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מידע מסווג

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

Ex Libris Ltd. או עם אחד מסמך 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 Libris.שעליה הוסכם באופן מפורש בחוזה הרלוונטי עם

Ex Libris ות בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו לנוח-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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.כל הזכויות שמורות. 2007,  Ex Libris Limited זכויות יוצרים

.2007 התיעוד הופק ביולי

1.3: גרסת מסמך

com.exlibrisgroup.www://http : כתובת אינטרנט
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כללי 1  

תהליך ההדפסה 1.1  

  :ניתן להדפיס באחת הדרכים הבאות" 500אלף "ב

 •  ; במודול כלשהוהדפסהלחיצה על לחצן 

F11 לחיצה על , רשימת כותרות, לדוגמה( כאשר חלונית המכילה רשימה כלשהי  •
  ;מוקפת במסגרת אדומה, כלומר, נמצאת במיקוד)  הזמנות וכדומהרשימת

 •  ;ביצוע פעולה כלשהי הגורמת להדפסה אוטומטית

 •  .הרצת שירות כלשהו המפיק דוח או טופס

מצב הדפסה
לחצו לחיצת עכבר ימנית על צלמית המדפסת בשורת הצלמיות , כדי לקבוע את מצב ההדפסה הרצוי

  : המסךשבפינתו הימנית התחתונה של
 

 
 

  .בחרו באחת האפשרויות המוצגות ברשימה הנפתחת
 

 
 

  הדפסה רגילה
יתכן שיוצג קודם חלון , בהתאם להגדרות המחשב.אפשרות זו שולחת את הקובץ ישירות למדפסת 

  .ההדפסה של המדפסת לפני שהקובץ יודפס
 

  תצוגה מקדימה
ניתן , לאחר צפייה בתצוגה המקדימה. הדפסתואפשרות זו נועדה לאפשר לכם צפייה מקדימה בקובץ לפני 

  .כדי להדפיס את הקובץהדפסה ללחוץ על 
 

יש לבטל את ההדפסה ולכוון את המצב .ל"לא ניתן לשלוח לתצוגה מקדימה חומר שנועד למשלוח בדוא 
  .להדפסה רגילה

 
Raw XML  הצגת  

 .Notepad בחלון טקסט כגון raw XML מצב תצוגה זה אפשרות זו מביאה להצגת החומר בפורמט
ניתן להשתמש בו לצורך מציאת באגים , אי לכך .נועד להצגת הנתונים לפני סינון ועיצוב לצורך הדפסה

  .וכוונון של תבניות ההדפסה
 

  XML-דפדוף ב
Raw XML הבחירה באפשרות זו תביא להצגת הטופס בפורמט ,  Raw XML  בחלון -בדומה לצפייה ב

.ועד להצגת הנתונים לפני סינון ועיצוב לצורך הדפסהמצב תצוגה זה נ .הדפדפן ניתן להשתמש , אי לכך 
.בו לצורך מציאת באגים וכוונון של תבניות ההדפסה
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תבניות הדפסה  2
הכוונה בהדפסת תבניות היא לשיטה המחברת תבניות שהוגדרו מראש לנתונים הרלוונטיים במטרה ליצור 

  .תדפיס

 

placeholders  .וכן טקסט חופשי, שבהם יוכנסו הנתונים)  " (וםמסמני מק"תבנית הדפסה כוללת 

  לדוגמה
cash-03 במודול ) (דוח תשלומים שהתקבלו דוח התשלומים שהתקבלו מופק על ידי השירות 

  :ההשאלה
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אם נבחר הפורמט השני מתוך הרשימה הנפתחת בשדה . פורמטי הדפסה5בדוגמה זו אפשר לבחור מתוך  
  ,פורמט דוח

 

 

  :ייראה כך) המוצג להלן בהצגה מקדימה(התדפיס 
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  ,אם נבחר הפורמט הרביעי

 

 

 

  :ייראה כך) המוצג להלן בהצגה מקדימה(התדפיס 
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אישית-תדפיסים מותאמים
 Customizing(עיינו במדריך הגדרות ההדפסה , לפרטים נוספים בדבר הגדרת תבניות הדפסה

Printouts (XML and XSL) (הורדה מאתר התיעוד של אקס ליבריסהניתן ל.  
 

ל"דוא 3  

  ל"באמצעות דוא" הדפסה"הגדרות 
  .ל"יש לבצע את כל ההגדרות להלן עבור כל תדפיס הנועד למשלוח בדוא

  
.B - או כ M - של המודול כ print.ini  בקובץ 4הגדירו טור 

:   Circ/Tab/print.ini , למשל  .<module>/Tab של כל מודול נמצא בתיקייה print.ini קובץ
  
!--------------------------------------------------------------------  
!  
! 1 - function name  
! 2 - version ID (00-99)  
! 3 - display Print Setup window (Y/N)  
! 4 - mail default (M-Email/P-Print/B-Both)  
! 5 - local filename  
! 6.1-6.10 - print ID (offline printing/printer dispatching) - 
optional  
!  
!       1          2  3 4      5            6.1        6.2  
!-----------------+-+++-----------+---------+---------+-  
  
LoanReceipt        00 N P loanrcpt.prn  
PhotoWait          00 Y M photowt.prn  
PhotoSlip          00 Y P photoslp.prn  
PhotoLetter        00 Y M photoltr.prn  
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ReturnReceipt      00 N P retrcpt.prn  
ReturnPhoto        00 Y P retphoto.prn  
LostMaterialBill   00 Y B lostbill.prn  

 
.(   B ( שניהם או)  M (ל "יישלח בדוא, ) P ( קובע האם הקובץ יודפס 4טור 

 
.EMAIL והסוג form-print-method ובו המחרוזת XML הגדירו קובץ תרגום

trn ) (ל חייבות לכלול את השורה הבאה בקובץ התרגום "תבניות הדפסה המיועדות להפקת הודעות דוא
form_eng  : של הספרייההרלוונטי בתיקיית 

  
!Tag                    Type       S Parameters  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!-!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!->  
form-print-method       EMAIL      S  

 
 .global.trn ל "כל תדפיס המקושר לכתובת דוא, כתוצאה מכךיהיה זה מספיק להגדיר שורה זו בקובץ

.שראם אפ, ל"יישלח באופן אוטומטי באמצעות דוא) של קורא או ספק, למשל(כלשהי 
 

ל שונה מהטקסט המודפס"עבור טפסים שבהם הטקסט הנשלח בדוא" הדפסה"תבניות 
HTML ,  הרגילההוא יעוצב על פי תבנית , ל כטקסט רגיל"כשמכתב נשלח בגוף הודעת דוא, בדרך כלל

. של ההודעה -כך שטקסט זה יידמה לטקסט המעוצב ב HTML לפעמים יש צורך בטקסט שונה עבור
.ל"הודעות דוא

העתיקו כל קובץ תבנית רלוונטי לקובץ נוסף בשם , ל" ברצונכם בתבנית נפרדת לגוף הודעות הדואאם
acq-order-claim-01.xsl אל  העתיקו את , לדוגמה  .plain-<template file name>plain-acq-

order-claim-01.xslמ, שנו את השורה השלישית בטופס-   .

<xsl:include href="funcs.xsl"/>  

  -ל

<xsl:include href="plain-funcs.xsl"/>  

 mail-<template fileל שיופקו על בסיס תבניות אלו יישלחו עם הטקסט המופיע בקובץ "הודעות הדוא
name>בגוף ההודעה .

ל"הגדרת פורמטים להודעות דוא
HTML ט  או כטקסל עם דוחות או עם מכתבים כקבצים מצורפים בפורמט "ניתן לשלוח הודעות דוא

לבטל " אלף"יוכל מתאם ,  אם לא יהיה צורך בקבצים מצורפים בפורמט HTML.רגיל בגוף ההודעה
שלכם הגדיר את המערכת כך שתאפשר קבצים מצורפים " אלף"אם מתאם  .אפשרות זו בכל המערכת

הרי שאפשרויות השימוש בקבצים כאלה או בטקסט רגיל בגוף ההודעה תלויות בדרך , HTMLבפורמט 
עיינו במדריכים למשתמש בנושא , לפרטים נוספים .שבה הוגדרו הקורא או הספק המקבל את ההודעה

.השאלה ובנושא רכש
 

הגדרות הדפסה רגילה
ו באמצעות קביעתן כברירת א, באמצעות המודול" הדפסה רגילה"ניתן לקבוע את הגדרות המדפסת ל

alephcom.ini   .מחדל בקובץ 
 

הדפסה הקלידו לחיצה ימנית על צלמית המדפסת  בשורת הפעולה באחד המודולים ובחרו באפשרות 
  .רגילה
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[Main] alephcom/tab/alephcom.ini , תחת הסעיף  ברירת המחדל לתצורת ההדפסה תיקבע בקובץ 
. DefaultPrintConfig=0 והפרמטר 
 •   הדפסה רגילה- 0

 •   תצוגה מקדימה– 1

   Raw XML  • הצגת – 2

 •  XML- דפדוף ב– 3

.הדפסה רגילה כדי לקבוע שברירת המחדל תהיה 0- כ DefaultPrintConfig הגדירו את הפרמטר
  

ל תקפה"ודאו שלקוראים הוגדרה כתובת דוא
ל "כתובת הדוא.ל מהספרייה"דואל תקפה יוכלו לקבל הודעות "רק קוראים שעבורם מוגדרת כתובת דוא 

.פרטי קורא גלובאלישבחלונית כתובות בלשונית ל "דואשל הקורא חייבת להיות מוגדרת בשדה 
 

"משלוח כל מכתב לקורא"סמנו את התיבה 
.פרטי קורא גלובליבלשונית משלוח כל מכתב לקורא יש לסמן את התיבה 

 

ל"שורת הנושא בדוא
tab בתיקיית form_description.<lng>  של ל מוגדרת בטבלה "ואד" הדפסות"שורת הנושא עבור 

   :לדוגמה.הספרייה הרלוונטית
 

opac-print        תדפיס הנשלח אליך מהקטלוג המקוון 
lost-material-summary     חשבון מקוצר עבור ספרים שאבדו 

item-sched-delete-letter-s  מכתב ביטול הזמנת ספר מראש 
 

 השורה תתייחס לכל –אם לא ימולא , אופציונלי(את הפורמט שלו , ת שם הטופסטבלה זו כוללת א
). תווים200עד (ל "ואת טקסט שורת הנושא של הדוא) הפורמטים

 

ל תקפות"שליחת הודעות לקוראים בעלי כתובות דוא
מכתבים רק לקוראים שיש ברשותם כתובות /שלכם יוכל להגדיר אפשרות למשלוח הודעות" אלף"מתאם 
  אפשרות זו מבדילה בין הודעות שיש להן תגית <email-address> ריקה בקובץ XML.ל תקפות"דוא

  .ל קיימת בתגית זו"לבין הודעות שבהן כתובת הדוא

פעולות הדפסה קודמות 4  

.של פרופיל המשתמש" היסטוריה"נשמרים בענף " אלף"כל הקבצים שהודפסו במודולים השונים של  
.או להדפסה חוזרת שלהם, יה בכל הקבצים שהודפסו מתוך המודולים השוניםאפשרות זו נועדה לצפי

כל הדפסה שמקורה במודולים השונים או בשירותים תופיע בין פעולות ההדפסה הקודמות של המודול 
כאשר המודול היה ' הזמנה לא מולאה'אם הודפס מכתב , לדוגמה .המחובר לספרייה שבה נוצרה ההדפסה

של כל מודול ) היסטוריית הדפסה(וא יופיע ברשימת פעולות ההדפסה הקודמות ה, USM50-מחובר ל
USM50.-המחובר ל
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.ALEPH   בתפריט פעולות הדפסה קודמותבחרו בפקודה , כדי לצפות בפעולות ההדפסה הקודמות
:הדפסות קודמותכעת ייפתח חלון 

 

 
 

ות המעוגלות שבהם בוצעה הדפסה מצד שמאל נמצאת חלונית עץ הניווט המציגה את כל התאריכים והשע
.וכל שעה עגולה מהווה ענף משנה נפרד, כל תאריך מהווה ענף נפרד .של קבצים סמנו את הענף  

.הרלבנטי כדי לצפות בכל שמות הקבצים שהופקו בתקופת זמן זו

סמנו קובץ כלשהו ברשימה זו על מנת .החלונית הימנית העליונה מציגה את הקבצים הללו ואת גודלם 
XML  .בחלונית הימנית התחתונה, בפורמט , לצפות בשורות הראשונות של תוכנו

  תצורת הדפסה
  :שליחהבחרו באחת האפשרויות הבאות ולחצו על 

 •  .להדפסת הקובץ כפי שהודפס מלכתחילה: הדפסה רגילה

ניתן , לאחר צפייה בתצוגה המקדימה • .הצגת הקובץ לפני הדפסה: תצוגה מקדימה
  .כדי להדפיס את הקובץ הדפסהללחוץ על 

Raw XML : צפייה בקובץ בפורמט . גולמי בחלון עריכה הצגת  XML ניתן  •
debugging  ).(להשתמש באפשרות זו לפתרון בעיות תכנות 

לצפייה בקובץ בפורמט :  XML . גולמי בחלון דפדפן -דפדוף ב XML ניתן להשתמש  •
debugging  ).(באפשרות זו לפתרון בעיות תכנות 

פסההגדרות הד
Y כדי לצפות בחלון הגדרות ההדפסה של מחשבכם לפני ביצוע ההדפסה עצמה . אם אינכם סמנו 

  .N-בחרו ב, מעוניינים בצפייה בחלון זה

סוג הגדרות
P  כדי להדפיס את  סמנו . בחלון שמשמאלוהדפסה רגילהשדה זה הופך להיות פעיל רק אם נבחרה 

B, הקובץ -ל ו"כדי לשלוח אותו בדוא  Mבצע את שתי הפעולות במקביל כדי ל.  

ל"כתובת דוא
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אם קובץ ההדפסה המקורי .הכניסו כאן כתובת דואר אלקטרוני אם ברצונכם לשלוח את הקובץ בצורה זו 
  .היא תוצג כאן, ל"כלל כתובת דוא

לחצנים  
 

  שלח
  . כדי לבצע את ההדפסה מחלון זהשלחלחצו על 

  רענון
  .ית התחתונהכדי לנקות את החלונרענון לחצו על 

 

שיטות הדפסה נוספות 5  

 .XSL/XML  לצורך הדפסת מדבקות ישנם מספר סוגי הדפסה שאינם מטופלים באמצעות מנגנון
. גולמי הניתן לטיפול באמצעות תוכנות חיצוניות וקטלוגים מפיקה המערכת  XML הדפסת קטלוגים

HTML  ..מטופלת באמצעות שני שירותים שית באמצעות מנגנון הדפסת רשימות מחלונות המודולים נע  

 5.1  הדפסת מדבקות
export-03 כדי להפיק קובץ המכיל את נתוני המדבקות ) (ייצוא ברקוד חכם ניתן להשתמש בשירות 

  .עבור התוכנה החיצונית להדפסת מדבקות

 5.2  הדפסת קטלוגים

(  print-09 ( הדפסת ביבליוגרפיה  5.2.1 
שימו לב לכך שהפלט יהיה בפורמט .רפיהשירות זה מאפשר הדפסת רשומות קיטלוג בצורת ביבליוג 

.כזה הדורש עריכה באמצעות תוכנה חיצונית,  כלומר– בלבד  גולמי של  XML להלן מספר דוגמאות
  :לשימוש בשירות זה

כשהן ממוינות לפי תאריכי רכישה ומספרי , קטלוג ובו הרכישות החדשות של הספרייה •
  ;מדף

 •  ;ספרייהקטלוג של האמצעים האורקוליים הנמצאים ב

 •  ;קטלוג לאומי

 •  .עת-מפתח לכתבי

print-10 משמש להכנת מפתחות , )" (הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה", השירות המקביל לשירות זה
.הרשומות בביבליוגרפיה ובמפתחות ממוינות לפי רשימת הכותרות . לביבליוגרפיה המערכת בודקת כל  

אם אין  .כותרת זו מופיעה בהן בקובץ הקלטובוחרת ברשומות הקיטלוג ש, כותרת ברשימת הכותרות
המערכת יכולה גם להדפיס את הכותרות  .היא לא תיכלל בביבליוגרפיה, רשומות עבור כותרת מסוימת

  .המקושרות לכותרות המודפסות" ראּו"מסוג 
 

  .שאפשר לכרכם לספר, קובץ הפלט נועד להדפסה על גבי דפים בגודל תקני
 

ם סידוריים לרשומות כדי לאפשר הדפסת מפתחות תוך שימוש בשירות שירות זה מוסיף גם מספרי
a$" (הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה" שדה -תת: המספר הסידורי מורכב משני רכיבים).  print-10 מכיל 

. את המספר הרץ בתוך הכרך–  שדה -את מספר הכרך ותת $b כותר, כגון מחבר(העיולים במפתחות ,
, בצורה זו .מספור זה כדי להצביע על העיול התואם בביבליוגרפיהיעשו שימוש ב) נושא וכדומה

המספר הסידורי  .כשהיא מלווה במספר סידורי, ולכלול רק את הכותרת, המפתחות יכולים להיות קצרים
.יתווסף לרשומות הביבליוגרפיות הרלבנטיות
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(  print-10 ( הדפסת מפתחות לביבליוגרפיה  5.2.2 
.הוא מייצר מפתחות לביבליוגרפיה   .(print-09 ניתן " (סת ביבליוגרפיההדפ"זהו שירות משלים לשירות 

זאת לעומת , מפתוח לפי נושאים, מפתוח לפי כותרים, להשתמש בו לצורך מפתוח לפי מחברים
  .הביבליוגרפיה הבסיסית הערוכה על פי שיטת המיון

 
 כותרת ברשימת המערכת בודקת למעשה כל.הרשומות במפתחות ממוינות לפי רשימת הכותרות 

אם לכותרת  .ובוחרת בכותרות המצביעות על רשומות ביבליוגרפיות הכלולות בביבליוגרפיה, הכותרות
  .היא לא תודפס, כלשהי אין רשומה ביבליוגרפית המקושרת אליה

 
כשלאחריהן מודפסים המספרים הסידוריים של הרשומות הביבליוגרפיות , ההדפסה תכלול את הכותרות

מספרים סידוריים אלה יתווספו הן לרשומה והן לקובץ הפלט בעקבות הרצת השירות  .ליהןהמקושרות א
print-09  )." (הדפסת ביבליוגרפיה"
 

  :מפתח המחברים ייראה כך, לדוגמה
  
Amado, Jorge 664  
Amaral, Ricardo 318 319 320 343  

 
  .המפתחות הם בגודל מינימלי, בשיטה זו

 
XML כזה הדורש עריכה באמצעות ,  כלומר– בלבד יה בפורמט גולמי של שימו לב לכך שהפלט יה

  .תוכנה חיצונית
 

HTML הדפסת  של רשימות

F11 מתוך .במודולים השונים ניתן להדפיס רשימות המופיעות בחלונות ומכילות נתונים לחצו על 
  ).זו המוקפת במסגרת אדומה, כלומר(החלונית המסומנת 

 

 
 

F11  .ה פעיל אם מדובר בהדפסת דף ריק לא יהי : הערות
F11מקודד במערכת ולא ניתן להחלפה .
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