - 02( רשימת איסוף-course ( 
שירות זה יוצר דוח אצווה המכיל פריטים שהוזמנו כך שניתן יהיה לאסוף אותם מהמדפים לצורך העברה 

ספריות -מסוים והממוקמים בתתברשימה ייכללו פריטים שהוזמנו על ידי משתמש . לאוסף השמורים
 . ספציפיות
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)Using Barcode(Transfer Items  - העברת פריטים )תוך שימוש בברקוד ( 
או /או סטטוס הפריט ו/או האוסף ו/הספרייה ו-השתמשו בשירות זה כדי לשנות באופן זמני את תת

שאת המידע ) סף פריטיםאו או(נקודת המוצא של שירות זה היא שיש בידכם פריט . המיקום של פריטים
סטטוס הפריט והמיקום המקוריים ניתן , האוסף, הספרייה-את תת. הם אתם מעוניינים לשנות/לגביו

 Report Course"או על ידי השירות , במודול ההשאלה' שחזר נתוני פריט'לשחזר על ידי האפשרות 
Reading Records that are Linked to an Inactive Course" (p_course_03 ( מקורות 'במודול

. פעילים-הכולל גם אפשרות להוציא מאוסף השמורים פריטים השייכים לקורסים לא, 'הקריאה לקורסים
 .ישוחזרו בפריטים אלה הערכים שהיו להם לפני שהועברו לאוסף השמורים, אם נבחרה אפשרות זו

  
). slots(סגרות זמן להשאלה תיצור גם מ' הזמנת שמורים מראש'שימו לב לכך ששינוי סטטוס הפריט ל

 .מסגרות הזמן הללו יימחקו, לסטטוס שונה' הזמנת שמורים מראש'אם סטטוס הפריט ישתנה כעת מ
  

 .  לאחר שביצעתם את השינויים והזנתם ברקודSendניתן לטפל במספר פריטים על ידי לחיצה על 

Course Lists Report - 01( דוח רשימות קורסים-course ( 
עם ,  מאפשר שמירה והדפסה של רשימות של רשומות ביבליוגרפיות הקשורות לכל הקורסיםשירות זה

 .אופציה לכלול את פרטי הפריטים המקושרים אליהן

Report of Course Reading Records that are Linked to an Inactive Course - דוח 
 ) course-03(פעילים -רשומות קורסים המקושרות לקורסים לא

  . פעילים-ות זה מפיק דוח המכיל רשומות המקושרות לקורסים לאשיר
  

של רשומות קורסים ) מספר מדף וברקוד, ספרייה-תת(בדוח זה נכללים כותרים ופרטי פריטים 
יש גם ).  ברשומת הקורסdate-toבהתבסס על השדה (המקושרות לקורסים שאינם פעילים כרגע 

או צירוף אחר שנקבע " (NA"רס באמצעות הוספת  של רשומת הקוPERIODאפשרות לעדכון שדה 
יש גם אפשרות להוריד פריטים המקושרים לקורסים . כדי לציין שהקורס אינו פעיל) עבור השירות הזה

ישוחזרו בפריטים אלה הערכים שהיו להם לפני , אם נבחרה אפשרות זו. פעילים מאוסף השמורים-לא
 . שהועברו לאוסף השמורים

e Reading Records that are not Linked to a CourseReport of Cours - דוח רשומות 
 ) course-04( שאינן מקושרות לקורסים 'מקורות קריאה לקורסים'

שירות זה מפיק דוח המכיל רשימה של רשומות ביבליוגרפיות שהיו חלק מרשימת קריאה של קורס 
 .שכבר אינו מועבר

  
, המספר האדמיניסטרטיבי שם, 'מקורות קריאה לקורסים'שומת מספר המערכת של ר, בדוח נכללים כותר
 . ברקוד ומספר מדף, כולל מספר סידורי, וכן כל הפריטים

Instructor Summary Report 06( דוח סיכום למרצה-course ( 
הוא גם .  בחתך על פי שדה שם המרצה'מקורות קריאה לקורסים'שירות זה מפיק רשימה של רשומות 

 .שומות הביבליוגרפיות והפריטים שלהן עבור כל קורס שמוצג ברשימהכולל את הר
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