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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.-ק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מאין להעתי. 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 . ונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ולעדכ
למעט האחריות , מפורשת או משתמעת, במסמך זה לא נכללת כל אחריות מכל סוג שהוא. המעודכן ביותר

 . Ex Librisשעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו לנוחות Ex 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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 סקירה כללית 1

 סוגי ספריות 1.1

  .כל ספרייה מזוהה באמצעות קוד בן חמישה תווים ".500אלף "קיימים שישה סוגי ספריות ב
 
היא מזוהה על ידי מספר בין  .מכילה רשומות ביבליוגרפיות) BIB(הספרייה הביבליוגרפית  •

 ).USM01 ,לדוגמה" (09"-ל" 01"

ניתן " אלף"בכל מיקום שבו מותקנת תוכנת  .הספרייה הביבליוגרפית מהווה מאגר נתונים לחיפוש
אם הספרייה הביבליוגרפית מכילה רשומות רבות עבור  .להתקין ספרייה ביבליוגרפית אחת או יותר

פני כדי להציג ב) ALEPH Union View" (אלף"ניתן להשתמש בתצוגה האחידה של , אותו כותר
ניתן להציג את רשומותיה של  .רשומה אחידה אחת) OPAC(משתמש הקטלוג הציבורי המקוון 

באמצעות השימוש במאגרי חיפוש , ספרייה ביבליוגרפית אחת בצורת מספר מאגרי חיפוש נפרדים
השימוש במאגרי חיפוש נפרדים יכול לסייע במקרה של בעיות הנובעות ממבנה שונה של  .לוגיים

, מאגרים שהיו נפרדים בעבר ולא ניתן למזגם, מערכות זהויות שונות, )שדות-דות ותתיש(רשומות 
אלא אם קיימות סיבות טובות שלא , יש חובה להשתמש בספרייה ביבליוגרפית אחת לפחות .וכדומה

  .לעשות כן

סגל הספרייה , השאלה, נועדה לטיפול במידע בדבר רכש) ADM(הספרייה האדמיניסטרטיבית  •
 ).NDU50, לדוגמה" (59"-ל" 50"היא מזוהה על ידי מספר בין  .הוקוראי

סביבה "דבר זה קרוי  .מספר ספריות אדמיניסטרטיביות תוכלנה להתחלק בספרייה ביבליוגרפית אחת
 מיוחדת משותפת לרשומות ADMמומלץ שתהיה ספריית , ADM-בסביבה רבת ".ADM-רבת

, אף מוסד ספציפי ולא יהיו בה רשומות רכש תשתייך ללא זו ADMספריית  .הצוות והקוראים
 .היא תכיל רשומות משתמשי צוות הספרייה וקוראים .השאלה או פריטים

 ספריית –" אלף"סוגים של ספריות -מתחלקות רשומות הקוראים בין שני תת, ADM-בסביבה רבת
ADM המיוחדת שהוזכרה לעיל וספריית ADMם פרטי קורא כלליי . הקשורה למוסד הספציפי

 . המיוחדתADMמוחזקים בספריית )) לשימוש קונסורציום(כתובת ורשומות הרשאות הקורא , שם(
 . של המוסדADMהרשומות הספציפיות ביחס להרשאות ההשאלה מוחזקות בספריית 

לרשומות , הגדרות המערכת קובעות איזו מהספריות תשמש כמקום אחסון להרשאות על פי סיסמאות
; ברוב ההתקנות תהיה זו הספרייה האדמיניסטרטיבית .עדכון רשומותקוראים ולהודעות בדבר 

  .ספריות אדמיניסטרטיביות משתמשים בספרייה נפרדת לצורך כך-בהתקנה רבת

מכילה מידע בדבר מיקום פריטים וכן את תקציר אחזקות כתבי עת של ) HOL(ספריית המצאי  •
 כגון שדות על פי הנושאים הייחודיים ,היא יכולה גם להכיל שדות ספציפיים לספרייה .הספרייה

  ).MAB60, לדוגמה" (69"-ל" 60"היא מזוהה על ידי מספר בין  .לה

מכילה רשומות זהויות הכוללות את הגרסאות המועדפות לכותרות ואת ) AUT(ספריית הזהויות  •
, לדוגמה" (19"-ל" 10"היא מזוהה על ידי מספר בין  ).תזאורוס(היחסים שבין הכותרות 

USM10.(  

מכילה עותקים של רשומות ביבליוגרפיות שהוזמנו ) ILL(ספרייתית -ספריית ההשאלה הבין •
ס "במערכת הב) UNI20, לדוגמה" (29"-ל" 20"היא מזוהה על ידי מספר בין . ס"באמצעות הב

 ).18מגרסה (ס החדשה "במערכת הב" 49"-ל" 40"או בין ', הישנה'

ליוגרפית המכילה רשומות של חומרי קריאה שנשמרו  היא ספרייה ביבCR(ספריית הקורסים  •
 ).NDU30, לדוגמה" (39"-ל" 30"היא מזוהה על ידי מספר בין  .עבור רשימת הקורסים
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 מוסכמות לגבי שמות הספריות 1.2
ואחריהן מספר בן שתי ספרות , הקוד של כל ספרייה מכיל שלוש אותיות לטיניות המזהות את הספרייה

  .המציין את סוג הספרייה

כאשר צמד הספרות , USMnn: ואצלנו, ספריות ההדגמה העיקריות נקראות בהתאם לתקני הקיטלוג
"nn "הם ספציפיים לספריות אלו" 500אלף "קודי הספריות שרכשו את  .מציין את קוד סוג הספרייה.  

  :דוגמאות

• USM50היא ספריית ההדגמה האדמיניסטרטיבית .  

• HAI01 של אוניברסיטת חיפה היא הספרייה הביבליוגרפית.  

• BIU10אילן- היא ספריית הזהויות של אוניברסיטת בר.  

 . וכדומהADM50 ,BIB01, למשל .לרוב נקראות הספריות על פי תפקודיהן, בחומרי התיעוד

  "אלף"המספור ב 1.3

 מספרי רשומות ייחודיים
, ADM –ספריות  לכל רשומה בכל אחד מסוגי ה– מספר המערכת –המערכת מקצה מספר זיהוי ייחודי 

BIB ,HOL ,AUTבעת יצירתה של  .מספר מערכת זה מקורו במונה הנמצא על גבי השרת . וכדומה
 .תנסה המערכת להקצות לה מספר זהה לזה של הרשומה הביבליוגרפית המקושרת אליה, ADMרשומת 

המספרים כך ש, הגדרות הספרייה קובעות בדרך כלל שהמספרים שאותם מקצה המונה יהיו גבוהים מאד
 .הנמוכים יותר יוכלו לתאום את מספרי המערכת של הרשומות הביבליוגרפיות

  . כל עותק זהה של ספר יזכה לברקוד משלו- ברקוד

מספר  .מספר הקורא וברקוד הקורא,  כל קורא מזוהה לפחות על ידי שני מספרים ייחודיים– מספר קורא
  .בכל עתאת הברקוד ניתן לשנות ; הקורא אינו ניתן לשינוי

 

 "אלף"המודולים של  1.4

  תיאור המודול  פונקציה/מודול  מודול

מודולי 
הממשק הגרפי 

)GUI(  

, טיפול בחשבוניות,  הזמנות–רכש  •  כתבי עת/רכש
שירותים , תזכורות, רישום הגעת החומר

  .הקשורים לרכש

תחזית הגעה ,  ניהול מנויים–כתבי עת  •
ניהול , טיפול בפריטים, של גיליונות

שירותים , תזכורות, ימות תפוצהרש
  .הקשורים לניהול כתבי עת

 ALEPHADM   המגדירות את , "500אלף "ניהול טבלאות מערכת
  .דרך פעולתה בספרייה שבה היא מותקנת

  .שירותים הקשורים לקיטלוג, קיטלוג  קיטלוג 

ניהול , ניהול קוראים, הזמנות, השאלות והחזרות  השאלה 
טיפול מוגבל , רי קריאהניהול חד, כספים

  .שירותים הקשורים להשאלה, בפריטים
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  תיאור המודול  פונקציה/מודול  מודול

הן היוצאת והן , ספרייתית-ניהול ההשאלה הבין  ספרייתית-השאלה בין 
  .ס"שירותים הקשורים בהב, הנכנסת

פונקציות 
הממשק הגרפי 

)GUI(  

הוא משמש ; החיפוש משולב בכל אחד מהמודולים  חיפוש
במודול ;  טיפולכדרך למצוא רשומות לצורך

הקיטלוג הוא גם כולל יכולות קיטלוג לצורך 
 .כותרות

כתבי /ניהול פריטים כלול במודולי הקיטלוג והרכש  פריטים 
במודול ההשאלה יש גישה למידע לגבי  .עת

  .פריטים ואפשרות ניהול מסוימת לגביהם

 .ניהול הדפסה, ניטור ומעקב אחר דוחות ושירותים  מנהל המשימות 
  .ל המשימות כלול בכל המודוליםמנה

 Web(הקטלוג הציבורי המקוון   )Web(רשת 
OPAC(  

מספר פעולות השאלה , חיפוש בקטלוג הספרייה
  .ספרייתית עבור הקוראים-והשאלה בין

  .ניהול פרטי קורסים וחומרי הקריאה עבורם  רשימות קריאה עבור קורסים 

ממשק 
משתמש 

העומד בזכות 
  עצמו

  

-השאלה לא
  מקוונת

פעולות השאלה בסיסיות ללא 
או תקשורת עם /המודול הראשי ו

  השרת

 

-קיטלוג לא
מקוון 

)Offline( 

ניתן להזין נתוני קיטלוג ללא 
תוך , אינטראקציה עם הקטלוג

 .שמירה במחשב המקומי בלבד

 

 האוסף ומספר המדף, הספרייה-תת, הפריט 1.5

 פריטים
 ."אלף"הפריט הנו האטום של 

 .הברקוד: הפריט הוא יחידה פיזית בעלת מספר זיהוי ייחודי

 .שני פריטים במערכת= שני עותקים זהים של ספר 

 ספרייה-תת
משנה של הספרייה - היא מהווה חלוקת–הספרייה הנה היחידה האדמיניסטרטיבית הקטנה ביותר -תת

 .האדמיניסטרטיבית

  .הספרייה-מיוצרות כולן ברמת תת, כתב עת והשאלותמנויי , הזמנות רכש, כגון פריטים, רשומות שונות

 .ספרייה תוכל להגדיר מדיניות השאלה משלה-כל תת

 .הספרייה-ההרשאות לסגל הספרייה עבור התפקודים השונים ניתנות גם הן ברמת תת
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 מספר מדף/אוסף
 .ג המקווןאך דבר זה רצוי עבור הקטלו, אין חובה להגדיר את האוסף ואת מספר המדף ברשומת הפריט

 .ניתן לקבוע את האוסף ואת מספר המדף דרך רשומת המצאי או עבור כל פריט בנפרד

 .באמצעות האוסף ומספר המדף ניתן לתאר בדיוק רב את מיקומו של כל פריט בספרייה

  .בהתבסס על שיטות מיון שונות, ספרייה אוספים ומספרי מדף משלה-לכל תת

 יחידת רכש
ספריות לצורך הגדרת היחידות -ייה להשתמש ביחידות רכש במקום תתייכולה הספר, לצורכי רכש

 .ספרייה-ואין לה כל קשר לתת, יחידת הרכש מהווה סוג חלוקה משנית שונה .המנהליות הקטנות יותר

 ספרייתית-יחידת השאלה בין
ת יחידות אלו קשורו. ס"משתמש ביחידות הב) 18גרסה החל ב(ספרייתית החדש -מודול ההשאלה הבין

 .ספריות לצורך מאגר של חומרים למשלוח-לתת

 Unicode-ו" אלף" 1.6

בנוסף לנתונים  .Unicode של UTF-8מקודדים על פי שיטת " אלף"כל הנתונים השמורים ב
) שמות הספריות וכדומה, כגון שמות הקוראים והספקים(גם הנתונים האדמיניסטרטיביים , הביבליוגרפיים

) כגון קודי הספריות(קודים הפנימיים שבהם משתמשת המערכת כל ה .Unicode-מקודדים גם הם ב
במערכת נעשה שימוש בטבלאות המרה הן כדי לקבוע  .Unicode של ASCIIחייבים להיות בתוך תחום 

-ל) 8859-1 - וMARC8כגון (את סדר המיון של תווים שונים והן כדי לתרגם מערכות תווים שונות 
Unicodeומ -Unicodeייצוא של רשומות לצורך יבוא ו. 

 עזרה למשתמשים 2
  .יש גישה לעזרה למשתמשים" אלף"בכל אזור במערכת 

  "אלף"מדריכי המשתמשים של  2.1

הוא מחולק על ". 500אלף "הוא מקור המידע העיקרי שלכם לגבי תוכנת " אלף"המדריך למשתמש של 
ואחרים מתייחסים , )גקיטלו, למשל(ישנם פרקים המתייחסים למודול ספציפי  .פי המודולים השונים

המדריך למשתמש מתאר את כל  ).כגון זהויות(או לנושא מסוים , )חיפוש, למשל(לפונקציה מסוימת 
  .וכן מציע הוראות מפורטות לגבי הדרך הנכונה לבצע משימות שונות, הפונקציות והאפשרויות המוצעות

 Ex Libris:ל אקס ליבריסדרך אתר מרכז התיעוד ש" 500אלף "ניתן להגיע למדריך למשתמש של 
Documentation Center.   

  עזרה מקוונת 2.2
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי להגיע לעזרה המקוונת באחד המודולים

  .F1לחצו על מקש הקיצור  •

http://www.exlibrisgroup.com/docs/logon.php
http://www.exlibrisgroup.com/docs/logon.php
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  .עזרהלחצו על  •

  ).זו המוקפת במסגרת אדומה, כלומר(ת  מתוך החלונית המסומנF1לחצו על  •

 
 

  .לחצו על צלמית סימן השאלה  ואז על הרכיב במסך שלגביו אתם מעוניינים בקבלת עזרה •

  :נושא עזרה טיפוסי נראה כך

 
 

  :בפרקים הבאים יוסברו הפעולות האפשריות מתוך חלון העזרה

  צפייה בתוכן
כדי ) Contents (תוכןלחצו על לשונית  ".500אלף "י תוכן העניינים כולל את העזרה עבור כל מודול

  :לצפות בתוכן העניינים
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כדי לצפות בנושאים ) או לחיצה כפולה על ספר או שורה (פתיחהלחצו על ספר או על שורה ואז על 

 :הרלוונטיים להם
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  :כדי לקרוא את העזרה לגביותצוגה לחצו על נושא ואז על 
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 צפייה במפתח
  : במפתחכדי להשתמש

 
  :בחלון העזרה) Index(מפתח לחצו על לשונית  .1
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או השתמשו בפס הגלילה כדי , רשמו בשדה העליון את הנושא שבו אתם מעוניינים לצפות .2

  .לסקור את רשימת הנושאים
 
  ).Display(תצוגה לחצו על הנושא שבו אתם מעוניינים מתוך הרשימה ולחצו על  .3
 

  הוספת הערות
  :רה לנושא עזרה מסויםכדי להוסיף הע

 
ומהרשימה שנפתחה ) Options(אפשרויות לחצו על , בחלון העזרה שנפתח עבור הנושא הרצוי .1

גם באמצעות לחיצת עכבר אפשרויות תוכלו להציג את תפריט  ).Annotate(הערות בחרו ב
  .ימנית על נושא העזרה או בכל מקום בחלון העזרה

 
שמירה ולחצו על , )Current annotation(ית הערה נוכחרשמו את הערותיכם בשדה  .2

)Save.(  
 

 :ניתן לצפות בהערותיכם או לשנותן באמצעות הלחיצה על צלמית מהדק בראש חלון הנושא
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  הגדרת סימניות
  .ניתן להוסיף עזרה בנושא מסוים לתפריט הסימניות כדי שתוכלו לחזור אליו בקלות בעתיד

 
  :כדי להגדיר סימניה

 
כעת ייפתח חלון הגדרת סימניות  :בחלון העזרה) Bookmark(סימניה על לשונית לחצו  .1

)Bookmark define :(  
 
  ).OK (אישורולחצו על ) Bookmark name(שם הסימנייה הזינו שם עבור הסימנייה בשדה  .2

 
תוכלו להציג את רשימת הסימניות שלכם בכל עת באמצעות פתיחת חלון העזרה ופתיחת תפריט 

  :ניותהסימ
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  )Web OPAC(הקטלוג הציבורי המקוון  2.3

  :בקטלוג הציבורי המקוון מכילים רבים מהמסכים הוראות פשוטות
 
 

 
 

 בתפריט שבחלקו העליון של עזרהניתן לפתוח עזרה כללית יותר באמצעות בחירה באפשרות , בנוסף
  .המסך

 

 
 

  :יופיע החלון הבא, עזרהלאחר הבחירה ב
 

 
 

 ד של אקס ליבריסמרכז התיעו 2.4

הוא פורטל אינטרנטי המאפשר גישה למגוון רחב של ) Documentation Center(מרכז התיעוד 
אתר זה  ).DigiTool- וMetaLib ,SFX, אלף(מסמכים המכסים את מוצרי אקס ליבריס השונים 
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מתמקד פרק זה  .מורחב ומשופר בקביעות כדי לאפשר לכם גישה למסמכים המעודכנים ביותר, מעודכן
  ".500אלף "במסמכים הרלבנטיים עבור משתמשי 

 
  :הנגישים באמצעות מרכז התיעוד כוללים את הקטגוריות הבאות" 500אלף "מסמכי 

 
  "אלף"מדריכי המשתמשים של  •
  מדריכים שונים •
  רשימות •
  )How to..." (כיצד לבצע"מסמכי  •
 

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כדי להגיע למרכז התיעוד
: הקלידו את כתובת אתר מרכז התיעוד, ורת הכתובת של הדפדפן שלכםבש .1

php.logon/docportal/com.exlibrisgroup.www://http.   
 

 .כעת יופיע מסך הרישום
 
  :יוצג המסך הבאכעת  .Log onהזינו את שם המשתמש ואת הסיסמה שלכם ולחצו על  .2
 

 
 

תוכלו לחפש אחר התיעוד המופיע באתר באמצעות בחירה באחת האפשרויות המוצגות בצידו השמאלי 
  .של המסך

 
 Netscape-ו,  ומעלהMicrosoft Internet Explorer 5.0ניתן לצפות במרכז התיעוד בדפדפנים 

Navigator 6.0 ומעלה .  
 

 הערה
  ".אלף"ס ליבריס גם מתוך תפריט הסגל של ניתן להגיע למרכז התיעוד של אק

 

  השימוש במרכז התיעוד של אקס ליבריס 2.4.1
  ":500אלף "חלונית הניווט בצידו השמאלי של המסך מכילה שתי אפשרויות חיפוש עבור מסמכי 

http://www.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php
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כדי להגיע לרשימת מסמכים המכילים מילה זו ) או יותר(הקלידו מילת מפתח אחת : חיפוש בטקסט מלא

 :בתיאורם או בתוך הטקסט שלהם, בכותרתם
 

 
 

  .בשורת הכותרת) קישור(לחצו על שם המסמך , כדי לצפות במסמך מסוים
 

סוג מסמך , )16.2, לדוגמה(זו רשימת מסמכים המוצגת בצורת עץ והמסודרת על פי גרסה : עץ החיפוש
  ).Z39.50, לדוגמה(או נושא ) How to, לדוגמה(

 

  
 

  :כדי לשמור מסמך בלא לפתחו .מכים לפני הצפייה בהםאנו ממליצים על הורדת המס
 
לחצו לחיצת עכבר ימנית על הקישור המתייחס למסמך שבו אתם , Internet Explorer-ב •

  ).Save Target As(... שמירת יעד בשםמעוניינים ובחרו באפשרות 
 
יינים לחצו לחיצת עכבר ימנית על הקישור המתייחס למסמך שבו אתם מעונ, Netscape-ב •

  ).Save Link As(... שמירת קישור בשםובחרו באפשרות 
 

חייבת , כדי לצפות במסמכים מסוג זה ).אקרובט (PDFמסמכים רבים במרכז התיעוד שמורים כקובצי 
 Adobeניתן להורידה ללא תשלום מאתר חברת .  להיות מותקנת במחשבכם®Acrobat Readerתוכנת 

)/com.adobe.www://http.( 
 
 

  

http://www.adobe.com/
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 התאמה אישית של המודולים 3
כמו כן יוסבר כיצד תוכלו לשנות את  ".500אלף "בפרק זה יוצגו מרכיבי המסך השונים של מודולי 

  .תצוגת המודולים השונים במחשבכם
 

ת המגדירים באמצעות החלונות והטבלאו" אלף"ניתן לשנות את המראה ואת נוחות השימוש של מודולי 
 .את תצוגת הנתונים

  
 ממשק משתמש – GUI) Graphical User Interfaceבמקומות אחרים קרויים המודולים גם בשם 

למשתמש -באמצעות ממשק גרפי ידידותי" 500אלף "זו הסביבה שממנה אתם מפעילים את תוכנת  ).גרפי
  .צלמיות ומקשים, חיצים, הכולל לחצנים

 
והיא מתקשרת , )Client" (לקוח"נקראת ) השונים" אלף"מודולי , כלומר(כם התוכנה המותקנת במחשב

התוכנה , באופן כללי ).Server(על בסיסי הנתונים שלה הנמצאים על גבי השרת " אלף"עם מערכת 
או מנהלי הרשת בספריות השונות יכולים להפיץ את תוכנת " אלף"מתאמי  ".אלף"כוללת את כל מודולי 

  . הספרייההלקוח בין מחשבי
 

תוכלו לבחור בין השימוש בעכבר לצורך ניווט בתוך ובין המודולים , "500אלף "בהשתמשכם בלקוח 
 .לבין השימוש במקלדת, השונים

 

 רישום 3.1
תתבקשו להכניס את שם , אם לא התחלתם את ההתקשרות מקודם, "אלף"בפתיחה הראשונית של מודול 
" אלף"ת /צרו קשר עם מתאם, יסמה אינם תקפיםהס/אם שם המשתמש .המשתמש ואת הסיסמה שלכם

  .שלכם

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, כלשהו" אלף"כדי להירשם למודול 

, ]שם המודול הרצוי / [ALEPH 500/ כל התוכניות "בחרו ב, "חלונות"מתפריט ההתחלה של  .1
  ".חלונות" של על גבי שולחן העבודה" אלף"צרו קיצור דרך לסרגל היישומים של , לחילופין, או

 
יופיע כעת החלון , "Save password"אם בזמן הרישום הקודם למערכת לא סומנה התיבה  .2

  .הדורש סיסמה
 

 
 
, ריקה" Save password"ודאו שתיבת הסימון  .הקלידו את שם המשתמש ואת הסיסמה שלכם .3

 .אם אינכם רוצים שתופיע במהלך הרישום הבא
 

 הערה
" NONE"ייכנס שם ברירת המחדל , שם משתמש שאינו רשום במערכתשימו לב לכך שאם הכנסתם 

  :ותופיע הודעת השגיאה הבאה, לשימוש במקומו
 

ALEPH login not supported on your GUI configuration  
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  ).offline(מקוון -כעת תוכלו לעבוד רק במצב לא
 

  שינוי שפת הממשק 3.2
" מגדל בבל"חיצת עכבר ימנית על הצלמית ניתן לשנות את שפת הממשק בכל עת באמצעות ל

 
  .ובחירה באחת השפות המופיעות ברשימה הנפתחת,  בחלקו הימני התחתון של המסך

 
  שינוי גופנים וצבעים

  :כדי לשנות את הגופן או את הצבע של נושאי העזרה
 
גם ת אפשרויותוכלו להציג את תפריט  :בחלון העזרה) Options(אפשרויות לחצו על לשונית  .1

  .באמצעות לחיצת עכבר ימנית על נושא העזרה או בכל מקום בחלון העזרה
 
" גדול"או " רגיל", "קטן"ובחרו מתוך ) Font(גופן בחרו באפשרות , כדי לשנות את גודל הגופן .2

)Small, Normal, Large.( שימוש בצבעי המערכת בחרו באפשרות , כדי לשנות את הצבע
)Use System Colors .(  

 
בפעם הבאה שתפתחו את חלון  ).Yes (כן לחצו על –עת תתבקשו לסגור את חלונות העזרה כ .3

  .יהיו צבעי הרקע והטקסט זהים לצבעים בהם משתמשת המערכת שלכם, העזרה
 

 הערה
  .שינוי הגופן או הצבעים ישפיע רק על קובץ העזרה הנוכחי

 

 "500אלף "מבט על ממשק המשתמש של  3.3

עם מידע , במודול ההשאלה, במקרה זה" (500אלף " מסך טיפוסי של מודול בצילום המסך הבא מוצג
 ):לגבי הקורא
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תיבות ההסברים לצד הצילום עושות שימוש במוסכמות איות התואמות את רכיבי המסך המופיעות 
 ".500אלף "בתיעוד 

  
 למודול מסוים רכיבי מסך שהנם ספציפיים .בפרק זה נדון ברכיבי המסך המשותפים לכל המודולים

 .יתוארו בפרק ההקדמה של המודול הרלבנטי
 

 הניווט) עץ(חלונית 
  :ענפי עץ הניווט מפעילים אזורי מסך שונים בעת הלחיצה עליהם, בדיוק כמו הפקודות המופיעות בתפריט
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 חלונית עליונה ותחתונה
רשימה או , להיות מוצגים טופסבחלונית יוכלו  .התצוגה בחלוניות תיקבע על פי הענף שנבחר בעץ הניווט

  .תוכנן של החלונית העליונה והתחתונה ישתנה בהתאם להקשר .רשומה
 

  1דוגמה 
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החלונית התחתונה מציגה מידע מפורט לגבי השורה המסומנת ברשימה המופיעה בחלונית , בדוגמה זו
  ).רשימת הפריטים, במקרה זה(העליונה 
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  2דוגמה 
 

 
 

נית התחתונה מציגה טופס המאפשר לכם לעדכן את נתוני השורה המסומנת בחלונית החלו, בדוגמה זו
  ).הזמנות ספרים, במקרה זה(העליונה 

 
 קו ההפרדה
חלוקת  ).שתיים או שלוש, בדרך כלל(המחלק את החלון למספר חלוניות , אופקי או אנכי, זה קו כפול

  .אך תוכלו לשנות את גודלן, המסך לחלוניות קבועה מראש
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  :כדי לשנות את גודלה של חלונית
 
כעת ישנה הסמן את צורתו לצורת שני קווים מקבילים  .הציבו את סמן העכבר מעל קו ההפרדה .1

  :שלצידם חיצים
 

 
 
) או גובה(כדי לשנות את רוחב ) מטה/או מעלה(שמאלה /גררו את הסמן בצורתו זו ימינה .2

  .החלוניות
 

 הערה
  . סגירת המודולשינויים אלה לא יישמרו בעת

 

 תצורת לשונית ראשית 3.4

 ALEPH בתפריט אפשרויותהמשנה -מתפריט . תוכלו לבצע התאמה אישית של הלשונית הראשית
  :ראשית] לשונית[תצורת מחיצה ופתחו את הלשונית , התאמה אישיתבחרו בפקודה 

 

 
 

  :לרשותכם אפשרות התאמה אחת
  .סמל הלשונית הראשית ושל עץ הניווט שמתחתיה לחצו כדי לשנות את צבע הרקע של – צבע רקע
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 שורת המשימות 3.5

  :שורת המשימות מופיעה בתחתית המסך
 

 
 

  :משמאל לימין, היא מכילה את המרכיבים הבאים
 
  צלמיות המציינות את מצב החיבור לשרת •
  )אם הם פתוחים כבר(צלמיות שבאמצעותן ניתן לפתוח מודולים שונים או לעבור אליהם  •
  .ות הגדרות המאפשרות התאמה אישית של המודולצלמי •
 

 צלמיות מצב החיבור לשרת 3.5.1

 
 

ניתן לראות אם המודול , המצויה בפינה השמאלית התחתונה של המסך, על פי צלמית החיבור המעוינת
  .אדום מציין שאין חיבור; צבע ירוק מציין חיבור לשרת .אם לאו, מחובר לשרת

 
 

תציג קו אדום מרוסק כאשר מתבצעת תקשורת ,  מחשבים זה לצד זהבצורת שני, הצלמית שמשמאלה
  :כלשהי עם השרת

 

 
 

לחצו בעזרת סמן , )אם הוא נמשך זמן רב מדי, לדוגמה(אם ברצונכם לעצור את תהליך ההתקשרות 
  ".הפסקת תקשורת בידי המשתמש"העכבר במרכז הקו האדום המרוסק כדי לבצע 

 

 צלמיות היישומים 3.5.2
 

 שם  צלמית

 
 כתבי עת/רכש

 
ALEPHADM 

 
 קיטלוג

 
 השאלה

 
 ספרייתית-השאלה בין

 
 

 צלמיות הגדרות 3.5.3
  .הצלמיות שבצידה הימני של שורת המשימות מתייחסות למספר אפשרויות התאמה אישית של המודול
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  מפתח

 

 
 

  :ייפתח התפריט הבא, עם לחיצת עכבר ימנית על צלמית המפתח
 

 
 

  .פיעות בתפריט זה יוסברו להלןהאפשרויות המו
או לפנות את מקומכם ,  אם ברצונכם להתחבר למערכת כמשתמש אחר– התחברות כמשתמש אחר

  :כעת ייפתח החלון הבא .בחרו באפשרות זו, למשתמש אחר
 

 
 

שם המשתמש מתייחס לשם המוגדר  .אישורהקלידו את שמו ואת סיסמתו של המשתמש החדש ולחצו 
  ".אלף" במערכת ית/עבור הספרן

 
  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא,  כדי לשנות את סיסמתכם– שינוי סיסמה נוכחית

 
  :כעת ייפתח החלון הבא . מהתפריט הנפתחשינוי סיסמה נוכחיתבחרו בפקודה  .1

 

 
 
הלחיצה   .כפי שמתואר לעיל, פעמיים, וכן את הסיסמה החדשה, הקלידו את סיסמתכם הנוכחית .2

שמירת סיסמה בין אם סימנתם את האפשרות , את הסיסמה החדשה במערכת תשמור אישורעל 
  .ובין אם לאו

 log( אם אינכם מעוניינים להירשם שוב שמירת סיסמהסמנו את תיבת הסימון ) אופציונאלי( .3
in ( אלף"בפעם הבאה שתפתחו מודול של."  



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 27 of 47 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – General 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

 
, י לאפשר ביצוע פעולות נוספותכד,  כדי לעקוף את הסיסמה הנוכחית באופן זמני– עקיפת סיסמה זמנית

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא
 
 :כעת ייפתח החלון הבא . מהתפריט הנפתחעקיפת סיסמה זמניתבחרו בפקודה  .1

 

 
 
עקיפת סיסמה חלון  . אישורהקלידו את שם המשתמש ואת הסיסמה לצורך העיקוף ולחצו על  .2

הסיסמה הזמנית לא , סגירת חלון זהלאחר  . יישאר פתוח כל עוד הסיסמה הזמנית בשימושזמנית
  .תהיה עוד תקפה

 
  "מגדל בבל"
 

  
 

  :תופיע רשימת שפות הממשק האפשריות, "מגדל בבל"עם לחיצת העכבר הימנית על צלמית 
 

 
 

  .תוכלו לבחור בשפה הרצויה באמצעות לחיצה עליה, כמו בדוגמה שלעיל, שפות-בסביבה רבת
 

  ספרייה
 

 
 

עם לחיצת העכבר הימנית על צלמית  ).בסיס נתונים(חברו אוטומטית לספרייה תת, כשהמודול נפתח
 :תופיע רשימת הספריות שאליהן ניתן להתחבר, הספרייה

 
 

 .בחרו בספרייה באמצעות לחיצה על השורה הרלבנטית
  

  מדפסת
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  :תופיע רשימת אפשרויות ההדפסה, עם לחיצת העכבר הימנית על צלמית המדפסת

 

 
 

  : הסברים לגבי אפשרויות אלולהלן
 

  הדפסה רגילה
או , קובץ בתפריט הדפסהבאמצעות הפקודה (תגרום הבחירה בפקודת הדפסה , אם נבחרה אפשרות זו

  .לפתיחת חלון ההדפסה) באמצעות לחיצה על צלמית המדפסת בשורת התפריט
 

גה מקדימה של התדפיס הבחירה בפקודת ההדפסה תגרום לתצו, אם נבחרה אפשרות זותצוגה מקדימה 
  .כדי להדפיס את הקובץהדפסה ניתן ללחוץ על , לאחר צפייה בתצוגה המקדימה .הרצוי

 
   Raw XML הצגת -2

 XMLהבחירה בפקודת ההדפסה תגרום לתצוגה של התדפיס הרצוי בפורמט , אם נבחרה אפשרות זו
  ).debugging(ניתן להשתמש באפשרות זו לפתרון בעיות תכנות  .בחלון עריכה

 
  XML- דפדוף ב-3

 XMLהבחירה בפקודת ההדפסה תגרום לתצוגה של התדפיס הרצוי בפורמט , אם נבחרה אפשרות זו
  ).debugging(ניתן להשתמש באפשרות זו לפתרון בעיות תכנות  .בחלון דפדפן

 עבודה ללא עכבר 3.6
ות בעזרת מקשי קיצור מאפשרת לכם לבצע משימות במהיר" אלף", אם אתם מעדיפים לעבוד ללא עכבר

 :יש ערכת מקשי קיצור משלו" אלף"לכל מודול ב . מקש אחד או יותר שמבצעים משימה כלשהי–
 

 "אלף"מקשי קיצור לכל מודולי 
 :ניתן לעבור מחלונית אחת לאחרת באמצעות השימוש במקשי הקיצור הבאים

 
 מאפשרים את הפעולה הבאה מקשי קיצור

TAB שיחמעבר ללחצן הבא בתיבת ה. 
Shift+TAB מעבר ללחצן הקודם בתיבת השיח. 
Ctrl+TAB מעבר מהחלונית התחתונה לפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון. 
Ctrl+Alt+TA
B 

 .מעבר מהפקודה הראשונה בסרגל הכלים העליון אל החלונית התחתונה

Ctrl+1 מעבר לחלונית השמאלית המכילה את עץ הניווט. 
Ctrl+2 הימנית העליונה או לחלון העריכה השמאלי במקרה של עבודה עם מעבר לחלונית 

 .מסך עריכה מפוצל
Ctrl+Shift+2 מעבר לחלון העריכה הימני במקרה של עבודה עם מסך עריכה מפוצל. 
Ctrl+3 מעבר לחלונית הימנית התחתונה. 
Ctrl+4  במודול הקיטלוג) חלונית שמאלית תחתונה(מעבר למנהל הרשומות. 
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. 
Ctrl+Alt+<L
etter> in [] 

 .+Ctrl+Altהקישו על פ , פריטים] פ[עבור : לדוגמה .ניווט בעץ השמאלי

Alt+<number 
of tab> 

השתמשו , "חיפוש מתקדם. 1" עבור –בחיפוש : לדוגמה .שוניתניווט בבקרות הל
 . וכן הלאהAlt+2-השתמשו ב, "CCLחיפוש . 2"עבור ; Alt+1 -ב

 
 .שימו לב לכך שמסביב לחלונית הפעילה תופיע מסגרת אדומה

  
  .רשימות שנפתחות בעזרת הצלמית  ניתנות לפתיחה גם בעזרת העכבר

 
  .F4הקישו על , כדי לפתוח רשימה •
  .Enterהקישו על , כדי לבחור בפריט מתוך רשימה •
  .השתמשו במקשי החיצים, כדי לסמן פריט ברשימה •
  .Escהקישו על , כדי לצאת מרשימה בלא לבחור אף פריט •
 

  .עליכם ללחוץ לחיצה כפולה, שימו לב לכך שבעת בחירת פריט בעזרת העכבר

 
תוכלו למצוא רשימה זו  . הקיצור לשימוש בעתידייתכן שתעדיפו לשמור עותק מודפס של רשימת מקשי

הדפיסו , לחילופין. הדפסהלחצו על , ולכשתמצאו אותה, עבודה ללא עכברתחת הנושא , עזרהבתפריט 
  ".אלף"את הדף הרלבנטי מתוך המדריך למשתמש של 

 

 התאמה אישית של מקשי קיצור 3.6.1
י הקצאת מקשי קיצור לפעולות שעדיין לא הן על יד, "אלף"ניתן להתאים באופן אישי את מקשי הקיצור ב

אם אינכם מרוצים  .והן על ידי הסרת מקשי קיצור שאינכם מעוניינים בהם, הוגדרו עבורן מקשים כאלה
 .במהלך ההתקשרות הנוכחיתתוכלו לחזור להקצאת ברירת המחדל בכל זמן שהוא , מהשינויים שערכתם

 . שערכתם בנושא הקצאת מקשי קיצור יישמרוכל השינויים, לאחר שסגרתם את המודול, שימו לב
  

 :העובדות הבאות נכונות לגבי כל מודולי אלף
  

מקשי קיצור אלה שמורים עבור . Ctrl+H, Ctrl+I, Ctrl+Jאין להשתמש במקשי הקיצור 
 .ולא ניתן להקצותם לפעולות אחרות" חלונות"אפשרויות של 

  
  .F12 עד F1ואליים  יחד עם המקשים הוירטShiftניתן להשתמש במקש 

 
  :כדי להתאים אישית את מקשי הקיצור

 
ופתחו את הלשונית , התאמה אישית בחרו בפקודה ALEPH בתפריט אפשרויותהמשנה -מתפריט
  :לשונית התצורה .Accelתצורת 
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סמנו אותו , תפריט כלשהו) פקודת(כדי לראות אילו מקשי קיצור מוקצים כרגע לפריט  •

  .מקשים נוכחייםמקש הקיצור שהוקצה לפריט המסומן יופיע בשדה  .ליובאמצעות לחיצה ע
 
הקישו על שילוב , פרטי תפריטסמנו את הפריט ברשימת , כדי להקצות מקש קיצור חדש •

  .הקצאהולחצו על ) Ctrl+F3, לדוגמה(המקשים הרצוי 
 
חצו על  ולמקשים נוכחייםסמנו את מקש הקיצור ברשימת , כדי להסיר מקש קיצור מסוים •

  .הסרה
ולשוב , כדי לאפס את כל הקצאות מקשי הקיצור שנעשו מאז תחילת ההתקשרות הנוכחית •

 .איפוס הכוללחצו על , להקצאות ברירת המחדל של המערכת
 

  :שילובי המקשים חייבים לתאום לכלל הבא
 
ליד ניתן גם להק( .יש להקליד אותם תחילה, Shift או Ctrl ,Altאם משתמשים באחד המקשים  •

  .)Ctrl+Altלדוגמה , שילוב של שלושת המקשים הללו
 

 F1הגדרות מקש  3.7

 בתפריט אפשרויותהמשנה -מתפריט .F1ניתן לקבוע איזו פונקציה תיפתח עם הלחיצה על מקש הקיצור 
ALEPH תצורת כלליתופתחו את הלשונית , התאמה אישית בחרו בפקודה:  
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  .F1כל מרכיב מסך בעת הלחיצה על מקש הקיצור  כדי לקבל עזרה מקוונת עבור עזרהבחרו ב •
 יופיע חלון מאפייני F1אם ברצונכם שעם הלחיצה על מקש הקיצור מאפייני תצוגה בחרו ב •

 .התצוגה
 

  חלון מאפייני תצוגה 3.8
שמות , כותרות הטורים, לחצנים(חלון זה נועד לצפייה בתוויות המוצמדות לכל רכיב על גבי המסך 

 ).השדות וכדומה
המדובר רק בטפסים (ו גם לקבוע איזו לשונית תהיה הראשונה שתיפתח בזמן הצגת טופס כלשהו תוכל
כך , קוראבעץ הניווט תחת לשונית קופה בעת הלחיצה על ענף , במודול ההשאלה, לדוגמה ).לשוניות-רבי

 :תיראה החלונית העליונה מימין
 

 
 

הלשונית הנפתחת ראשונה , לשוניות—לונות רבבח .חלונית זו מכילה ארבע לשוניות, כפי שתוכלו לראות
  ).קופה פעילה. 1הלשונית , במקרה זה(כברירת מחדל היא הלשונית הראשונה משמאל 

 
  :כדי לשנות את הלשונית שתיפתח ראשונה
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ופתחו את , התאמה אישית בחרו בפקודה ALEPH בתפריט אפשרויותהמשנה -מתפריט .1

 :תצורת כלליתהלשונית 

 
 
 יופיע חלון F1אם ברצונכם שעם הלחיצה על מקש הקיצור מאפיינים בת הסימון סמנו את תי .2

  .מאפייני התצוגה
 
  :כעת ייפתח חלון המאפיינים .F1לשוניות ולחצו על -פתחו חלונית רבת .3
 

 
 
הזינו ספרה שתייצג איזו לשונית תיפתח ראשונה בעת פתיחת החלונית , תווית ראשונהבשדה  .4

בדוגמה  . וכן הלאה3השלישית מספרה , 2ית השנייה משמאל מספרה הלשונ .אישורולחצו על 
כל . 4(תהיה הלשונית הרביעית , בפעם הבאה שתפתחו חלונית זו .4הוכנסה הספרה , לעיל

 .זו שתיפתח ראשונה) הפעולות
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 תיבות שיח ומאפייני תצוגה 3.8.1
אשר נבחרה פקודה כולל חלוניות המציגות מידע ותיבות שיח הנפתחות כ" אלף"ממשק המשתמש של 

בעוד שבתיבות , מפני שחלוניות אינן מכילות שורות כותרת, ניתן להבדיל ביניהן בקלות .כלשהי בתפריט
בעוד שאת תיבות השיח , חלוניות ממוקמות תמיד באותו מקום על גבי המסך. הן קיימות) חלונות(שיח 

  .ניתן להזיז
 

  :להלן שתי דוגמאות של חלוניות
 

 
 

י בין החלונית העליונה לזו התחתונה בדוגמה לעיל הוא בכך שניתן להכניס מידע רק לשדות ההבדל העיקר
  .בחלונית התחתונה

 
  ):חלון(להלן דוגמה של תיבת שיח 

 
 

בפעם הבאה ) שינוי שלב טיפול בפריט, לדוגמה( מאפשר את קביעת מיקומו של חלון מאפייניםהחלון 
 . אוטומטי של החלוןהוא גם מאפשר ִמרכוז .שייפתח המודול
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  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, אם ברצונכם שהחלון יופיע במרכז המסך בפעם הבאה שהמודול ייפתח
 
  :כעת יוצג התפריט הבא .הניחו את הסמן על שורת הכותרת של החלון ולחצו לחיצת עכבר ימנית .1

 

 
 
  :מאפייניםכעת ייפתח החלון  .מאפייניםלחצו על  .2

 

 
 
 .מרכזבת הסימון סמנו את תי .3
 
החלון יועבר מייד למרכז המסך ויופיע במיקום זה בפעם הבאה שייפתח מודול  .איתורלחצו על  .4

  .זה
 

  :עקבו אחר סדר הפעולות הבא, אם ברצונכם שהחלון ימוקם באזור אחר של המסך
 
  .גררו את החלון למיקום הרצוי .1
 
כעת יוצג התפריט הבא  . עכבר ימניתהניחו את הסמן על שורת הכותרת של החלון ולחצו לחיצת .2

  ):שכבר הודגם לעיל(
 
קואורדינטות  ).שכבר הודגם לעיל(מאפיינים כעת ייפתח החלון  .מאפייני תצוגהלחצו על  .3

: לדוגמה( לצורך ייחוס מאפייניםתוצגנה בחלון " גודל הנוכחי"וה "מיקום הנוכחי"ה
176,192.(  
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החלון יופיע במיקום זה בפעם הבאה  .מיקוםעל לחצו , אם הנכם מרוצים מהמיקום הנוכחי .4

  .שייפתח מודול זה
 

  :הערות
 
 מכילה את הטקסט המופיע בשורת הכותרת ועל גבי הלחצנים מאפיינים בחלון תוכן החלוןחלונית . א

 .בחלון הרלבנטי
  

 .ALEPHADMניתן לערוך אותם במודול 
  
יהפוך סמן , יצה ימנית על כותרת החלוןבתפריט שהופיע כאשר לחצתם לח Moveאם תלחצו על . ב

  .ראשי שיאפשר את הזזת החלון למיקומו החדש המועדף-העכבר לחץ ארבע
 
  . בוטלהמאפייניםאפשרות הגדרת גודל החלון שהייתה קיימת בחלון . ג
 

 עבודה עם שדות שניתן להזין בהם טקסט ארוך 3.9
ץ הפונה מטה והמציין שניתן להוסיף מספר רב של טפסים המכילים שדות שלצידם ח" 500אלף "יש ב

 .אף מעבר לאורכו הנראה, טקסט נוסף לשדה
 

 
 

יופיע חלון זעיר המאפשר צפייה בכל הטקסט , עם הלחיצה על צלמית החץ הפונה מטה שמשמאל לשדה
  .או הכנסת טקסט נוסף לשדה זה, שהוכנס לשדה

 
 כדי לציין מעבר לשורה Ctrl+Enterניתן להשתמש בצירוף המקשים , בחלון הרחבת טקסט מסוג זה

 .חדשה
 

  .Escהקישו על , כדי לסגור חלון מסוג זה
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 תאריכים בממשק המשתמש 3.10
, dd-mm-yyאפשר להשתמש בפורמט , לדוגמה .תאריכים במגוון פורמטים" אלף"ניתן להגדיר במודולי 

  .mm-dd-yyלעומת הפורמט האמריקאי 
 

הוא יהיה תקף עבור , ברגע שנקבע פורמט מסוים . שוניםניתן להגדיר פורמטים שונים עבור מחשבים
  .שדות התאריך בכל המודולים השונים

  הגדרת פורמט תאריך 3.10.1
 המשתנים הם סדר הרכיבים והתווים –הגדרת פורמט התאריך נועדה הן להכנסת תאריך והן להצגתו 

 :בי עתכת/הדוגמה הבאה נלקחה מתוך רשימת המפתחות במודול הרכש .המפרידים ביניהם
 

 
 

תאריך , תאריך הזמנה, עד תאריך/הזמנות מתאריך(תוכלו להסיק משדות התאריכים השונים , בדוגמה זו
 .dd/mm/yyשהפורמט שנקבע הוא מסוג , )סטטוס

 
בספרייה שלכם נקבע מראש הן עבור השרת והן עבור " אלף"פורמט ברירת המחדל עבור כל מערכת 

 .המחשבים ברשת

  שדה התאריך 3.10.2
שדה התאריך  .להכניס תאריך לתוך שדה התאריך באמצעות סימון כל ספרה בנפרד בעזרת העכברניתן 

  .מכיל שמונה ספרות

  הכנסת תאריך 3.10.3
  :ישנן שתי דרכים להכנסת תאריך לשדה התאריך

 
הלחיצה על צלמית החץ שמשמאל לשדה תביא לפתיחת לוח שנה  .באמצעות לוח שנה נפתח •

ניתן לדפדף בלוח השנה מחודש לחודש באמצעות החיצים בחלקו  .שעליו מסומן התאריך הנוכחי
או לבחור בתאריך ,  על גבי המקלדתPage Down- וPage Upאו באמצעות המקשים , העליון

 .ספציפי באמצעות העכבר
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, כאשר סמן העכבר נמצא בתוך שדה התאריך : בשדה התאריךF12השימוש במקש הקיצור  •

לחיצה  ).התאריך בזמן הלחיצה, כלומר(יהיה התאריך הנוכחי  תקבע שהתאריך F12לחיצה על 
  . תגרום לאיפוס ספרות התאריךF12נוספת על 

 
באמצעות הקלדת הספרות לתוך רכיבי השדה באופן , כמובן שניתן גם לשנות את התאריך בצורה ידנית

  .ישיר
 

  .על גבי המקלדת Escהקישו על , כדי לסגור את לוח השנה הזעיר ללא בחירה בתאריך מסוים
 

 דפדוף בחודשים ובשנים 3.10.4
  .ישנן מספר שיטות לדפדוף בחודשים ובשנים

 
השתמשו בחיצים בחלקו העליון של לוח ,  לדפדוף בחודשים– באמצעות השימוש בלוח השנה הנפתח

תיפתח , אם תלחצו לחיצה אחת בסמן העכבר מעל החודש המוצג בחלקו העליון של לוח השנה .השנה
 .ים שממנה תוכלו לבחור את החודש הרצוירשימת חודש

 

 
 

גלילה -כעת תיפתח רשימת .לחצו לחיצה אחת מעל השנה המופיעה לצד החודש, כדי לדפדף בשנים
 .המאפשרת דפדוף בין השנים
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 צלמיות קיצורי דרך 3.11

 הצד השמאלי כולל צלמית המייצגת את ההקשר התפעולי .ימני ושמאלי: לכל סרגל כלים יש שני צדדים
הצד הימני כולל צלמיות שניתן להשתמש בהן  ).החזרה, השאלה, קורא, פריטים, לדוגמה(של הסרגל 

  .כקיצורי דרך המחליפות את פקודות התפריט

  מעבר בין מודולים 3.12
אלא גם על ידי הפקודות , ניתן לעבור ממודול למודול לא רק באמצעות שורת היישומים בתחתית המסך

  :ALEPH בתפריט חלפת יישוםההמשנה -המופיעות בתפריט
 

 
 

 המאפשרת את סגירת כל המודולים "אלף"יציאה מכל יישומי משנה זה כולל גם את הפקודה -תפריט
  .כמובן שלא ניתן לעבור למודול שבו אתם נמצאים כרגע .בפעולה אחת

 
 

  חלונות נפתחים/רשימות 3.13

 :חלונות נפתחים בממשק המשתמש/קיימים מספר סוגים של רשימות
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 :לוח שנה נפתח שניתן לפתחו משדה תאריך

  

 
 

  :רשימה נפתחת המכילה פריטים לבחירה
 

 
 

 .זו תיבה מלבנית שלתוכה ניתן להוסיף טקסט נוסף .תיבה לקליטת טקסט ארוך בשדה
 

 
 

  :תיבת שיח נפרדת
 

 
 

  :חלונות נפתחים אלו בשתי דרכים/ניתן להציג רשימות
 
  .בנטי לצד השדהעל ידי לחיצה על הלחצן הרל •
  .על ידי שימוש במקשי הקיצור הרלבנטיים •
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 :ת/חלון נפתח/להלן הלחצנים ומקשי הקיצור המתאימים לכל סוג רשימה
 

 מקש קיצור צלמית ת/חלון נפתח/תיאור הרשימה
 F4  לוח שנה נפתח
  רשימה נפתחת

 
F4 

  תיבה לקליטת טקסט ארוך בשדה
 

F3 

  תיבת שיח נפרדת
 

 ש רווחמק

 
 .על הסמן להיות בתוך השדה הרלבנטי, כדי להשתמש באחד ממקשי הקיצור הללו

 
 .Escניתן לסגור את הרשימות והחלונות הנפתחים הללו באמצעות מקש 

 
 הערה

 . כדי להגיע ללחצן הרלבנטיTabניתן להשתמש במקש 
  

   הצגה והסתרה של טורים–רשימות  3.14
שנלקחה , בדוגמה הבאה .מוצגים באמצעות טבלה או רשימה" אלף"רוב הנתונים בממשק המשתמש של 

 :תופיע הרשימה הבאה, קורא בלשונית השאלותאם תלחצו על ענף , מתוך מודול ההשאלה
 

 
 

תוכלו להגדיר אילו טורים יופיעו  .רשימה זו כוללת נתונים המוצגים בשורות ובטורים, כפי שניתן לראות
 :תצורת כותרת עיליתאחת מכותרות הטורים תגרום לפתיחת החלון לחיצת עכבר ימנית על כל  .ברשימה
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כדי להסיר טור כלשהו  .חלון זה מכיל את רשימת כל הטורים שאותם ניתן להציג ברשימה הרלבנטית
סמנו , כדי לחזור להגדרות ברירת המחדל .הסירו את הסימון מתיבת הסימון המתייחסת לו, מתוך הרשימה

 .הגדרות אלו שמורות על גבי השרת .רות ברירת מחדלטעינת הגדאת התיבה 
  

ימינה או ) באזור הכותרת(ניתן גם לשנות את רוחבם של הטורים על ידי גרירת הגבול שמשמאל לטור 
 .שמאלה עד להשגת הרוחב הרצוי

 בקרת גרסה 3.15
 .ת מהשרת המרכזי למחשבים המחוברים לרשGUIהיא הכלי שנועד להפצת קבצי לקוחות בקרת הגרסה 

מדווחת לכם באופן אוטומטי על העדכונים החדשים ומחליפה את , "אלף"היא משולבת בכל מודולי 
 .הקבצים הישנים בקבצים חדשים על פי בקשתכם

 :ישנן שתי דרכים לגישה לבקרת הגרסה

 ;הודעת בקרת הגרסה תופיע עם התחלת התקשרות חדשה: באופן אוטומטי •

 ".אלף "עדכון גרסה מתוך תפריט: באופן ידני •

 עדכון קבצים באמצעות בקרת גרסה 3.15.1
האם הם , ואם כן, תבדוק המערכת אם נוספו לשרת קבצים חדשים, עם התחלת התקשרות חדשה לשרת

אם התברר שיש קבצים על השרת שהם חדשים יותר  .חדשים יותר מהקבצים המתאימים במחשב שלכם
מותר לבצע רק  .נעשה עדכון באותו יוםתיעשה בדיקה נוספת כדי לגלות אם כבר , מאלה שבמחשב שלכם

 ":אלף"תפיק המערכת הודעת בקרת גרסה של , אם לא נעשה כל עדכון באותו יום  .עדכון אחד ליום

  
 :כדי לעדכן קבצים

בקרת לחצו על , אם הודעת בקרת הגרסה אינה מופיעה באופן אוטומטי עם התחלת ההתקשרות .1
 ".אלף" בתפריט גרסה

 :עדכון גרסהכעת ייפתח חלון  .כןחצו על בהודעת בקרת הגרסה ל .2
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 .עדכנו את הקבצים במחשב שלכם באמצעות חלון זה

 :לאחר שמילאתם את השדות .3

פעולה זו תביא  .עדכון הכוללחצו על , כדי לעדכן את כל הקבצים שאיתרה המערכת •
 .לסגירה של המודול ולפתיחתו מחדש

ת תיפתח רשימת קבצים חדשים כע .מתקדםלחצו על , כדי לעדכן רק קבצים נבחרים •
פעולה זו תביא  .עדכוןולחצו על , בחרו בקבצים שאותם ברצונכם לעדכן .על השרת

 .לסגירה של המודול ולפתיחתו מחדש

 סמנים 4

התזכורת יכולה להיות הוראה לביצוע משימה  .הם אמצעי לקישור תזכורות לרשומות) triggers(סמנים 
ניתן גם לייחס  .ניתן לצפות בסמנים בכל אחד מהמודולים .לי כלשהואו להכיל מידע כל, הקשורה לרשומה

המשמעות היא שספרנית הרכש תוכל ליצור סמן עבור ספרנית  ").מחלקה("סמן מסוים לקבוצה ספציפית 
 .וכן הלאה, הקיטלוג

 
במודול הקיטלוג ניתן ליצור סמנים באופן אוטומטי עבור שגיאות שהתגלו במהלך תוכנית בדיקה עם 

  .CATלסמנים אלה יוקצה קוד המחלקה היוזמת ; שמירת רשומות
  



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 43 of 47 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – General 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

רשימה שממנה תוכלו לגשת ישירות לרשומה (ההסברים הבאים דנים ברשימת הסמנים הכללית 
 .וברשימת הסמנים עבור רשומה כלשהי, )הרלבנטית

  
  .באמצעות שירות ובתוך המודול: ישנן שתי דרכים לצפייה ברשימת הסמנים הכללית

 
ניתן להגדירו כך שידפיס את ; הוא שירות הקיים בכל אחד מהמודולים) com-01(דפסת דוח סמנים ה

  .או למחלקה כלשהי) מתאריך עד תאריך(הסמנים הרלבנטיים לתאריך פעולה כלשהו 
 

  .ניתן גם כן לסננם על פי תאריך הפעולה או המחלקה, אם ברצונכם להציג סמנים באחד המודולים
 

  כלליתרשימת סמנים 4.1

 

 
 

  :הדרך שבה מוצגת רשימת הסמנים שונה ממודול למודול
 

באמצעות הסמן ניתן לגשת ; )triggers(סמנים ענף / אדמיניסטרציה לשונית : כתבי עת/במודול הרכש
  .להזמנה הספציפית

 
באמצעות הסמן ניתן לגשת לרשומת הפריט ; ALEPHבתפריט שליפת סמנים פקודת : במודול ההשאלה

  .פיתהספצי
 

באמצעות הסמן ניתן לגשת לרשומה הביבליוגרפית או ; סמניםענף / רשומה לשונית : במודול הקיטלוג
  .לרשומת הפריט הספציפית
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 רשימת סמנים של רשומה 4.2

 
 

  :גם שליפת הסמנים הרלבנטיים לרשומה מסוימת שונה ממודול למודול
 
  .רשימת סמניםענף / הזמנה לשונית : כתבי עת/מודול הרכש •
  .רשימת סמניםענף / כתבי עת לשונית : כתבי עת/מודול הרכש •
  .רשימת סמניםענף / פריט לשונית : מודול ההשאלה •
  .עריכהבתפריט סמני הרשומה הפקודה / עורך הקיטלוג / רשומה לשונית : מודול הקיטלוג •
  .רשימת סמניםענף / פריט לשונית : מודול הקיטלוג •
 

  .דכן סמן קייםניתן להוסיף סמן חדש או לע

 שירותים חיצוניים 5
 . עבור קוראים רשומיםSFXכגון תפריט , ניתן להוסיף מספר סוגי שירותים חיצוניים" אלף"במערכת 

במודולי " אלף" בתפריט שירותים חיצונייםניתן לגשת לשירותים החיצוניים הזמינים על ידי לחיצה על 
רותים חיצוניים רק אם ישנה רשומה פתוחה במודול שימו לב שניתן לגשת לשי .כתבי עת/הקיטלוג והרכש

 :הרלוונטי
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 SFXתפריט 
 .SFX-המערכת תחפש רשומה זו ב . כקורא רשום במערכתSFX-בחרו באפשרות זו כדי להגיע ל

 שירותים 6

כל  .כדי להפיק דוחות או לבצע משימות כלשהן) batch jobs(ניתן להריץ שירותי אצווה שונים 
 . בשורת התפריטיםשירותיםלכל מודול תפריט בשם  .להפעלה מהמודולים השוניםהשירותים ניתנים 

  
 .יהיה תפריט השירותים בלתי פעיל בכל המודולים, אם אין ברשותכם ההרשאות הדרושות

  
דוח תזכורות ומכתבי תזכורות עבור הזמנות , כתבי עת/להלן דוגמה לשירות המופיע במודול הרכש

 :)acq-12(ספרים 
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 דה הספרייהש
ניתן לבחור בספרייה שעבורה אתם מעוניינים להריץ את  .כל שירות כולל גם שדה המיועד לספרייה

  :השירות מתוך הרשימה הנפתחת
 

 
 

 שפת הדוח
 .כאן תוכלו לקבוע באיזו שפה יהיה הדוח שיודפס .שפת הדוחבכל שירות המציע דוח פלט מופיע שדה 

  .ות עבור כל דוחכך ניתן להשתמש בתבניות שפה שונ

 
 )היסטוריה של שירותים שהופעלו(פעולות קודמות 

הספרייה שאליה אתם (ניתן לצפות בפרטי ההרצות הקודמות של השירותים עבור הספרייה הפעילה 
  :שירותים בתפריט פעולות קודמותבאמצעות הפקודה ) מחוברים כעת

 

 
 

עליכם להתחבר לספרייה , אתם מחוברים כעתאם הרצתם שירות כלשהו עבור ספרייה שונה מזו שאליה 
  .פעולות קודמותזו כדי לצפות בפרטי הרצת השירות באמצעות הפקודה 

 
 "מקוון"תיבת הסימון 

 :מקווןבחלק מהשירותים תוכלו למצוא את תיבת הסימון 
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ותים ובכך תעקפו למעשה את תור השיר, יופעל השירות מיידית מתוך המודול, אם סימנתם תיבה זו
 .הממתינים לביצוע על ידי השרת

  
 ".אלף"עיינו בפרק הרלוונטי במדריך למתאמי , לפרטים נוספים

  
 'פעולות קודמות'הוספה ל

כך יוכל המשתמש  .תישמר הפעלת שירות זה ברשימת הפעולות הקודמות, אם נבחרה תיבת סימון זו
  .להפעיל את השירות שוב בלא שיצטרך למלא שוב את כל הפרמטרים

 
 ADMהדפסה לספריית 

בכל שירותי הספרייה הביבליוגרפית במודול הקיטלוג ישנה אפשרות לבחור שהקלט יהיה מתוך ספריית 
ADM ושקובצי הפלט יישמרו בספריית ADM.  

 .אפשרות זו זמינה אם סימנתם תיבה זו

 
 תבניות הדפסה

 Customizing(ההדפסה עיינו במדריך הגדרות , לפרטים נוספים בדבר הגדרת תבניות הדפסה
Printouts (XML and XSL) ( של אקס ליבריסמאתר התיעודהניתן להורדה .  

 
 רשימות קריאה עבור קורסים

 תפריט ניתן לנהל מתוך) Course Reading(את השירותים הנוגעים לרשימות ההדפסה עבור קורסים 
 .המשתמש ברשת

http://www.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php
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