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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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 סקירה כללית על פריטים 1

 .ערכי על ידי ברקוד מסוים-מתייחסת לעצם הפיזי המזוהה באופן חד" רשומת הפריט", "אלף"במערכת 
 

לכל עותק פיזי בספרייה חייבת  .רשומות הפריטים נדרשות לצורך פעילויות ההשאלה והטיפול בכתבי עת
יש צורך ברשומת פריט , במקביל; ייה מעוניינת לשתפו בפעילויות השאלהלהיות רשומת פריט אם הספר

 .עבור העותק הפיזי אם הספרייה מעוניינת לרשמו כגיליון כתב עת
 

ניתן ליצור פריטים חדשים כאשר , במודול הרכש .רשומות הפריט מטופלות במסגרת המודולים השונים
 . אוטומטי בין הפריט להזמנהייווצר גם קישור, במקרה כזה .יוצרים הזמנה חדשה

 
הפריטים מטופלים בהקשר לטיפול בגיליונות כתבי , כתבי עת/בפונקציית כתבי העת שבמודול הרכש

 .העת
 

רישום אובדן , הצגת פרטי פריט, ניתן להשתמש ברשימת פריטים לצורך יצירת הזמנה, במודול ההשאלה
הקבוע או (לצורך שינוי סטטוס הפריט ומיקומו במודול ההשאלה קיימים עזרים  .של פריט מושאל וכדומה

  .וכן לצורך שחזור הסטטוס או המיקום של הפריט שפרטיו שונו, )הזמני
 

פונקציית הקיטלוג המהיר במודול ההשאלה מאפשרת יצירת רשומה ביבליוגרפית ורשומת פריט כדי 
  .לאפשר השאלה מיידית של פריטים שעדיין לא קוטלגו במערכת

 
מדריך זה מציג את הטיפול  . הנרחבות ביותר לטיפול בפריטים מוצעות במודול הקיטלוגהאפשרויות

  .בפריטים כפי שהוא משתקף במודול הקיטלוג
 

כל פריט  .ואינן יכולות להתקיים בנפרד מהן, רשומות פריטים מקושרות לרשומות אדמיניסטרטיביות
לכל פריט חייב  .וכן מספר סידורי) ADM number(מזוהה באמצעות מספר המערכת האדמיניסטרטיבי 

 .גם שיהיה זיהוי ייחודי בדמות ברקוד
 

 .ברשומת הפריט  מספר מצאיבאמצעות השדה , לרשומות פריטים יכול להיות גם קישור לרשומות מצאי
רשומת המצאי  .ניתן לנהל את המידע בדבר מיקום הפריט באמצעות רשומת המצאי, אם קיים קישור זה

כל שינוי שייעשה ברשומת , במקרה כזה .הספרייה של הפריט-האוסף ותת, ום המדףכוללת את מיק
 .המצאי יגרום גם לשינוי המידע בדבר מיקום הפריט ברשומת הפריט

 
  .לציין את אותו הדבר" מיקום מדף"ו" מספר מדף"שימו לב לכך שלעיתים קרובות משמשים 

 
  :ן הבאשדות רשומת המצאי יועתקו לתוך רשומת הפריט באופ

  סוג מספר מדף ← 852הראשון בשדה ) אינדיקטור(המחוון  •

  ספרייה- תת ←852 בשדה bשדה -תת •

  אוסף ← 852 בשדה cשדה -תת •

  מספר מדף ← 852 וכדומה בשדה hשדה -תתי •

  ) יש ספרה אחתtהשדה -אם בתת(מספר עותק  ← 852 בשדה tשדה -תת •
דבר זה ייעשה על ידי הוספה וירטואלית  .יוגרפיתניתן למפֵתח שדות ברשומת הפריט בספרייה הביבל

)expand (כל אימת שיעודכנו , מסיבה זו .של רשומת הפריט לרשומה הביבליוגרפית בזמן המפתוח
שלב טיפול , אוסף, ספרייה-תת, סוג החומר, מספר מדף, סוג מספר מדף, מספר מצאי, תיאורהשדות 

  .ל הרשומה הביבליוגרפיתמחדש ש-יתבצע גם מפתוח, בפריט וסטטוס הפריט
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 מצבי עבודה עם פריטים 2

ניתן לבחור במצבי עבודה אלה  .תקציר ועבודה: פונקציית הטיפול בפריטים מתחלקת לשני מצבי עבודה
 .באמצעות שתי התיבות הנמצאות בחלקה העליון של חלונית הניווט במודול הקיטלוג

 

 על-מצב עבודה במבט 2.1

כאשר בחלונית הימנית יוצגו , נה הרשומות המקושרות לפריט במערכתעל יוצג עץ ובו תופע-במצב מבט
מצב  .רשומות ממודול אחד למשנהו) להעביר" (לדחוף"במצב עבודה זה ניתן  .פרטים לגבי כל רשומה

, על-המכילה את עץ מבט, )החלונית השמאלית(חלונית הניווט  .על מורכב משתי חלוניות-העבודה במבט
 ).החלונית הימנית(הביבליוגרפית וחלונית פרטי הרשומה 

 .על המציג את כל הרשומות במערכת המקושרות לפריט המדובר-חלונית הניווט מציגה את עץ מבט
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אלו יחולקו  .רשומת המצאי והרשומה האדמיניסטרטיבית, יוצגו בו הרשומה הביבליוגרפית, לדוגמה
 .השאלותהזמנות רכש ו, הזמנות כתבי עת, בחלוקה משנית גם לפריטים

 ).החלונית הימנית(על יגרום להצגת פרטיה בחלונית פרטי הפריט -סימונה של רשומת פריט בעץ מבט
 .הספרייה תוכל להגדיר אילו שדות יכללו בתצוגה זו

תגרום להעברת הרשומה קיטלוג על ולחיצה על הלחצן -סימונה של רשומה ביבליוגרפית בעץ מבט
 רשומות מצאיולהפעלת הלשונית ,  שבמודול זהבעורך הקיטלוגהמסומנת לתצוגה ביבליוגרפית מלאה 

 מציגה את כל רשומות המצאי המקושרות רשומות מצאיהלשונית  .בחלונית הימנית התחתונה שם
 .בעורך הקיטלוגלרשומה הביבליוגרפית המוצגת 

החלונית (על יגרום להצגת פרטיה בחלונית פרטי הרשומה הביבליוגרפית -סימונה של רשומה בעץ מבט
 :כדלהלן, )הימנית

 

 

ניתן יהיה לעדכן את פרטיה של כל רשומה במודול הרלבנטי באמצעות לחיצה על אחד הלחצנים הבאים 
  .השוכנים בצדה הימני של החלונית

 קיטלוג רשומה
  .על- כדי לערוך את הרשומה המסומנת בעץ מבטקיטלוגלחצו על 

 פריטים
  .על- המסומן בעץ מבט כדי לעדכן את הפריטפריטיםלחצו על 

 השאלה
 כדי להעביר את הפריט המסומן למודול ההשאלה כדי לטפל בפונקציות ההשאלה השאלהלחצו על 
  .הרלבנטיות

 ספרייתית-השאלה בין
ספרייתית כדי -כדי להעביר את הפריט המסומן למודול ההשאלה הביןספרייתית -בין השאלהלחצו על 

  .יתית הרלבנטיותספרי-לטפל בפונקציות ההשאלה הבין

 רכש
פעולה זו  .כתבי עת/ כדי להעביר את הפריט המסומן לרשימת ההזמנות שבמודול הרכשהזמנותלחצו על 

  .תאפשר לכם לנהל את פונקציות כתבי העת הרלבנטיות לפריט

 כתבי עת
ולה פע .כתבי עת/ כדי להעביר את הפריט המסומן לפונקציית כתבי עת שבמודול הרכשכתבי עתלחצו על 

  .זו תאפשר לכם לנהל את פונקציות כתבי העת הרלבנטיות לפריט
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 חיפוש
  . כדי להעביר את הרשומה המסומנת לפונקציית החיפושחיפושלחצו על 

 מצב עבודה פעיל 2.2

כגון יצירת פריט חדש או , מצב העבודה הפעיל מאפשר גישה לפונקציות השונות של טיפול בפריטים
 .במצב עבודה זה יוצגו פרטים שונים לגבי הפריט, בנוסף לכך .עדכון פריט קיים

  :ענפים-המורכב מארבעה ענפים ושלושה תתי, מצב העבודה הפעיל מציג את עץ הפריט

 

 

 רשימת הפריטים
ולגישה לכל פונקציות הטיפול , רשימה זו נועדה להצגת כל הפריטים המקושרים לרשומה הביבליוגרפית

 .בפריטים

 פריטיםפעולות קודמות של כל ה

  .הצגת השינויים שנעשו בכל רשומות הפריטים

 פריט
 .הצגת פרטיו של פריט מסוים

 .פעולות קודמות הצגת השינויים שנעשו ברשומת הפריט המסומנת

: המידע המוצג מחולק לשתי לשוניות . הצגת סיכום פעולות ההשאלה הנוגעות בפריט זהסיכום השאלה
היא  .לשונית זו מוצגות ההזמנות שבסיכום ההשאלה הנוכחיב .סיכום נוכחיהלשונית הראשונה היא 

  .מציגה גם את מספרן הכולל של ההשאלות וההזמנות

 

  .פעולות לצרכים סטטיסטיים- והיא כוללת מוניסיכום פעולות קודמותהלשונית השנייה נקראת 

 רשימת האובייקטים
ומאפשרת גישה , יוגרפית מסוימתרשימת האובייקטים מציגה את האובייקטים המקושרים לרשומה ביבל

ניהול אובייקטים דיגיטליים 'עיינו בפרק , לפרטים נוספים .לפונקציות שונות הקשורות באובייקטים אלה
 .במדריך למשתמש בקיטלוג' ADAMבאמצעות 

 אובייקטים
 . כאןלא ניתן לשנות את הפרטים המוצגים .חלונית זו מציגה מידע מפורט לגבי אובייקט דיגיטלי ספציפי

 מידע ביבליוגרפי
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  .הצגת מידע ביבליוגרפי של הרשומה הביבליוגרפית שהפריט מקושר אליה

 רשימת סמנים
  .הצגת רשימת סמנים הקשורים לרשומה

 פתיחת רשומות פריטים 3

  :ניתן לפתוח רשומות פריטים באחת מהשיטות הבאות

  שורת הפריט •

  לשונית החיפוש •

  באמצעות מנהל הרשומות בקיטלוג •

  על-צב עבודה במבטמ •

 שורת הפריט 3.1

שורת הפריט במודולי הקיטלוג וההשאלה נועדה לאחזור רשומות פריטים מהשרת ולהצגתן ברשימת 
  .הפריטים שבחלונית הימנית העליונה

 

  :אפשרויות האחזור הן

 .המערכת הביבליוגרפי של הרשומה' הזינו את מס: BIBמערכת ' מס •

 .ערכת האדמיניסטרטיבי של הרשומההמ' הזינו את מס: ADMמערכת ' מס •

 .הזינו את ברקוד הפריט: ברקוד •

 .הזינו את מספר המדף של הפריט: מדף' מס •

 .הזינו את כותר הפריט: כותר •

 

 
 

  .כעת תפתח רשימת פריטים בחלונית הימנית העליונה  .לחצו על , לאחר הזנת הפרטים

 

רשימת פריטים לפי כעת ייפתח החלון   .רשימה ניתן גם לאחזר פריטים על ידי לחיצה על לחצן 
  .מספר מיון
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כעת תוצג בחלונית הימנית העליונה רשימת הפריטים  .בחירהבחרו במספר המדף המבוקש ולחצו על 
  .המקושרים לרשומה האדמיניסטרטיבית

 

 

 הערה

 .תבחר המערכת ברשומת הפריט הראשונה העונה לחיפוש, אם מספר המדף אינו מספר ייחודי
 

 :שורת הפריט מכילה שתי אפשרויות נוספות
 
 . כדי לנקות את כל החלוניות מפרטי הפריטניקוי פריט  •

 להצגת הרשומה הביבליוגרפית הקשורה לפריט בלשונית קיטלוג  BIBעריכת רשומת  •
 .במצב עריכה
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 לשונית החיפוש 3.2

ות לשונית החיפוש ניתן באמצע .הקיטלוג וההשאלה, כתבי עת/לשונית החיפוש נמצאת במודולי הרכש
  .לבצע הן חיפוש בסיסי והן חיפוש מתקדם

 

ניתן לבצע חיפוש באמצעות מילות  .קיימות שתי דרכים למציאת רשומות באמצעות לשונית החיפוש
ראו פרטים נוספים לגבי אפשרויות החיפוש במדריך למשתמש בנושא  .מפתח או לסרוק רשימת כותרות

  .החיפוש

 

פריטים לחצו על הלחצן , והיא מוצגת בחלונית הימנית התחתונה, רשומה המבוקשתכאשר מצאתם את ה
  .הנמצא בחלקה השמאלי של חלונית זו

 

 

 באמצעות מנהל הרשומות בקיטלוג 3.3

ענף הפריטים  .מנהל הרשומות תחת לשונית הקיטלוג מאפשר גישה ללשונית הפריטים במודול הקיטלוג
  .בהתאם לכוונון המערכת, רטיבית או לענף ספריית המצאימוצג מתחת לענף הספרייה האדמיניסט
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לחיצה כפולה על ענף הפריטים תעביר אתכם ללשונית הפריטים כדי לצפות בפריטים קיימים או להוסיף 
ההקשה על הצלמית תעביר אתכם באופן אוטומטי ללשונית  .פריטים חדשים עבור הרשומה הנוכחית

 הפריטים במנהל הרשומות מציג גם את כל הפריטים המקושרים ענף .הפריטים שבמודול הקיטלוג
לחיצה כפולה על פריט מסוים תעביר אתכם ללשונית הפריטים כדי לצפות בפרטים  .לרשומה הנוכחית

 .ספציפיים לגבי פריט זה
 

 על-מצב עבודה במבט 3.4

ניתן לבצע  .אחראותה למודול ) להעביר, כלומר" (לדחוף"ניתן , כאשר מוצגת רשומה באחד מהמודולים
סמנו את . כתבי עת/על במודולי ההשאלה והרכש-זאת באמצעות חלונית הניווט במצב עבודה במבט

 .  הנמצא בחלונית הימניתפריטיםהרשומה המבוקשת בעץ ולחצו על הלחצן 
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 רשימת הפריטים 4

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  טופס הפריט •

  שינויים כוללים •

  ות קודמות של כל הפריטיםפעול/פעולות קודמות •
רשימת הפריטים  .תחת לשונית הפריטרשימת הפריטים רשימת הפריטים תוצג לאחר שבחרתם בענף 

ומאפשרת גישה , המוצגת להלן מציגה את כל הפריטים המקושרים לרשומה אדמיניסטרטיבית מסוימת
 .לפונקציות שונות הקשורות בפריטים אלה

 הערה

 .הכוונה היא לכך שהפריט נמצא כרגע בהשאלה, שברשימת הפריטיםשאלות ההאם מוצגת כוכבית בטור 
 

 .פריטים בתפריט ניקוי פריטניתן לנקות את הפריטים מרשימת הפריטים באמצעות הפקודה 
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כגון מספרו ,  הוא כולל שדות שונים מרשומת הפריט–המידע המוצג לגבי כל פריט נקבע על ידי הספרייה 
 .הספרייה אליה הוא שייך ותיאורו-תת, לוהברקוד ש, הסידורי

, ספרייה-תת, כרך' מס, כגון שנה, ניתן למיין את הפריטים המופיעים ברשימה על פי פרמטרים שונים
ניתן  .ISSUEהמיון יהיה שונה במקצת עבור פריטים שסוג החומר שלהם הוא . 'מספר מדף וכו, אוסף

אפשרויות מיון ייה באמצעות הרשימה הנפתחת לבחור באחד מסוגי המיון שהוגדרו על ידי הספר
 .הנמצאת מתחת לרשימת הפריטים

 הערה

 ורמת התיארוך) enumeration (רמת הִמסּפּוראם שיטת מיון הפריטים מתבססת על שדות 
)chronology( ,הפריטתיאוריתמיינו הפריטים על פי שדה , ושדות אלה ריקים . 
 

 ITEM-SORT-TYPE של הפריטים נקבעות באזור  אפשרויות המיון השונות":אלף"למתאמי 
  .ADM pc_tab_exp_field.lngשבטבלת 

 

 tab_z30_sort בטבלה 1 יש לתאם מול טור ITEM-SORT-TYPE-את האפשרויות המוצעות ב
בנפרד עבור פריטים , טבלה זו קובעת הן את סדר המיון והן אם הוא עולה או יורד .ADMשבספריית 

  .ופריטים אחרים) ISSUE (שהם גיליונות כתב עת

 

  .acq.ini- וcat.ini ,circ.iniאפשרות ברירת המחדל בכל מודול נקבעת בטבלאות המקומיות 

 

  :לדוגמה
ItemSortType=ITEM-1.  

 

  :בחלונית זו מופיעים הלחצנים הבאים
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 חדש
ת הימנית כעת תוכלו למלא את טופס הפריט שבחלוני . כדי ליצור רשומת פריט חדשהחדשלחצו על 
  .התחתונה

  העתקה
כעת תוכלו להמשיך ולמלא את שאר  .כדי להעתיק את נתוני הפריט המסומן ברשימההעתקה לחצו על 

  .העותק החדש יקבל מספר סידורי חדש .נתוני הפריט בטופס הפריט שבחלונית הימנית התחתונה

  מחיקה
 Shiftהחזיקו את מקש , ותר מפריט אחדכדי למחוק י .מחיקהסמנו את הפריט המיועד למחיקה ולחצו על 

  .כןלחצו על הלחצן  .כעת תופיע בקשה לאישור פקודת המחיקה .מחיקה ולחצו על Ctrlאו 

 

עליכם למחוק את  .לא ניתן יהיה למחוק את רשומת הפריט, שימו לב לכך שאם הפריט נמצא בהשאלה
לא ניתן למחוק פריטים  .ריטרשומת ההשאלה במודול ההשאלה קודם שתוכלו למחוק את רשומת הפ

  .במודול ההשאלה

 

תופיע תיבת דיאלוג המאפשרת את עקיפת , ואתם מנסים למחוק אותו, אם יש לפריט הזמנות, יחד עם זאת
 :בחלון האישור שנפתח מוצעות האפשרויות הבאות ).בתנאי שההזמנה עדיין בתוקף(הבעיה 

 .יוצג חלון אישור עקיפה נוסף, יש הזמנותאם לפריטים אחרים  .עקיפת הזמנות רשומה זו בלבד •

 .לא יוצג כל חלון התראה נוסף, אם לפריט אחר יש הזמנות .עקיפת כל ההזמנות •

 .המשך פעולת המחיקה תוך דילוג מעבר לפריט זה •

 .עצירת פעולת המחיקה •

 
  תווית

באמצעות  .פריטכעת ייפתח טופס תווית ה .תוויתסמנו אותו ולחצו על , כדי להדפיס תווית עבור פריט
פרטי התווית , גם אם בחרתם לסגור את הטופס .טופס זה תוכלו להדפיס את התווית או לסגור את הטופס

 .עדיין יישמרו כקובץ במחשב לצורך הדפסה מאוחרת

הדפסת תוויות פריטים שימו לב לכך שניתן גם להדפיס כמות גדולה של תוויות באמצעות השירות 
)item-03.(  

  ליםשינויים כול
שינויים כעת תיפתח תיבת הדיאלוג  .לחצו על לחצן זה כדי לערוך שינויים מסוימים במספר פריטים

או על קבוצת פריטים שהוגדרה על פי , את השינויים ניתן לערוך על כל הפריטים ברשימה .כוללים
  .קריטריונים מסוימים

  שינויים/כריכה
ניתן לצפות ברשימת הגיליונות של כתב העת ולבחור , אם הפריט המסומן ברשימה הוא גיליון כתב עת

באמצעות לחצן זה ניתן גם לבצע  .שינויים/כריכהגיליונות המיועדים לכריכה באמצעות לחיצה על 
  .30' עיינו בעמ, לפרטים נוספים בנושא כריכה .שינויים כוללים בפריטים

 כרכים מוכנים
ט את רשימת הכרכים שכל גיליונותיהם כבר נרשמו ניתן לצפות בדוח המפר, עבור כותר כתב עת מסוים

  ).הכרכים המוכנים לכריכה, כלומר(בספרייה 

 רענון
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  . כדי לרענן את תצוגת רשימת הפריטים בשינויים שבוצעו אולי במודולים אחריםרענוןלחצו על 
 

 טופס הפריט 4.1

טופס זה  .ת התחתונהייפתח טופס הפריט בחלונית הימני,  ברשימת הפריטיםהעתקה או חדשאם לחצתם 
פרטים הלשוניות  .בחלון זה שש לשוניות .יצירה ועדכון של נתונים לגבי פריטים, מיועד להצגה מלאה

  . כוללות את הלחצנים הבאיםפרטי כתב עת ורמות כתב עת, כלליים

 הוספה
, לאחר שמילאתם את פרטי הפריט החדש .ברשימת הפריטיםחדש לחצן זה יופיע רק אם לחצתם על 

  . כדי להוסיף פריט זה למערכתהוספהלחצו על 

 עדכון
כל עוד השינויים (תגרום לשמירת כל השינויים שבוצעו בטופס הפריט על גבי השרת עדכון לחיצה על 

  ).בוצעו במסגרת הזמן שנועדה לעריכת הפריט

 

  .ברשימת הפריטיםחדש יופיע אם לחצתם על לא לחצן זה 

 ברירות מחדל
 תגרום לשמירת כל הערכים בשדות טופס הפריט כברירות מחדל לצורך יצירת לחיצה על לחצן זה

אם ברצונכם למחוק את כל ברירות המחדל  ). עד לרגע שבו תשמר ברירת מחדל חדשה(פריטים חדשים 
במודול (פריטים בתפריט מחיקת ברירות מחדל של פריט בחרו בפקודה , הקיימות של טופס הפריט

  .)כתבי עת/שבמודול רכש ALEPH מופיעה בתפריט פקודה דומה). (הקיטלוג

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

 .ברקוד ומספר מצאי, מדף' מס :הם

 אפשרויות ברירת מחדל של מנוי
הלחצן יופיע בטופס פרטי  .ויםלחצן זה משמש בעת יצירת פריטי גיליונות חדשים הקשורים למנוי מס

 .'פרטי כתב עת'מנוי בשדה הרלוונטי בלשונית ' הפריט רק אם יש מס

סטטוס , מיקום זמני: ימולאו השדות הבאים בנתוני ברירת מחדל מתוך רשומת המנוי, עם הלחיצה עליו
 .נתונים סטטיסטיים, הזמנה' מס, הערה פנימית, מזהה עותק, פריט

 ביטול
  .כדי להפסיק את העבודה בחלונית התחתונה ולחזור לחלונית העליונה ביטוללחצו על 
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 )1(לשונית פרטים כלליים  4.1.1

 

 

כדי למחוק את כל ) במודול הקיטלוג(פריטים בתפריט מחיקת ברירות מחדל של פריט בחרו בפקודה 
  .ערכי ברירות המחדל

 

  :להלן הסבר על השדות המופיעים בלשונית זו

 

  הערה

אם הספרייה בחרה לנהל את מיקומי הפריטים באמצעות  . להיות מקושר לרשומת מצאיכל פריט יכול
, ספרייה-תת: קישור זה מאפשר למערכת לעדכן באופן אוטומטי את שדות הפריט הבאים, רשומות המצאי

  ".הֵאם"רשומת המצאי היא רשומת , במילים אחרות .מדף' מס, מדף' סוג מס, אוסף
 

 ברקוד
תוכלו , לחילופין .ניתן להשתמש בסורק ברקודים כדי להכניס את הברקוד .חובהשדה זה הוא שדה 

אישור או על להשאיר שדה זה ריק על מנת שהמערכת תמלאו בברקוד באופן אוטומטי ברגע שתלחצו על 
  .רענון

 ספרייה- תת
ה זו האפשרויות המוצגות ברשימ .הספרייה מתוך הרשימה הנפתחת-בחרו בתת .שדה זה הוא שדה חובה

ספרייה או לעדכן אותו רק אם -שימו לב לכך שתוכלו להוסיף פריט לתת .הוגדרו מראש על ידי הספרייה
  .ספרייה זו-יש ברשותכם הרשאות מתאימות לכך בתת

 אוסף
תוכלו לבחור אוסף שיהיה רלבנטי  .האוספים השונים הוגדרו על ידי הספרייה .שדה זה הוא אופציונאלי

  .כחית מתוך הרשימה הנפתחתהספרייה הנו-עבור תת

 מספר עותק
 .ניתן להשתמש בו בעת ביצוע שינויים כוללים בפריטים .שדה זה הוא אופציונאלי
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 הערה

שדות , עבור כתבי עת .שלושת השדות הבאים משותפים לפריטים מונוגרפיים ולפריטים של כתבי עת
פיים משתמשים בשדות אלה עבור כותרים עבור פריטים מונוגר; גיליון ותיאור גיליון, אלה כוללים כרך

שדות המספור נועדו לזיהוי מספר עותקים של אותו  .חלק ותיאור חלק, כרכים הממוספרים לפי כרך-רבי
  .פריט לצורך השאלה

 
  )כרך) (A (1רמת מספור 

 ניתן להשתמש .השאירו שדה זה ריק, אם הפריט מכיל רק כרך אחד .כרכים-מידע זה נועד לכותרים רבי
, ולמרות שהוא יכול להכיל הן ספרות והן אותיות, בשדה זה לצורך מיון הפריטים ברשימת הפריטים

שדה הכרך יתמלא באופן אוטומטי מתוך נתוני תחזית , ISSUEלפריטים מסוג  .מומלץ להשתמש בספרות
  .הגעת הגיליונות

  )גיליון' מס) (B (2רמת מספור 
הזינו לשדה זה  .השאירו שדה זה ריק,  הפריט מכיל רק כרך אחדאם .כרכים-מידע זה נועד לכותרים רבי
  .את מספר הגיליון או החלק

 תיאור
לפריטים מסוג  .לגבי גיליון זה) OPAC(שדה זה מאפשר הכנסת מידע עבור משתמש הקטלוג המקוון 

ISSUE ,עבור כותרים .שדה התיאור יתמלא באופן אוטומטי מתוך נתוני תחזית הגעת הגיליונות 
  .הזינו את המידע הרלבנטי לשדה זה, כרכים-מונוגרפיים רבי

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

שימו לב לכך שיתכן ששיטת המיון עבור פריטים ברשימת הפריטים  .הוגדרו מראש על ידי הספרייה
תהייה שונה מזו ) ISSBDכמו גם אלה שסוג החומר שלהם הוא  (ISSUE- כשסוג החומר שלהם הוגדר

  .של פריטים אחרים

 קישור למצאי 
ינוהלו כל , במקרה כזה. שדה זה מיועד לקישור רשומת הפריט לרשומת מצאי .שדה זה הוא אופציונאלי

ברשומת  ש852באמצעות שדה ) סוג מספר המדף ומספר המדף, אוסף, ספרייה-תת(פרטי המיקום 
  .מיקום זמניראו גם הסבר לתיבה , בעניין זה .המצאי

 85Xסוג 
בשדה זה יצוין אם , )תחזית הגעת גיליונות כתבי עת (853/853Xאם פריט זה נוצר באמצעות שיטת 

  .בהקבלה, 5או , 4, 3באמצעות הערכים , )מפתחות (855או ) מוספים (854, 853מקורו בשדה 

 קישור' מס
בשדה , עבור כותר זה) 855/855Xאו , 854/854Xאו ( אחד 853/853Xביותר מזוג אם נעשה שימוש 

 או 854, 853 בשדות $8שדה -מקור המידע הזה בתת .זה יצוין באיזה מהזוגות הללו מקורו של פריט זה
  .בהקבלה, 855

 סוג מספר מדף
ניתן לבחור את  ).מיוןאת סוג שיטת ה, ולמעשה(שדה זה מגדיר את סוג מספר המדף שיוכנס בשדה השכן 

  .MARC של 852הראשון בשדה ) אינדיקטור(שדה זה מקביל למחוון  .הערך מתוך הרשימה הנפתחת

 מספר מדף
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תוכלו להקליד , בהתאם להגדרות המערכת .נומרי המציין את מיקום המדף של הפריט-זהו קוד מיון אלפא
בצמוד לקוד " ?"ומטי באמצעות הקלדת לבחור מתוך רשימה נפתחת או להפעיל מונה אוט, טקסט חופשי

אם  .עדכוןתעניק המערכת מספר מדף באופן אוטומטי מיד עם הלחיצה על , במקרה האחרון .המונה
השדה -לפני קוד תת") $$("הקלידו שני סימני דולר , שדה-ברצונכם שמספר המדף יכלול גם תת

מלאו רק את שדה מספר המדף  ).המדף עבור רכיב הפריט במספר iשדה -כדי לציין תת" i$$", לדוגמה(
  . יוכנסו לשימוש על פי החלטת הספרייהמספר מדף שני-וסוג מספר מדף שני השדות . הזה

 סוג מספר מדף שני
  .שדה זה ייכנס לשימוש על פי החלטת הספרייה

 מספר מדף שני
ם להגדרות בהתא .שדה זה ייכנס לשימוש על פי החלטת הספרייה. מספר מדףראו הסבר לגבי שדה 

לבחור מתוך רשימה נפתחת או להפעיל מונה אוטומטי באמצעות , תוכלו להקליד טקסט חופשי, המערכת
תעניק המערכת מספר מדף באופן אוטומטי מיד עם , במקרה האחרון .בצמוד לקוד המונה" ?"הקלדת 

 פר מדף שנימס-וסוג מספר מדף שני השדות . מלאו רק את שדה מספר המדף הזה .עדכוןהלחיצה על 
  .מספר המדף השני אינו יכול להיות מנוהל על ידי רשומת המצאי .יוכנסו לשימוש על פי החלטת הספרייה

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

  .הספרייה-אש עבור תתהאפשרויות המוצגות ברשימה זו הוגדרו מר .מתוך הרשימה הנפתחת

 שלב טיפול בפריט
  .למשל בתהליך הקליטה לספרייה, הוא מתאר את שלב הטיפול בפריט .שדה זה הוא אופציונאלי

 מיקום זמני
) סוג מספר מדף ומספר מדף, אוסף, ספרייה-תת(סמנו תיבה זו אם ברצונכם לציין שפרטי מיקום הפריט 

  .  מת המצאיואין הם מתעדכנים מתוך רשו, הם זמניים
 

 )2(לשונית פרטים כלליים  4.1.2

 

 מספר מצאי
תוכלו , בהתאם להגדרות המערכת .ניתן להצמיד מספר מצאי ייחודי לפריט .שדה זה הוא אופציונאלי

לבחור מונה אוטומטי מתוך רשימה נפתחת או להפעיל מונה אוטומטי באמצעות , להקליד טקסט חופשי
תעניק המערכת מספר מצאי באופן אוטומטי מיד עם ,  האחרוןבמקרה .בצמוד לקוד המונה" ?"הקלדת 

  .עדכוןהלחיצה על 

 תאריך מצאי
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תמלא , אם הכנסתם את מספר המצאי בשדה הקודם .זה התאריך שבו הוצמד מספר המצאי לפריט
  .עדכוןהמערכת שדה זה באופן אוטומטי עם הלחיצה על 

 תאריך דוח מצאי אחרון
דוח ניתן להפיק דוח מצאי באמצעות השירותים  .הופק לאחרונה דוח מצאיבשדה זה יופיע התאריך שבו 

  ).item-05(ורשימת מדפים ) item-04(קריאת מדפים 

 מחיר
המחיר יחושב על ידי המערכת בהתאם , אם הפריט נוצר במהלך תהליך הרכש, בהתאם להגדרות הספרייה

כשההזמנה  .ולק במספר היחידות שהוזמנויח, במטבע המקומי, המחיר .לנתונים שהוכנסו לטופס ההזמנה
 .היחידות' הסכום הכולל של כל החשבוניות שהוקצו להזמנה יחולק במס: יחושב מחיר הפריט שוב, תיסגר

  .יש להכניס את המחיר באופן ידני, או שהפריט נוצר שלא בזמן הזמנת הרכש, אם שדה המחיר שונה

 OPACהערת 
  ).OPAC(שם בשדה זה יופיע ליד נתוני הפריט בקטלוג המקוון הטקסט שנר .שדה זה הוא אופציונאלי

 הערת השאלה
בהתאם (הטקסט שיוכנס לשדה זה יוצג בזמן ההשאלה או ההחזרה של הפריט  .שדה זה הוא אופציונאלי

  ).להגדרות ההשאלה וההחזרה במחשבכם

 הערה פנימית
הספרייה והוא יופיע רק על גבי טופס הטקסט שיירשם בשדה זה מיועד לצוות  .שדה זה הוא אופציונאלי

  .זה

 מספר הזמנה
יועתק , כתבי עת/אם נוצר הפריט בזמן תהליך יצירת ההזמנה במודול רכש .שדה זה הוא אופציונאלי

ההזמנה שאליה מקושר הפריט באמצעות ' ניתן להזין את מס .מספר ההזמנה באופן אוטומטי לשדה זה
 כדי לפתוח את מפתח ההזמנות ולבחור במספר רשימהיצה על או לח, לחיצה על לחצן החץ לצד השדה

  .ההזמנה הנכון לפריט זה
 

 מפתח חשבוניות
מספר החשבונית הכללית , קוד הספק: מפתח החשבונית כולל את הפרטים הבאים .שדה אופציונאלי

ניתן לפתוח את רשימת  .מספר הזמנההתואמים את ההזמנה שמספרה מופיע בשדה , ומספר פריט השורה
  .ולבחור במספר פריט השורה הרלבנטי, החשבוניות הקשורות להזמנה זו באמצעות לחיצה על הלחצן

 הערת חשבונית
) אם יש(תוצג ההערה הרלבנטית , אם בחרתם במפתח החשבוניות בשדה הקודם .שדה לקריאה בלבד

  .לפריט שורה זה

 נתונים סטטיסטיים
ניתן להשתמש בשדה זה לצורך רישום נתונים  . תווים10הוא יכול להכיל עד  .שדה זה הוא אופציונאלי

ניתן להציג טופס נתונים סטטיסטיים , בהתאם להגדרות המערכת .סטטיסטיים או אחרים הקשורים בפריט
  .עם הלחיצה על החץ שמשמאל לשדה

 מקומי-זיהוי של אחסון לא' מס
  .לא בשימוש

 תאריך פתיחה
  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .רשומת הפריטזהו תאריך יצירת 

 תאריך עדכון



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 20 of 36 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Items 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

  .התאריך יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת .זהו התאריך בו עודכנה רשומת הפריט לאחרונה
 

  לשונית פרטי כתב עת 4.1.3

 

 

 על ידי תוכן השדות בלשונית זו ייווצר .לשונית זו מתייחסת רק לפריטים שהם גיליונות כתבי עת
  .כתבי עת/פונקציית ניהול כתבי העת שבמודול רכש

 מנוי' מס
מספר זה  .כתבי עת/זהו מספרו הסידורי של המנוי שנפתח בפונקציית ניהול כתבי העת במודול רכש

יתמלא באופן אוטומטי על ידי המערכת אם הפריט נוצר באמצעות פונקציית ניהול כתבי עת שבמודול 
תוכלו לבחור במספר מנוי מתוך הרשימה הנפתחת המכילה את כל  . ניתן לשינוימספר זה .כתבי עת/רכש

  .המנויים עבור כותר זה

 עמודים
  .הזינו את מספר העמודים בגיליון זה .שדה זה הוא אופציונאלי

 תיאור
ניתן להכניס את  .לגבי גיליון זה) OPAC(שדה זה מאפשר הכנסת מידע עבור משתמש הקטלוג המקוון 

 שנוצרו ISSUEשדה התיאור יתמלא באופן אוטומטי עבור פריטים מסוג , בנוסף לכך .באופן ידניהמידע 
כתבי /בפונקציית ניהול כתבי העת במודול רכש, באמצעות אחת משתי השיטות לתחזית הגעת גיליונות

  .עת

 תאריך חוברת
זמן שמחזור חדש של תאריך זה יחושב על ידי המערכת ב .זה התאריך שהגיליון צפוי בו לצאת לאור

אם נוצר פריט  .כתבי עת/פריטי כתב עת נפתח באופן אוטומטי בפונקציית ניהול כתבי העת במודול רכש
שלב , לעומת זאת, אם .יכיל שדה זה את תאריך יצירת הפריט,  שלא באופן אוטומטיISSUEחדש מסוג 

  ".0/0/00"-יישאר תאריך זה כ, )לא הוזמן (NOהטיפול בפריט הוא 

 אריך הגעה משוערת
תאריך הלוקח בחשבון את תאריך ההוצאה לאור שלו ואת , זה תאריך ההגעה הצפוי של הגיליון לספרייה

כפי שהוא מוגדר בטופס המנוי על כתב , פרק הזמן המוערך למשלוח חומר מהספק הספציפי לספרייה
נפתח באופן אוטומטי תאריך זה יחושב על ידי המערכת בזמן שמחזור חדש של פריטי כתב עת  .העת

 שלא באופן ISSUEאם נוצר פריט חדש מסוג  .כתבי עת/בפונקציית ניהול כתבי העת במודול רכש
לא  (NOשלב הטיפול בפריט הוא , לעומת זאת, אם .יכיל שדה זה את תאריך יצירת הפריט, אוטומטי
  ".0/0/00"-יישאר תאריך זה כ, )הוזמן
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 הערה

המשמעות היא שהוא לא הגיע , שהיה צפוי להגיע בתאריך מסויםאם נשלחה תזכורת ביחס לפריט 
כדי להציג את שלב הטיפול , 0- לתאריך ההגעה הצפויהגדירו את , אי לכך; לספרייה בתאריך שנקבע

 .בטור תאריך ההחזרה בקטלוג המקוון) נשלחה תזכורת(בפריט 

 תאריך הגעה 
  .זה התאריך שבו נרשם הגיליון בספרייה

 סימון הפסקה
ניתן להשתמש בשדה זה כדי לציין את הסיבה לכך שפריט זה לא הגיע  .שדה זה הוא אופציונאלי

מידע זה יילקח בחשבון בעת יצירתה האוטומטית של רשימת קיצור מצאי הגיליונות של כותר . לספרייה
 וסימון ההפסקה ישמש, רשימת קיצור מצאי הגיליונות נוצרת בהתבסס על שלב הטיפול בפריט .זה

  ").לא הגיע"או , "לא יצא לאור: "לדוגמה(לקביעת שלב טיפול מיוחד לפריט שלא הגיע לספרייה 

 

G –הגעת הפריט לספרייה-יש ספק לגבי סיבת אי;  רווח;  

N – הגיליון לא יצא לאור( אין הפסקה(;  

  . לא רלבנטי לגיליון זה–ריק 

 

 בטבלה ITEM-GAP-INDICATORהערכים האפשריים נקבעים בתפריט : "אלף"למתאמי 
pc_tab_exp_field.lng.  

 רמות כתב עת 4.1.4

 

 

 .השדות בלשונית זו יתמלאו בדרך כלל באופן אוטומטי בנתונים הרלבנטיים לגיליון כתב עת זה

הנתונים בלשונית זו מבוססים על תחזית ההגעה של  .ניתן להוסיף או לעדכן את הנתונים באופן ידני
פרטים נוספים בנושא תחזית .  שברשומת המצאי853/853Xדרו בשדות גיליונות כתבי עת כפי שהוג

  . נמצאים במדריך ניהול כתבי עת853/853Xהגעת הגיליונות על פי השדות 
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 )כרך) (A (1רמת מספור 
יכיל שדה זה את , ומידע זה קיים בתחזית שיצרתם, אם כתב עת זה משתמש בשנים לצורך מספור כרכיו

ועליכם למלא אותו באופן , יהיה השדה ריק, זה פריט גיליון חדש, לעומת זאת, אם .שנת ההוצאה לאור
  .כדי לאפשר מיון נכון של הגיליונות, ידני

 )גיליון' מס) (B (2רמת מספור 
, לעומת זאת, אם .הגיליון כפי שהוא מופיע שם' יכיל שדה זה את מס, אם מידע זה קיים בתחזית שיצרתם

כדי לאפשר מיון נכון של , ועליכם למלא אותו באופן ידני, השדה ריקיהיה , זה פריט גיליון חדש
 .הגיליונות

תוכלו להבטיח שהוא ימוין בצורה נכונה ברשימת , אם מדובר בפריט שהוא מוסף או מפתח של כתב עת
אם הפריט שבידיכם הוא מפתח שיצא , לדוגמה .הפריטים אם תוסיפו נקודה עשרונית למספר הגיליון

 5- ו4בשדה זה כך שהוא יתמיין בין גיליונות " 4.1"תוכלו להכניס את הערך , 5- ו4יליונות לאור בין ג
  .ברשימת הפריטים

 )חלק) (C (3רמת מספר 
אם כתב , החלק' שהיא בדרך כלל מס, שדה זה מיועד לרמת המספור השלישית .שדה זה הוא אופציונאלי

  .העת ממוספר כך

 ) D (4רמת מספור 
 ורמת 5רמת מספור ובשדות , יוצג המידע בשדה זה, ר משלוש רמות של מספור לכותר זהאם קיימות יות

  .אם רמות אלו רלבנטיות גם הן, 6מספור 

 ) E (5רמת מספור 
  .4רמת מספור ראו הסבר בשדה 

 ) F (6רמת מספור 
  .4רמת מספור ראו הסבר בשדה 

  )G (1מספור חילופי 
  .יוצג המידע הרלבנטי בשדה זה, פיאם כותר זה משתמש בשיטת מספור חילו

  
 )(H 2מספור חילופי 

  .יוצג המידע הרלבנטי בשדה זה,  נוספתאם כותר זה משתמש בשיטת מספור חילופי
  

 )שנה) (I (1רמת תיארוך 
יכיל שדה זה את , ומידע זה קיים בתחזית שיצרתם, אם כתב עת זה משתמש בשנים לצורך מספור כרכיו

ועליכם למלא אותו באופן , יהיה השדה ריק, זה פריט גיליון חדש, לעומת זאת, אם .שנת ההוצאה לאור
  .כדי לאפשר מיון נכון של הגיליונות, ידני

 ) J (2רמת תיארוך 
יוצג המידע בשדה , )תאריכים וכדומה, עונות, כגון חודשים(אם קיימות רמות תיארוך נוספות לכותר זה 

  .אם רמות אלו רלבנטיות גם הן, 4ך  ורמת תיארו3רמת תיארוך ובשדות , זה

 ) K (3רמת תיארוך 
  .2רמת תיארוך ראו הסבר בשדה 

 ) L (4רמת תיארוך 
  .2רמת תיארוך ראו הסבר בשדה 
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 )M(תיארוך חילופי 
תיארוך על פי לוח השנה היהודי בנוסף על הלוח , לדוגמה(אם כותר זה משתמש בשיטת תיארוך חילופי 

  .דע הרלבנטי בשדה זהיוצג המי, )הגרגוריאני

 )O(מפתח מוספים 
 854 בשדה o$שדה -הוא מבוסס על תת .שדה זה שמור לטקסט המתאר גיליון מסוג מפתח או מוסף

  ).מפתחות (855או בשדה ) מוספים(
 

 קישור למצאי  4.1.5
, )או לנתקו ממנה(לקשר את הפריט לרשומת מצאי קיימת , מלשונית זו ניתן ליצור רשומת מצאי חדשה

רשומות המצאי המקושרות לפריט המסומן תופענה  .תוח רשומת מצאי לצורך עריכה במודול הקיטלוגולפ
בטופס קישור למצאי השדה  .כאשר לצידן יופיע סימון המעיד על קישור זהקישור למצאי בלשונית 

  .√השדה המקושר יכיל גם סימן  .הפריט יכיל את מספרה של רשומת המצאי שאליה מקושר פריט זה
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 עריכה
 .עריכהסמנו אותה ולחצו על , אם ברצונכם לערוך רשומת מצאי המופיעה ברשימה שבלשונית זו

שם תוכלו לערוך אותה ולשמור אותה על גבי , המערכת תפתח את הרשומה המבוקשת במודול הקיטלוג
  .השרת

 יצירת חדש
ריט המבוקש ברשימת סמנו תחילה את הפ, אם ברצונכם ליצור רשומת מצאי חדשה כדי לקשרה לפריט

כעת תיווצר רשומת מצאי חדשה שתתבסס על  . בחלונית התחתונהיצירת חדשהפריטים ואז לחצו על 
  .אוסף של הפריט המסומן/ספרייה-נתוני תת

 קישור
תוכלו לסמן , )רשומות שנוצרו עבור פריטים קודמים, למשל(אם קיימות כבר רשומות מצאי בלשונית זו 

  .ישור בינה לבין הפריט המסומן ברשימת הפריטיםאחת מהן כדי ליצור ק

 ביטול קישור
  .ביטול קישורניתן לנתק את הפריט המסומן מרשומת מצאי על ידי סימונה ולחיצה על 

 

 שינויים כוללים 4.2

קבוצת הפריטים תוגדר באמצעות  . מאפשרת ביצוע שינויים בקבוצת פריטיםשינויים כולליםאופציית 
 . של הטופסשינוי להשינויים יהיו אלה שיקבעו באזור  .שבטופס לפי בחירההמסננים שבאזור 

 

 הערה

- תת(לא ניתן יהיה לשנות את השדות הלקוחים מרשומת המצאי , אם הפריטים מקושרים לרשומת מצאי
תוכלו לעדכן , במקרה כזה .באמצעות אופציה זו) מספר מדף ומספר עותק, סוג מספר מדף, אוסף, ספרייה

  .אי כדי לגרום לשינוי בשדות הפריט הרלבנטייםאת רשומת המצ
 

 
 

  :שני אזוריםשינויים גלובליים בטופס 
 לצורך קביעת מסננים לבחירת הפריטים שיכללו בתהליך השינויים – בחירה לפי •

  .הגלובליים

  . כדי לקבוע את הערכים החדשים עבור פריטים אלה– שינוי ל •

  בחירה לפי



 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 25 of 36 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Items 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  

 .וללים ערכים המבוססים על ערכים המופיעים בשדות של הפריט המסומןחלק מהשדות באזור זה כבר כ
 :ניתן גם להוסיף את הסימנים הבאים בכל שדה .תוכלו למחוק או לשנות ערכים אלה כרצונכם

  
 .כללו את כל הערכים עבור שדה זה *
  .כללו רק פריטים שבהם שדה זה הוא ריק -
  .התעלמו משדה זה ריק

 
 קישור למצאי 

הקישור למצאי הוא למעשה מספר  .חרו פריטים שלהם קישור לרשומת מצאי שזה מספר המערכת שלהב
  .המערכת של רשומת המצאי שאליה מקושר הפריט

 מספר עותק
  .בחרו פריטים שלהם מספר עותק כזה

 אוסף
  .בחרו באוסף מתוך הרשימה הנפתחת .האוספים השונים הוגדרו על ידי הספרייה

 ספרייה- תת
האפשרויות  .הספרייה מתוך הרשימה הנפתחת-בחרו בתת .ספרייה זו-ו פריטים הנמצאים בתתבחר

  .המוצגות ברשימה זו הוגדרו מראש על ידי הספרייה

 סטטוס פריט
האפשרויות המוצגות  .בחרו במעמד פריט מתוך הרשימה הנפתחת .בחרו פריטים שלהם מעמד פריט כזה
  .ייהברשימה זו הוגדרו מראש על ידי הספר

 שלב טיפול בפריט
  .בחרו בשלב טיפול בפריט מתוך הרשימה הנפתחת .בחרו פריטים שלהם שלב טיפול בפריט כזה

 

  :בחירה לפיבאזור 

  .שלבי הטיפול בפריטכל כדי לשנות את , או השאירו שדה זה ריק, ("*")הזינו כוכבית 

  .הוא ריקפריט שלב טיפול בכדי לשנות רק פריטים שבהם שדה ") -("הזינו מקף 

 

  :שינוי לבאזור 

לציין לגבי , כלומר, כדי לרוקן את שדה שלב הטיפול בפריטשלב טיפול בפריט בשדה " ZZ"הזינו 
  ".לא בטיפול"הפריטים שסוננו כי הם כבר 

  .שלב טיפול בפריטהשאירו שדה זה ריק אם אינכם רוצים לשנות את שדה 

 מקומי-זיהוי של אחסון לא' מס
  .שלא בשימו

 שנה
הזינו את שנת ההוצאה לאור של הפריטים  .שיצאו לאור בשנה זו) בעיקר גיליונות כתב עת(מצאו פריטים 
"). 1999",  לדוגמה–ארבע ספרות , כלומר(הקפידו להשתמש תמיד בסימון מלא של השנה  . המבוקשים
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ן שהכרך המבוקש כדי לציי" (1997/1998"לדוגמה , ניתן להשתמש גם במקפים ובקווים אלכסוניים
כדי לציין שהכרך המבוקש התחיל בתחילת " (1998-1999"או , )התחיל בשנה אחת והסתיים באחרת

ולא , אם ברצונכם לזהות כתב עת רק לפי מספר הכרך ).השנה הראשונה והסתיים בסוף השנה השנייה
  .השאירו שדה זה ריק, לפי שנת ההוצאה לאור

 כרך
, אם הפריט מכיל רק כרך אחד .כרכים-מידע זה נועד לכותרים רבי .זהבחרו פריטים שלהם מספר כרך כ

  .השאירו שדה זה ריק

 מספר מדף
  .השדה הקצר מימין נועד לסוג מספר המדף .בחרו פריטים שלהם מספר מדף כזה

 סוג חומר
האפשרויות המוצגות  .בחרו בסוג החומר מתוך הרשימה הנפתחת .בחרו פריטים שלהם סוג חומר כזה

 .שימה זו הוגדרו מראש על ידי הספרייהבר

 תאריך הגעה 
  .בחרו פריטים שלהם תאריך הגעה כזה

 :בחירה לפיבאזור 

 כדי לאחזר את כל הפריטים בלא קשר לתאריך ההגעה 01/01/1900השתמשו בתאריך הדמה  •
 .שלהם

 . כדי לאחזר רק פריטים שאין להם תאריך הגעה00/00/0000השתמשו בערך  •

 :לשינוי באזור 

 . כדי לציין שאין לשנות את תאריך ההגעה01/01/1900השתמשו בתאריך הדמה  •

 . כדי לשנות את תאריך ההגעה לאפסים00/00/0000בחרו בערך  •

 מספר הזמנה
ניתן לפתוח את מפתח חיפוש , כדי למצוא את מספר ההזמנה .בחרו פריטים שלהם מספר הזמנה כזה

או ללחוץ על החץ לצד השדה כדי להזין , משמאל לשדהשרשימה ההזמנות באמצעות לחיצה על לחצן 
 .ההזמנה שאליה מקושר הפריט' את מס

 :בחירה לפיבאזור 

  .כל מספרי ההזמנותכדי לשנות את , או השאירו שדה זה ריק, ("*")הזינו כוכבית  •

 .הוא ריקהזמנה ' מסכדי לשנות רק פריטים שבהם שדה ") -("הזינו מקף  •

 :שינוי לבאזור 

 .ההזמנה' כדי למחוק את מס" ZZ"הזינו  •

 .השאירו את השדה ריק אם אינכם מעוניינים לשנות את ערכו •

 מנוי' מס
זהו מספרו הסידורי של המנוי שנפתח בפונקציית ניהול כתבי העת  .בחרו פריטים שלהם מספר מנוי כזה

 .כתבי עת/במודול רכש

 שינוי ל
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אם מספר  .שנה וכרךמלבד השדות , העליוןניתן לשנות את כל השדות המשמשים כמסננים שבאזור 
 כדי לשנות מיקום זמניניתן להשתמש בשדה  .לא ניתן יהיה לשנותו, המדף מנוהל על ידי רשומת מצאי
  .את מיקום המדף הזמני של הפריט

  פעולות קודמות של כל הפריטים/פעולות קודמות 4.3

די להציג את יומן השינויים שבוצעו  כפעולות קודמות של כל הפריטים או פעולות קודמותבחרו בענף 
  . בפריטים

 

 

  .  כדי להציג את רשומת הפריטתצוגהלחצו על  •

ניתן לשחזר את הגרסה הקודמת של רשומת הפריט על ידי , בכפוף לסוג השינוי שנעשה •
  .שחזורלחיצה על 

  .כדי למחוק את רשומת יומן השינוייםהסרה לחצו על  •

 

  . השאלה–במדריך למשתמש ינו בפרק הרלוונטי עי, לתיאור ענף יומן ההשאלה

 תווית הפריט 5

תחת " (אלף" במרכז התיעוד של How to Print Labels - Version 15 and Laterראו את המסמך 
  ).ALEPH 500 Documentation/How To/Printingהענף 

 

 כריכה 6

  :פרק זה כולל את החלקים הבאים
  "אלף"כריכה ב •
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  "אלף"חיצוניות במסגרת שימוש בתוכנות כריכה  •

  דוח כרכים מוכנים •

 "אלף"כריכה ב 6.1
) גיליונות כתב עת או כרכי סדרה(כריכה מוגדרת כתהליך שבו קבוצת פריטים , "אלף"במערכת 

אם (ונמחקים כתוצאה מכך כפריטים בודדים במערכת , )שהוא הכרך הכרוך(לפריט חדש אחד " נכרכים"
הדרך שבה מראה הקטלוג המקוון כי הפריטים הבודדים  ").רייםהיסטו"כי הם נשמרים עדיין כפריטים 

  .גם היא חלק מהתהליך, בוטלו לצרכי כריכה
 

  .הכניסו את ברקוד הפריט או את מספר המדף שלו לשדה הפריט בשורת הפריט
 
 

  .כעת תוצג רשימת הפריטים בחלונית הימנית העליונה  .ולחצו על 
 

 
 

  .החלון פריטים מוכנים לכריכהכעת יופיע  .שינויים/כריכהל בחרו באחד הפריטים ולחצו ע
 

 
הספרייה -הפריטים המיועדים להיכלל ברשימת הפריטים לכריכה יסוננו רק לפי תת: הערה חשובה

.שלהם חשוב שתבחרו בפריט , אם ספרייתכם מחזיקה ביותר ממנוי אחד עבור הכותר המדובר, אי לכך 
).הספרייה שעבורה אתם מבצעים את הכריכה-תתאו ל(הספרייה שלכם -השייך לתת   

 
הספרייה שעבורה אתם -תוכלו לצפות בכל הפריטים השייכים לתת, באזור הימני: בחלון זה שני חלקים

  .כורכים
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תוך , השלב הבא הוא לאסוף את כל הפריטים המיועדים לכריכה מהאזור הימני ולהעבירם לאזור השמאלי

באמצעות מקש (תוכלו לבחור מספר פריטים בפעולה אחת  .כז החלוןשימוש בחץ הפונה שמאלה שבמר
Shift או Ctrlלפני שאתם מעבירים אותם יחד לאזור השמאלי)  ביחד עם העכבר.  

 
  .המסך להלן מציג את חלון הכריכה מיד לאחר שנבחרו פריטים באזור הימני והועברו לאזור השמאלי שלו

 
  .ביר פריטים מצד לצדתוכלו להשתמש בחיצים כדי להע: הערה

 

 
 

כעת יופיע חלון טופס . כריכה הפריטים המיועדים לכריכה שבאזור השמאלי ולחצו על כלסמנו את , כעת
  .הפריט

 

 
 

תוכלו לשנות את , אם הפריט אינו מקושר לתחזית הגעה כלשהי .הזינו לטופס זה מידע לגבי הכרך הכרוך
אם הפריט מקושר  .ות את רמות המספור ואת התיאורתוכלו לשנ, לדוגמה .המידע בטופס כרצונכם

כך שהוא ,  ריקתיאוראך הקפידו להשאיר את השדה , שנו את השדות שברצונכם לשנות, לתחזית הגעה
לאחר שסיימתם לערוך את המידע  . תספק ברקוד לפריט החדשרענוןלחיצה על  .יתמלא באופן אוטומטי
ופריט זה יתווסף למערכת ויוצג צד בצד עם הפריטים , עדכוןלחצו על , )הכרוך(בדבר הפריט החדש 

  .האחרים השייכים לכותר זה
 

  :יתרחשו השינויים הבאים, עדכוןשימו לב שלאחר שלחצתם על 
  ;סוג החומריכנס לשדה , ISSBD, ערך חדש .1
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  .שלב טיפול בפריטיכנס לשדה , BD, ערך חדש .2

• ISSBD על ידי המערכת לפריטים  הוא סוג חומר מיוחד המוענק באופן אוטומטי
  .והמאפשר מיון שלהם כאילו היו גיליונות כתב עת, כרוכים חדשים

• BD מוענק באופן אוטומטי לפריטים כרוכים חדשים כדי לציין בפני משתמשי הקטלוג 
ניתן להעניק לפריטים כאלה שלב , יחד עם זאת .המקוון שמדובר בפריט שנשלח לכורך

  .אחרהמלווה גם בטקסט , טיפול אחר

 הערה

לצורך עריכה (זה עתה מאבדים את מעמדם כפריטים עצמאיים " נכרך"הפריטים שהיוו חלק מפריט ש
" היסטוריים"כדי לצפות בכל זאת בפריטים  ".היסטוריים"אך נשמרים עדיין במערכת כפריטים , )וצפייה
בחלונית ים בפריט שינוי ואז בחנו את הלשונית פעולות קודמות של כל הפריטיםפתחו את ענף , אלה

 .הימנית העליונה
 

 "אלף"שימוש בתוכנות כריכה חיצוניות במסגרת  6.2
הדבר דורש  ".אלף" במסגרת LINCPlus וכן ™ ABLEניתן להשתמש בתוכנות ההכנה לעריכה 

  ").500אלף "אינו כלול בחבילה הסטנדרטית של  (Ex Librisרישיון של 
  .צרו כרכים לצורך כריכה כפי שהוסבר לעיל .1

  .ברקוד הפריטים ייקרא לתוך התוכנה החיצונית .2

השאלה של ; Z39.50באמצעות פרוטוקול " אלף"הממשק יכול לכלול ייצוא נתונים מ .3
  .שינוי סטטוס טיפול בפריט והחזרת החומר, חומר

  :באחת משתי דרכים" אלף"הוא מושאל מתוך , כאשר הפריט נשלח לכריכייה: השאלה .4

יט לסטטוס שישקף את העובדה שהוא קבעו את סטטוס הטיפול בפר •
ניתן לבצע זאת על ידי הגדרת המשתנה הבא בקובץ  .נשלח לכריכייה

pc_server_default:  
  

setenv ext_bind_process_status          SB  

השאילו את הפריט לכריכייה עם תאריך החזרה התואם את תאריך  •
 זאת על ידי ניתן לבצע .ההגעה הצפוי של הפריט הכרוך לספרייה

  :pc_server_defaultהגדרת המשתנה הבא בקובץ 
  

setenv ext_perform_loan                 Y  
  

  .>שם הכריכייה<הקורא שלו הוא ' הכריכייה היא קורא שמס
 

באחת משתי " אלף"הוא מוחזר למערכת , כאשר הפריט חוזר מהכריכייה: החזרה .5
  :התואמות את תהליך ההשאלה שלו, דרכים

אפסו את סטטוס הטיפול בפריט לסטטוס המקורי שלו לפני המשלוח  •
  .לכריכייה

  .לכריכייה' הושאל'בצעו פעולת החזרה של הפריט ש •
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יש  .pc_server משתמשת ביציאת LINCPlus ותוכנת Z39.50 משתמשת ביציאת ™ Ableתוכנת 
 .LINCPlus-בליוגרפיים ל כדי לספק פרטים ביpc_server_defaultsצורך בהגדרות הבאות בטבלה 

  :ההגדרות משקפות שלושה שדות מתוך הרשומה הביבליוגרפית
  
setenv ext_bind_ref_no_1                LCNum,010,a  
setenv ext_bind_ref_no_2                ISBN,020,a  
setenv ext_bind_ref_no_3                ISSN,022,a  

 

 דוח כרכים מוכנים 6.3

.  גיליונותיהם כבר עברו רישום במערכתשכלניתן לצפות בדוח שיפרט את הכרכים , כותר ספציפיר עבו
 .זהו דוח שיכול להועיל לתהליך הכנת כרכים לכריכה

 
 .בהתאם לפרמטר הנקבע בטבלאות המערכת, ניתן לכלול בדוח גם כרכים שלא כל גיליונותיהם הגיעו

. שלהם תאריך ההגעה הצפוי לאחרי שגיליונות יוכלו להגיע פרמטר זה מגדיר את מספר הימים המכסימל
למרות שהם אינם נמצאים , הדוח יכלול את כל אותם גיליונות שלא הגיעו לאחר התקופה המוגדרת

 .בספרייה
 

 כרכים מוכניםולחצו על הלחצן , בלשונית הפריטפתחו את הרשומה המבוקשת , כדי להדפיס את הדוח
 . הימנית העליונהברשימת הפריטים שבחלונית

 
-המאפשרת לכם לסנן את הפריטים על פי תת, כרכים מוכנים לדוח כריכהכעת תיפתח תיבת הדיאלוג 
 .ספרייה ועל פי מספר מנוי

 

 
 

  . כדי להדפיס את הדוח או לצפות בוהדפסהלחצו על 
 

 ניהול מצאי 7

רים או כאלה שהונחו על ניהול מצאי מאפשר לכם לבחון את סטטוס המצאי בספרייה ביחס לפריטים חס
 .ניתן לבצע את הבחינה הזו כתהליך מתוך המודול או כשירות אצווה .המדף הלא נכון

 הגדרות ראשוניות של המצאי 7.1
בשלב זה נקבעים  .השלב הראשון בניתוח מצאי הספרייה הוא הגדרת טווח פיזי של פריטים כמצאי זה

, סטטוסי פריט, אוספים, ספריות-תתי, י מדףגבולות טווח המצאי על ידי פרמטרים כגון טווח מספר
מזהה שישמש מאוחר יותר לביצוע בדיקת ' המצאי הנבדק מקבל מס .סטטוסי טיפול בפריט וסוג חומר

 .)item-01(הגדרת מצאי ניתן לעשות זאת על ידי הפעלת השירות  .המצאי
 

 ביצוע בדיקת המצאי 7.2
ניתן לבצע זאת  .ום בבסיס הנתונים של הספרייהבשלב זה נבדק המצאי ומצבו הנוכחי מושווה למצב הרש

 :באחת משתי דרכים
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מעודכן באופן ידני ביחס לכל " אלף" המדף הפיזי עצמו נבדק ומודול –בדיקת מצאי ידנית  •
 .סימוןשלב זה נקרא  .פריט שנסרק

 
מעודכן " אלף"ומודול ,  המדף הפיזי נבדק קודם לכן–בדיקת מצאי באמצעות שירות אצווה  •

  .ובץ קלט המכיל את ברקודי הפריטיםעם ק
 

 .שתי הדרכים מוסברות להלן
 

 עריכת בדיקת מצאי ידנית 7.2.1
 ):סימון(כדי לבצע בדיקת מצאי ידנית 

 
 .סימון מצאי ואחר כך על פריטיםבמודול הקיטלוג לחצו על  .1

 
 :פקודה זו תפתח את הטופס המגדיר פרמטרים שונים לשימוש בתהליך הסימון

 

 
 

שבו , כעת ייפתח חלון הסימון .אישורלחצו על ,  למלא את הטופסלאחר שסיימתם .2
 :ייעשה סימון הפריטים שנמצאו על ידי הזנת הברקוד שלהם
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 גם שליחההלחיצה על  .הדבר מסמן את הפריט ככזה שנמצא במקומו .שליחהלחצו על  .3
דווחו הודעות אלו י .לצורך הדיווח, מציגה דוחות של שגיאות שנרשמו בתחילת התהליך

 .בהתאם להגדרות בתחילת התהליך, או בדוח מודפס, לכם בחלונות קופצים
  

אם התבקש בתחילת (ויודפס דוח השגיאות , כעת יסתיים שלב הסימון .סגירהלחצו על  .4
 ).התהליך

 

 עריכת בדיקת מצאי על ידי שירות אצווה 7.2.2
סימון מצאי השירות  .ירותכאן תפעילו שירות אצווה שנועד לסמן פריטים כפי שנמצאו בעת הפעלת הש

)item-08 ( מקבל קובץ קלט המצוי בספרייתdata_scratch של ספריית ADM , והמכיל ברקודים של
תוכלו לבחור אם להפיק גם דוח , בנוסף .לצורך פעולתו) מספרי דוח מדפים(וקובץ מספרי מצאי , פריטים

טרים אחרים כוללים רשימות פרמ . ולספק לו שםADM של ספריית data_printשגיאות בספריית 
בדיוק כפי שהדבר נעשה , חסרים וכן סוגי שגיאות להכללה בדוח/שלבי טיפול בפריט לפריטים שאבדו

 .בסימון הידני
 

 דוחות סיכום 7.3
אם כי , הם מופעלים בדרך כלל עם תום תקופת המצאי .דיווח מצב המצאי נעשה על ידי שני דוחות סיכום

 :ניתן לקבל את הדוחות הבאים .ניתן להפעילם בכל שלב שהוא
 

 )item-09(סיכום מצאי 
ומאפשר עדכון שלבי הטיפול בפריט של הפריטים הנכללים , שירות זה מפיק דוח סיכום של מצב המצאי

  .בו בהתאם לתוצאות בדיקת המצאי
 

 )item-10(דוח מצאי 
 הוא סומן ככזה שנמצא או דוח המכיל את פרטיו של כל פריט ואם, שירות זה מפיק דוח של פריטי המצאי

 ).וכדומה, חסרשלב הטיפול בפריט הוא , במדף המוזמנים, בהשאלה(שמיקומו ידוע 
 

  שרותי הפריטים 8

  ).acq-03: לדוגמה(כל שירות מזוהה במערכת באמצעות קוד השירות שלו 

  )adm-ret-01(טופס שליפת רשומות כללי 
קובץ פלט זה ישמש כקובץ  .לתוך קובץ פלט) ADM(שירות זה שולף מספרי מערכת אדמיניסטרטיביים 

עדכון רשומות ניתן להשתמש בו כקובץ קלט עבור השירות , לדוגמה .קלט עבור שירותים אחרים
ניתן למצוא את הדוח  .שירות זה מפיק גם דוח המציג את הפריטים שנשלפו ).manage-62(פריטים 
 . תחת אותו שם שקיבל קובץ הפלטPRINTבתיקיית 

  )manage-62(ון רשומות פריטים עדכ
  .בפריט אחד או בקבוצת פריטים, שירות זה נועד להחלפת ערכי השדות שנבחרו

  )item-ret-02(דוח פריטים אבודים 
או , ")MS"או " MI" שלהם מכיל שלב הטיפול בפריטאלה ששדה (שירות זה מזהה פריטים אבודים 

ות שולף פריטים ששדה שלב הטיפול בפריט שלהם השיר .כאלה שהוכרזו כאבודים אך לבסוף נמצאו
וגם , )כולל מספר מצאי(ניתן לכלול בדוח את מצבם הנוכחי של הפריטים  .MS או MIמכיל את הקודים 

  .את הרשומות ההיסטוריות שלהם
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  )item-03(הדפסת תוויות פריטים 
 סוגים שונים של תוויות ומדפיס עבורן, שירות זה מקבל כקלט קובץ המכיל מספרי מערכת של רשומות

  .על פי הגדרות המשתמש

 )item-04(דוח קריאת מדפים 
הוא משווה את קובץ הקלט המכיל  .שירות זה מבצע בדיקת מצאי על בסיס תחום מספרי מדף של פריטים

, ומדפיס דוח הכולל את הפריטים החסרים, ברקודים שנסרקו מהמדפים לתחום זהה של פריטים במערכת
  .ואת אלה המונחים שלא במקומם על המדף, המושאלים

 

מעמד , אוסף, ספרייה-תת, סוג מספר מדף, עד/-מיקום מדף מ, מספר מדף: הפרמטרים לשירות זה הם
 .פריט ושלב טיפול בפריט

 .he_error_eng/b_item_04את כל הודעות השגיאה ניתן למצוא בקובץ 

לרשומת כל פריט שיימצא חסר או שלא אזי , עדכון מאגר נתוניםבשדה " כן"אם המשתמש סימן 
  .תאריך דוח מצאי אחרוןבמקומו יוכנס תאריך ביצוע השירות לשדה 

 )item-05(רשימת מדפים 
רשימת המדפים מבוססת על תחום מספרי מדף  .להיות על המדףהאמורים שירות זה בודק את הפריטים 

יה ויוצר דוח המפרט את כל הפריטים השירות בודק את רשומות המצאי וההשאלה של הספרי .של פריטים
 .האמורים להימצא על המדף

ניתן להגביל את הבדיקה כך שתכלול  . של הפריטמספר מדףמספר המדף של הפריט נלקח מתוך שדה 
  .אוסף או סטטוס השאלה ספציפיים, ספרייה-רק תת

 )item-06(עדכון מפתח מספרי המדף 
 .מאגר הנתוניםשירות זה בונה את מפתחות מספרי המדף של 

  :מתי יש להריץ שירות זה

 tab_filing_call_noבטבלה (יש להריץ שירות זה לאחר ששונו הגדרות המיון של פריטים במערכת 
   .)ADM בספריית data_tabבספריית 

  )export-03(יצוא חכם של ברקודים 
את הנתונים בקובץ פלט זה  .שירות זה מפיק קובץ יצוא שנועד לתוכנית חיצונית להדפסת תוויות ברקוד

  . או בפורמט טבלאיXMLוניתן להפיקו בפורמט , ניתן להגדיר בטבלאות המערכת

  )item-07(רשימת מצאי 
 .בדרך כלל שנה, שירות זה מפיק רשימת מצאי של כל הפריטים שהגיעו לספרייה במהלך תקופה מסוימת

רשימת המצאי יכולה להוות הוכחה , בצורה זו .החשבוניות והמצאי מוצגים יחד בדוח אחד, נתוני ההזמנות
, מספר המצאי, בצורתה המינימלית תכיל רשימת המצאי את מספר ההזמנה .לבעלות על כותר מסוים

 .הרשימה ממוינת על פי מספר המצאי .מספר החשבונית ותאריך ביצוע בדיקת המצאי
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 )item-11(מחיקת רשומות פריטים 
הפריטים נבדקים בהקשר להזמנות ולהזמנות  .התאם לקובץ קלטשירות זה מוחק קבוצות פריטים ב

  .להיותם מושאלים ולשאלה אם נשלחה תזכורת ביחס אליהם, שמורים פעילות שלהם

  .לא ניתן לעקוף דרישה זאת .לא ניתן למחקו, אם נמצא שהפריט מושאל או שנשלחה לגביו תזכורת

 הזמנה זו כדי לבחון אם ניתן למלאה באמצעות תיבדק, אם נמצא שיש על הפריט הזמנה אחת או יותר
אלא אם כן בהגדרות הפעלת השירות , לא יימחק הפריט,  שהוא זמיןדומהאם אין פריט  .דומהפריט 

  .הפריט יימחק ולקורא המזמין תישלח הודעה על כך, אם כן .ביקשתם לעקוף בדיקה זו

 )item-01(הגדרות מצאי 

ברשומות הפריטים  .ה השייכים למצאי על פי קריטריונים שוניםשירות זה מסמן טווח פריטים ככאל
זה השלב  .Z30-SHELF-REPORT-NUMBERשזוהו כשייכים למצאי יוזן מספר המצאי לשדה 

 .הראשון בתהליך ניהול המצאי
את הפרמטרים של שירות האצווה ואת , שירות זה גם מפיק דוח המכיל את מספרי דוח המדף שהוקצו

שהוחלפו ) Z30-SHELF-REPORT-NUMBER(ח המדף של רשומות פריטים רשימת מספרי דו
 .אם מופיע שם מספר דוח קודם, במספר דוח המדף החדש

 

 )item-08(סימון מצאי 
השירות מקבל קובץ קלט המצוי בספריית  .שירות זה נועד לסימון פריטי מצאי ככאלה שנמצאו

data_scratch של ספריית ADM ,מספרי דוח (וקובץ מספרי מצאי , ריטיםוהמכיל ברקודים של פ
 של data_printתוכלו לבחור אם להפיק גם דוח שגיאות בספריית , בנוסף .לצורך פעולתו) מדפים

פרמטרים אחרים יכולים להיות רשימת שלבי טיפול של פריטים  . ולספק לו שםADMספריית 
 .וכן סוגי שגיאות להכללה בדוח, חסרים/שאבדו

 

 )mite-09(סיכום מצאי 
ומאפשר עדכון שלבי הטיפול בפריט של הפריטים הנכללים , שירות זה מפיק דוח סיכום של מצב המצאי

  .בו בהתאם לתוצאות בדיקת המצאי
 

 :דוח זה כולל את הפרטים הבאים
 
 מספר דוח מדף •
 אפשרות המיון שנבחרה •
 מספר הפריטים הכולל במצאי •
 מספר הפריטים שנמצאו •
  ושמיקומם אינו ידועמספר הפריטים שלא נמצאו •
 .רשימת הפריטים שלא נמצאו •
 

 :פריט נחשב ככזה שמיקומו ידוע אם אחת ההצהרות הבאות נכונה
 הוא בהשאלה •
  הוא על מדף ההזמנות •
  מצב הטיפול בפריט שלו הוא אבד או חסר •
  .הוא הוחזר במסגרת זמן ההחזרה למדף •
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 )item-10(דוח מצאי 
דוח המכיל את פרטיו של כל פריט ואם הוא סומן ככזה שנמצא או , ישירות זה מפיק דוח של פריטי המצא

 ).וכדומה, חסרשלב הטיפול בפריט הוא , במדף המוזמנים, בהשאלה(שמיקומו ידוע 
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