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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 -ן להעתיק מתוך המסמך אלא אם כן קיבלתם לכך אישור מפורש מאי

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 . ם ולעדכונים תקופתייםהמידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויי
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 לנוחות בלבד ואין בהצגתם כל  נועדו -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
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הרשאות סגל 1  

ולהקצות להם סיסמאות ") משתמשים"להלן (אפשרות זו נועדה להוסיף אנשי סגל חדשים למערכת 
.יד באות גדולההסיסמאות תהיינה תמ.והרשאות גישה לפונקציות השונות  

  

 ADM הרשאות סגל בסביבות ספריית  אחת או יותר 1.1

 ADM-סביבה רבת
ADM חשוב שלקבוצת הספריות הקשורות לספריית ADM  אחת יהיו הן אוטונומיה והן -בסביבה רבת

מגדיר לאיזו ' פרטי סיסמת משתמש' בטופס ספריית משתמששדה , כדי להשיג זאת .מגבלות מסוימות
.הרשאהקבוצת ספריות יש 

 
ADMIN .ספריית משתמש בשדה  משתמש שלו מוקצה הקוד ' על-משתמש'יש , לצורך בקרת סיסמאות

למשתמש חדש זה יש ADM. או לעדכן סיסמאות והרשאות עבור קבוצת ספריות /זה מורשה ליצור ו
. ואת ההרשאות שיתירו לו ליצור משתמשים חדשים להקצות ספריית  ADM הוא חייב להיות מסוגל

. למשתמשים השונים-ות כל אחת מהספריות בקבוצת הלהקצ ADM
 

פרטים אצל מנהל הפרויקט (סיסמה /העל הכלול במערכת שם משתמש-יש למשתמש, "אלף"עם התקנת 
ADM).או בשירות התמיכה -בסביבת רבת .משתמש זה מורשה ליצור משתמשים אחרים  בעת הקצאת ,  

ספריית , לדוגמה(בור כל קבוצת סיסמאות השלב הראשון הוא לפתוח משתמש ע, הרשאות סיסמה
ADM( ;עדכון משתמשים שלהם יוקצו הרשאות בכל אחת /למשתמש זה יוקצו הרשאות ליצירת

:בהתקנה הזו, לדוגמהמהספריות הכלולות בקבוצת ספריות  . זו  ADM
 

PAS USM50 USM01 USM10 USM60 USM20 USM30  
PAS USM51 USM01 USM10 USM60 

 

USM50 יוכל להקצות את הספריות  -עדכון משתמשים ב/שאות סיסמה ליצירתהמשתמש בעל הר
.עודכנו/ למשתמשים שנוצרו  USM01 USM10 USM60 USM20 USM30 המשתמש בעל הרשאות

 USM51 יוכל להקצות את הספריות USM01 USM10 USM60-עדכון משתמשים ב/סיסמה ליצירת
  .עודכנו/למשתמשים שנוצרו

 

./alephe/tab/library_relation בטבלת התצורה PAS ת בשורת  מוגדרו ADM  כפי -קבוצות ה
.שתואר לעיל
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שמות משתמשים והספריות שבהן , תציג המערכת רשימת משתמשים, עם פתיחת פונקצית הרשאות הסגל
ניתן לקבוע שרשימה זו תציג את כל המשתמשים או רק משתמשים  .יש למשתמשים אלה הרשאות

ADM  . של המשתמש הרשום למערכתת השייכים לאותה קבוצ

ADMסביבה בעלת  אחד
 .library_relation בטבלת PAS אחת אין צורך להגדיר יחסי ADM בסביבה בה מוגדרת ספריית

Z66) user_library בשדה ADMIN וכל משתמש יכול , )לכל המשתמשים יש את הערך , במקרה זה
ADM.לראות את הרשאות המשתמשים האחרים במערכת עבור ספריית ' על-משתמש'ורך ליצור אין צ   

.לעדכן משתמשי סגל באופן ישיר/ המשתמש המורשה לכך יוכל ליצור–

חלון זכויות סגל  1.2 
  לחצו לחיצה ימנית על צלמית המפתח , כדי להגיע לפונקציה זו

  

  

  

צג כעת יו .הרשאות סגלובחרו בפקודה , הנמצאת בשורת הפעולות שבחלקו הימני התחתון של המודול
:חלון הרשאות סגל
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.דפדפו ברשימה, כדי לבחור משתמש  ניתן להקליד , לחילופין.ברשימה זו מופיעים המשתמשים במערכת 
כעת תועברו לשם המשתמש הראשון Enter. את האותיות הראשונות בשם המשתמש וללחוץ על המקש 

.ברשימה המתחיל באותיות אלו

  הערה
ADM שתמשים בעלי אותה ספריית משתמש כמו המשתמש הרשום כדי להציג רק מ, -בסביבה רבת

יוצגו משתמשים , אם תיבה זו אינה מסומנת .סמנו את תיבת הסימון בחלקו העליון של החלון, למערכת
הלחצנים בצידו השמאלי של החלון יהיו פעילים רק אם המשתמש ברשימה משויך לאותה  .מכל הספריות

(ADM  . המשתמש הרשום למערכת כרגעכמו ) (ספרייה אדמיניסטרטיבית 
 

משתמש חדש
כעת ייפתח טופס שבו עליכם למלא  .משתמש חדשלחצו על , כדי להוסיף משתמש סגל חדש לרשימה

יופיע שם המשתמש החדש , לאחר סיום מילוי הטופס. רמת המקטלג וכדומה, הסיסמה, תא שם המשתמש
מש החדש באמצעות סימון שמו כעת עליכם להקצות הרשאות גישה למשת .ברשימת המשתמשים
  .זכויות גישהברשימה ולחיצה על 

שינוי משתמש
שינוי סמנו את שמו ברשימה ולחצו על , כדי לעדכן את סיסמת המשתמש או את רמת המקטלג שלו

   .לצורך עריכהפרטי סיסמת משתמש כעת יוצג החלון .משתמש

שכפול משתמש
סמנו את המשתמש הקיים , וניו של משתמש קייםכדי להוסיף משתמש חדש למערכת בהתבסס על נת

  .לצורך הזנת פרטי המשתמש החדשפרטי סיסמת משתמש כעת יוצג החלון .שכפול משתמשולחצו על 
  .למשתמש החדש יוקצו אותן הרשאות כמו זה שאותו הוא משכפל
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מחיקת משתמש

אין למחוק את המשתמש : חשוב .מחיקת משתמשסמנו אותו ברשימה ולחצו , כדי למחוק משתמש קיים
לפני שייצרתם משתמש נוסף שהרשאות הגישה שלו מאפשרות הקצאת סיסמאות " ALEPH"הנקרא 

 היא למחוק את הקבצים המכילים שמות הדרך היחידה לשחזר את המשתמש ALEPH .למשתמשים
UTIL A/17/1(משתמשים וסיסמאות  Z67 ( באמצעות התהליך - ו Z66 .התייעצו באקס ליבריס לפני 

  .ביצוע פעולה זו

זכויות גישה
זכויות סמנו את המשתמש ברשימה ולחצו על , כדי לצפות בזכויות הגישה של משתמשים או לעדכנן

.שינוי זכויות גישהכעת יופיע החלון .גישה   .אישורבחרו בספרייה שבה אתם מעוניינים וללחוץ על 

ת בזכויות הגישה של המשתמש או לא תוכלו לצפו, שימו לב לכך שאם הוקצה למשתמש מיופה כוח
יש לצפות , מכיוון שלמשתמש מוענקות באופן אוטומטי אותן זכויות גישה כמו למיופה הכוח שלו .לעדכנן

ניתן  .תחילה בזכויות הגישה של מיופה הכוח לפני שניתן להעניק זכויות גישה למשתמש או לצפות בהן
, אם שיניתם את זכויות הגישה של מיופה הכוח .להקצות מיופה כוח למספר בלתי מוגבל של משתמשים

  .ישתנו בהתאמה גם זכויות הגישה של המשתמשים המשויכים למיופה כוח זה

סיכום
הפונקציות ופונקציות המשנה שעבורן יש למשתמש זכויות , כדי לצפות ברשימה כוללת של הספריות

.סיכוםסמנו את שם המשתמש ברשימה ולחצו על , גישה

 כוחהצגת מיופי
  .בחרו בשמו ולחצו על לחצן זה, כדי להציג את רשימת מיופי הכוח שהוקצו למשתמש מסוים

תקציבים
  .אפשרות זו נועדה להקצאת זכויות גישה לתקציבים עבור המשתמש

יחידות רכש/ספריות-תתי
- זאת בהתאם לשאלה אם אתם עובדים אם תתי–שם הלחצן ייקבע בהתאם להגדרות המערכת שלכם 

שדה זה , ספריות-אם מערכת הרכש בספרייתכם עובדת עם תתי .יות או יחידות רכש לצורך רכשספר
.ספריות-תתיייקרא 

יחידות רכש למשתמש לצורך עבודה במודול /ספריות-השתמשו באפשרות זו כדי להקצות תתי
חילה תתבקשו לבחור ת, אם יש למעלה מספרייה אדמיניסטרטיבית אחת במערכת שלכם .כתבי עת/הרכש

הספרייה האדמיניסטרטיבית המוצגת היא זו שהוקצתה למשתמש המחובר  .בספרייה האדמיניסטרטיבית
-לא תהיה לספרנית הרכש הרשאה בתת, יחידת רכש כלשהי/ספרייה-אם לא נבחרה תת .כרגע

ואחר , המערכת תבדוק תחילה אם יש לספרנית הרשאה לביצוע הפעולה המסוימת .יחידת רכש זו/ספרייה
, רק אם תוצאות שתי הבדיקות חיוביות .יחידת הרכש המסוימת/הספרייה- אם יש לה הרשאה עבור תתכך

  .תוכל הספרנית לבצע את הפעולה

פרטי סיסמת משתמש  1.3 
:יוצג הטופס הבא, שכפול משתמשאו עדכון משתמש , משתמש חדשעם הלחיצה על 
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ספריית משתמש
 ADM (שאליה משויך המשתמש הנוכחי. הספרייה (בשדה זה תוגדר הספרייה האדמיניסטרטיבית 

הרשאות אלו כוללות ; האדמיניסטרטיבית מגדירה את תחום הספריות שעבורו מקבל המשתמש הרשאות
.הערך בשדה זה ייבחר מתוך רשימה נפתחת .גם את סוגי הספריות האחרים הכלולים בתחום זה הרשימה  

מש שבאחריותו לחלק ולעדכן סיסמאות כוללת את הספרייה האדמיניסטרטיבית שהוקצתה למשת
super user.והרשאות בספרייה (לכל מערכת יש גם לפחות משתמש מורשה  אחד המורשה ליצור )  

 ברשימה הנפתחת עבור משתמש זה ייכללו כל ספריות .לעדכן סיסמאות/משתמשי סגל שיוכלו ליצור
ADM. משתמש הסגל בעל הקוד ADMIN  .ל הספריות בשדה זה יוכל לקבל הרשאות בכ

  משתמש
 סימנים 10הוא יכול לכלול עד .ת על ידי המערכת/שם המשתמש הוא קוד ייחודי לזיהוי המשתמש 

  .נומריים-אלפא

סיסמה
 תווים 10הזינו סיסמה בת עד .למעט הקטלוג המקוון" אלף"יש צורך בסיסמה כדי להשתמש בכל מודולי  

   .ןהסיסמה אותה תזינו לא תוצג כא.נומריים-אלפא

דרגת מקטלג
דרגת המקטלג משויכת לרשומה בעת עריכתה .נתוני דרגת המקטלג רלבנטיים רק למודול הקיטלוג 

עליה להיות בעלת דרגת מקטלג , כדי שמקטלגת אחרת תוכל לעדכן את הרשומה .ושמירתה על גבי השרת
כך , יותרככל שדרגת המקטלג גבוהה  .או גדולה ממנה, שווה לדרגת המקטלג ששויכה לרשומה

   .) יכולה לערוך כל רשומה99מקטלגת בעלת רמת מקטלג של , לדוגמה(.אפשרויות הגישה רחבות יותר

מיופה כוח לפעולה
הכניסו את שם המשתמש של , אם ברצונכם שלמשתמש זה תהיינה אותן זכויות גישה כמו למשתמש אחר

.)משתמש הנוכחישל ה" מיופה הכוח"המשתמש האחר ייקרא ( .המשתמש האחר לשדה זה שימו לב לכך  
הוא , במקום זאת .לא תוכלו להגדיר זכויות גישה עבורו, שאם קבעתם מיופה כוח עבור המשתמש הנוכחי

כדי לשנות את זכויות הגישה של  .יקבל באופן אוטומטי את אותן זכויות גישה שיש למיופה הכוח שלו
 ניתן להקצות מיופה כוח למספר .ה הכוחעליכם לשנות את זכויות הגישה של מיופ, המשתמש הנוכחי
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ישתנו בהתאמה גם זכויות , אם שיניתם את זכויות הגישה של מיופה הכוח 
  .הגישה של המשתמשים המשויכים למיופה כוח זה

הערה
ADM ניתן לקבוע מיופה כוח רק עבור משתמש השייך לאותה ספרייה , בסביבה רבת ספריות

  .רטיביתאדמיניסט

מיופה כוח מקטלג
המשמעות היא שלמשתמש הנוכחי בדיוק .בשדה זה יופיע שם המשתמש של מיופה הכוח לצורך קיטלוג 

. כמו שישנן למיופה הכוח שלו אותן הרשאות לעדכון קודי שדות ולעדכון שדות  OWN המשתמש האחר
אין צורך ליצור ערכים , מקטלגאם הוקצה מיופה כוח  .של המשתמש הנוכחי" מיופה כוח מקטלג"ייקרא 

' חסומים'ו' מותרים'טבלה זו משמשת להגדרת שדות קיטלוג  (permission.datעבור המשתמש בטבלת 
.ישמשו הגדרות מיופה הכוח, במקום זאתOWN. ואין גם צורך למלא את שדות הגדרת , )למשתמשים

הערה
ADM שתמש השייך לאותה ספרייה ניתן לקבוע מיופה כוח רק עבור מ, בסביבה רבת ספריות

  .אדמיניסטרטיבית

מיופה כוח לתקציב
המשמעות היא שלמשתמש .בשדה זה יופיע שם המשתמש של מיופה הכוח לצורך טיפול בתקציבים 

המשתמש האחר ( .הנוכחי בדיוק אותן הרשאות לביצוע פעולות בתקציבים כמו שישנן למיופה הכוח שלו
אין צורך ליצור , אם הוקצה מיופה כוח לתקציב .)שתמש הנוכחישל המ" מיופה כוח לתקציב"ייקרא 

.ישמשו הגדרות מיופה הכוח, במקום זאת .הרשאות תקציב למשתמש

הערה

ADM ניתן לקבוע מיופה כוח רק עבור משתמש השייך לאותה ספרייה , בסביבה רבת ספריות
  .אדמיניסטרטיבית

יחידות רכש/ספריות-תת
- זאת בהתאם לשאלה אם אתם עובדים אם תתי–גדרות המערכת שלכם שם הלחצן ייקבע בהתאם לה

שדה זה ייקרא , ספריות-אם המערכת בספרייתכם עובדת עם תתי .ספריות או יחידות רכש לצורך רכש
  .ספריות-מיופה כוח לתתי

המשמעות היא  .ספריות-תתי/בשדה זה יופיע שם המשתמש של מיופה הכוח לצורך יחידות רכש
 .הספריות כמו שישנן למיופה הכוח שלו-תתי/וכחי בדיוק אותן הרשאות ביחידות הרכששלמשתמש הנ

אם הוקצה מיופה  .של המשתמש הנוכחי" ספריות-תתי/מיופה כוח ליחידות רכש"המשתמש האחר ייקרא 
ישמשו הגדרות , במקום זאת .ספריות למשתמש-תתי/אין צורך ליצור הרשאות יחידות רכש, כוח כאן

.מיופה הכוח

הערה

ניתן לקבוע מיופה כוח רק עבור משתמש השייך לאותה ספרייה , ADMבסביבה רבת ספריות 
 .אדמיניסטרטיבית

OWN למקטלג  זיהוי
אפשרות זו  . של רשומות הקיטלוגOWN-השתמשו בשדה זה כדי להקליד את הטקסט שייכתב בשדה ה

 .OWNרלבנטית רק אם הספרייה משתמשת ביצירה אוטומטית של שדות 

לחיצה ימנית על צלמית המפתח בפינת המסך  (זכויות סגלבקרת הגישה מוגדרת באמצעות הפונקציה 
 כדי לשנות את שינוי משתמש או על משתמש חדש לחצו על הרשאות סגל בחלון ). התחתונה הימנית
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הערה
גם , מלאו שדה זה רק אם ברצונכם למנוע ממקטלגים מסוימים לעדכן רשומות שנוצרו על ידי מקטלג זה

ה אם ברצונכם שכל המקטלגים בעלי הדרג ).ראו לעיל(אם יש להם את רמת המקטלג הדרושה לכך 
  .השאירו את השדה ריק, י מקטלג זה"המתאימה יוכלו לעדכן את הרשומות שנוצרו ע

הרשאת OWN למקטלג
OWN  של רשומות הקיטלוג שמותר למשתמש הנוכחי -השתמשו בשדה זה כדי להקליד את ערך שדה ה

בלי קשר לתוכן שדה ,  כדי לאפשר למשתמש זה לעדכן את כל הרשומות.לעדכנן GLOBAL הזינו 
. ברשומות הקיטלוג OWN שלהן אפשרות זו רלבנטית רק אם הספרייה משתמשת בשדה . OWN

לחיצה ימנית על צלמית המפתח בפינת המסך  (זכויות סגלבקרת הגישה מוגדרת באמצעות הפונקציה 
 כדי לשנות את שינוי משתמש או על משתמש חדש לחצו על הרשאות סגל בחלון ). התחתונה הימנית

 ניתן יהיה להגדיר את המשתמש מבחינת זכויות גישה שייפתחבחלון . פרטי הגישה של המשתמש
   .יש לבחור מתוך הרשימה באמצעות לחיצה על הלחצן שמשמאל לשדה:לרשומות בשני פרמטרים שונים

OWN ש  של המשתמיילקחו ערכי , שימו לב לכך שאם המשתמש הוא מיופה כוח של משתמש אחר
OWN והרשאת מקטלג OWN).זיהוי מקטלג (מרשומת מיופה הכוח 

OWN מאפשרת להחיל את ערך הרשאת מקטלג tab_own אם ( אחת על מספר הרשאות הטבלה
GLOBAL  ).המשתמש צריך לעדכן רשומות בעלות ערכי  OWN אך אינו יכול לקבל הרשאת – שונים 

רמת עקיפת השאלה
כדי שספרנית תוכל לעקוף הודעת שגיאה .ק למודול ההשאלהנתוני עקיפת ההשאלה רלבנטיים ר 

ככל  .או גדולה ממנה, עליה להיות בעלת דרגה שווה לדרגת שהוקצתה להודעת שגיאה זו, ספציפית
 יכולה לעקוף כל הודעת 99רמה , לדוגמה( .כך אפשרויות העקיפה רחבות יותר, שהדרגה גבוהה יותר

.)שגיאה

ספרייתית-יחידת השאלה בין
ס מורשות תלויה "הרשימה הנפתחת של יחידות הב.ס שבה מורשה המשתמש לטפל בהזמנות"יחידת ההב 

.ס של ספרייה זו"אזי יוצגו יחידות הב,  ספציפית .בסוג המשתמש ADM אם הוא  אם הוא שייך לספריית
.ס"יוצגו כל יחידות ההב, בעל קוד  ADMIN

 .ADMIN יוכל משתמש הסגל לטפל בכל רשומות שותפי , הבמקרה ז-ס כ"ניתן להגדיר את יחידת ההב
.ס מסוימת"אך לא בהזמנות היוצאות והנכנסות של יחידת הב, ס"ההב

  שם 
.שם משתמש הסגל

  מחלקה
.המחלקה אליה משויך משתמש הסגל

2הערה , 1הערה 
.הערות כלליות ביחס למשתמש

  ל"דוא
.ל של המשתמש"כתובת הדוא
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  כתובת
.כתובת המשתמש

  לפוןט' מס
.הטלפון של המשתמש' מס

  מועד פקיעת תוקף
.ייחסם המשתמש מלהיכנס למערכת, לאחר תאריך זה .תאריך תפוגת תוקף המשתמש 

  תאריך התראה אחרון
  .התאריך האחרון שבו קיבל הקורא התראה ביחס לחסימה צפויה

  חסום
.האם משתמש הסגל מנוע מלהיכנס למערכת

  הסיבה לחסימה
.כאן יש להזין את הסיבה לכך,  סגל חסום מלהיכנס למערכתבמקרה שמשתמש

 

זכויות הגישה של המשתמש  1.4 
:תגרום לפתיחת החלון הבאזכויות גישה הלחיצה על 

 
 

 
 

רשימת הספריות המוצגת כאן תלויה .בחלון זה מופיעות כל הספריות שלהן ניתן להקצות את המשתמש 
פרייה האדמיניסטרטיבית מגדירה את תחום הסADM .ספריית משתמש שהוגדרה בשדה בספריית 

הרשאות אלו כוללות גם את סוגי הספריות האחרים ; הספריות שעבורו מקבל המשתמש הרשאות
  .הכלולים בתחום זה

 
./alephe/tab/library_relation בטבלת התצורה PAS קובעת אילו ספריות נכללות במסגרת שורת 

:לדוגמהספריית   .ADM
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PAS USM50 USM01 USM10 USM60 USM20 USM30 USR00 USM90 
 

USM50 שלו הוא Z66-USER-LIBRARY תכלול רשימת הספריות , -אם התחבר למודול משתמש ש
 ,USM50, USM01, USM10 and USM60, USM20המוצגות בחלון זכויות הגישה עבורו את 

USM30, USR00, USM90 . ספריות -ש תתיי(+) לספריות שמימין לקוד שלהן מופיע סימן פלוס
.לחצו לחיצה כפולה על סימן הפלוס, הספריות-כדי לצפות ברשימת תתי.המשויכות להן  

סמנו אותה ברשימה ולחצו , כדי לבחור ספרייה שעבורה אתם מעוניינים לצפות בזכויות הגישה או לעדכנן
   : שבחרתםתלויים בסוג הספרייה, וכן הפעולות שתוכלו לבצע בו, החלון שייפתח כעת.אישורעל 

ספריות-ספרייה גלובאלית ללא תתי
  .במקרה כזה תוכלו להוסיף או להסיר זכויות גישה עבור הספרייה הגלובאלית שסומנה

ספריות-ספרייה גלובאלית עם תתי
תוכלו להוסיף או להסיר זכויות גישה עבור ) אם מופיע סימן פלוס לצד קוד הספרייה(במקרה כזה 

הספריות כדי להגביל -בחרו אחת מבין תתי .הספריות עצמן-ה או עבור תתיהספרייה הגלובאלית שסומנ
ספרייה אחת או יותר בעת עדכון זכויות -תוכלו לבחור תת, לחילופין .את כל ההרשאות הקשורות אליה

XXX.' בעמ' ספריות מורשות-שינוי תתי'כפי שמוסבר בפרק , הגישה של המשתמש

ספרייה בודדת-תת
  .ספרייה זו בלבד-תוכלו לעדכן את זכויות הגישה עבור תת, יה מסוימתספרי-אם בחרתם בתת

ספרייה-רגישות לתת
ADM עבור ) ולא רק ברמת ספריית (ספרייה -מחיקה או עדכון ברמת התת, ניתן ליצור הרשאות ליצירה

:הפעולות הבאות
 רשומות קורא –ספרייה -לרשומות שיש להן זיהוי תת, במודולי הקיטלוג וההשאלה •

 ;פריט מקומיות וכל הפעולות הקשורות בפריטיםו
הספרייה תיבדק -תת(חלק מהפעולות ברשימת ההשאלות של קורא , במודול ההשאלה •

אך לא לצורך הארכה ושינוי , הכרזה כפריט שאבד וטענת החזרה, ביחס למחיקה
 ).תאריך

י "ים נשלטת עביחס להזמנות רכש ולתקציב) או יחידת הרכש(הספרייה -שימו לב שהרגישות לתת
- ושרגישות לתת', זכויות הסגל' בחלון הראשי של תקציבים ויחידות רכשההקצאות שנעשו תחת לחצני 

  .ולא ברמת המשתמש, ספרייה ביחס לחיובים וביטול חיובים נשלטת ברמת המחשב

שינוי זכויות גישה של המשתמש  1.4.1 
  :יוצג החלון הבא, הספרייה-לאחר בחירת תת
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מצב הרשאותיו הנוכחי ".אלף"ות כל הפונקציות ופונקציות המשנה הקיימות במערכת בחלון זה מופיע 
רשומות תחת כל ) או הספרייה הגלובלית(הספריות הרלוונטיות -תתי: של המשתמש מוצג בצורה הבאה

".אסור" מציין הרשאת  .פונקצית משנה X בעוד שסימן , "מותר"סימן וי מציין הרשאת  כל פונקציה  
  .הכוללת למעשה את כל פונקציות המשנה של פונקציה זו" פונקצית משנה"כוללת גם 

 
אם בחרתם בספרייה גלובאלית  .הרשאות גישה לכל פונקצית משנהלאסור או למחוק , להרשותניתן 

ספרייה -שבאמצעותו ניתן לשלוט בגישה לתת, ספריות-תתישימו לב גם ללחצן , ספריות-שלה תתי
  .מסוימת

 
לחצו על פונקצית המשנה ואז על הלחצן הרלבנטי , אסור גישה לפונקצית משנה מסוימתכדי להתיר או ל

  :מבין הלחצנים הבאים
קוד  • ).הספריות-כלומר לכל תתי(כדי לאפשר גישה לספרייה הגלובאלית : מותר

  .לצידו√ הספרייה הגלובאלית מוצג מתחת לשם פונקצית המשנה כשסימן 

קוד  • ).הספריות-כלומר לכל תתי(הגלובאלית כדי למנוע גישה לספרייה : אסור
. לצידו הספרייה הגלובאלית מוצג מתחת לשם פונקצית המשנה כשסימן  X השתמשו

 כדי למנוע גישה ספציפית לפונקצית משנה בודדה מתוך סך כל אסורבאפשרות 
(ניתן להרשות למשתמשת גישה לכל הפונקציות , לדוגמה.ההרשאות המותרות  All 

subfunctions (אך לאסור עליה גישה לפונקצית המשנה , כתבי עת/במודול הרכש
Update PAID general invoice  )." (עדכון חשבוניות ששולמו"

 •  ).אסורהובין אם מורשה בין אם היא (להסרת הרשאה שניתנה קודם לכן : מחיקה

 •  .ספרייה אחת או יותר-כדי לאפשר או לאסור גישה לתת: תתי ספריות

הערה
). הפונקציה הראשונה ברשימה(  All functions ופרופילי המשתמשים אינם נכללים תחת סיסמאות 

מתייחס לכל פונקציה   All functions סיסמאות ופרופילי המשתמשים אם . מלבד , במילים אחרות
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All functions.
 

release notes ויש להקצותן באופן ,  אינן כלולות בהרשאות אלו-הרשאות גישה למדריך למשתמש ול
USM01  ..נפרד עליהן להינתן תחת הספרייה , כדי להיות אפקטיביות, יתרה מכך  

 

אם ברצונכם לאפשר . לעדכנהשימו לב שהמערכת מבדילה בין הזכות לצפות ברשומה לבין הזכות 
Display .בלבד) (אפשרו לה הרשאות תצוגה , למשתמשת לצפות ברשומה אך לא לשנות את נתוניה

שימו לב לכך שאם .עליכם גם להתיר את הצפייה בהן, אם ברצונכם להתיר עדכון רשומות, יתרה מכך 
ת הן זכויות צפייה והן זכויות יהיו למשתמש,  של פונקציה מסוימתAll subfunctions-אפשרתם גישה ל

.ולא ניתן יהיה להקצות זכויות אלו באופן פרטני, עדכון לכל הרשומות בפונקציה זו

תוכלו להעניק זכויות צפייה .ספריות-גישה לתצוגה בלבד מתאימה למערכות ספריות בעלות מספר תתי 
  .הספריות שאינן שלו-בלבד למשתמש כך שיוכל רק לצפות ברשומות של תתי

ספריות מורשות-שינוי תתי  1.4.2 
  :יופיע החלון הבא,  בחלון שינוי זכויות גישה של המשתמשספריות-תתיעם הלחיצה על לחצן 

 

 
 

הספריות שעבורן יש למשתמש הרשאה לביצוע פונקצית המשנה -בצידו הימני של החלון מופיעות תתי
  .המסומנת

 
  .גדרות עבור הספרייה האדמיניסטרטיביתהספריות המו-בצידו השמאלי של החלון מופיעות כל תתי

 
הספרייה ברשימה -סמנו את תת, ספרייה מסוימת-כדי לאפשר למשתמש גישה לפונקציה מסוימת בתת

אזור , ספרייה זו לצידו הימני של החלון-כעת תועבר תת .√שמשמאל ולחצו על החץ שלידו סימן 
Y תופיע בטור Allowed.והאות , הספריות המורשות

 

הערה
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פונקצית משנה כלשי /הספריות של המשתמש שניתן להקצותן לפונקציה-המערכת מגבילה את מספר תתי
  .100-ל
 

  .סמנו אותה ולחצו על החץ התחתון, הספריות המורשות-ספרייה מאזור תתי-כדי להסיר תת

 

בחלון  מורשהעל ידי לחיצה על (הספריות -תוכלו לאפשר גישה גלובאלית למשתמש לכל תתי, לחילופין
  .ספרייה אחת או יותר-ואחר כך למנוע ממנו גישה לתת) שינוי זכויות גישה

 

הספרייה ברשימה -סמנו את תת, ספרייה מסוימת-כדי למנוע מהמשתמש גישה לפונקציה מסוימת בתת
אזור , ספרייה זו לצידו הימני של החלון-כעת תועבר תתX. שמשמאל ולחצו על החץ שלידו סימן 

N תופיע בטור   Allowed.והאות , ותהספריות המורש

 

. בשילוב לסמן העכבר  Ctrl כדי לסמן ספרייה אחת באמצעות השימוש במקש -תוכלו לסמן יותר מתת
- בזמן שאתם מסמנים את תתShiftלחצו על מקש , סמנו את הראשונה ברצף, ספריות-רצף של תתי

.הספרייה האחרונה ברצף

הערה
ספרייה ספציפית אינן נשלטות על ידי שמות - פריטים מתתהשאלה והחזרה של, "אלף"במערכת 
. של המחשב  סיסמאות אל באמצעות זיהוי /משתמשים IP הדבר נעשה בטבלה

alephe_tab/tab_attr_sub_library$  ).עיינו במדריך למשתמש בנושא ההשאלה (

סיכום זכויות גישה של המשתמש  1.5 
  .ות ופונקציות המשנה שיש למשתמש גישה אליהןבחלון זה ניתן לצפות ברשימה הכוללת של הפונקצי

 

ולחצו על ) סגירהבאמצעות לחיצה על  (הרשאות סגלחזרו לחלון , כדי לשנות את הרשאות הגישה
  .זכויות גישה
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צפייה במשתמשים מיופי כוח

:תביא לפתיחת החלון הבאהצגת מיופי כוח הלחיצה על 

 
.ימה מלאה של מיופי הכוח המקושרים למשתמש ספציפירשימת מיופי הכוח מאפשרת לכם לצפות ברש
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   .בחירהסמנו אותו ולחצו על , כדי לעבור לאחד המשתמשים המוצגים ברשימה

 

הרשאות לטיפול בתקציבים  1.6 
לאחר  .זכויות סגל בחלון תקציביםאת ההרשאות לטיפול בתקציבים ניתן לקבוע באמצעות הלחצן 

  :באייפתח החלון ה, תקציביםהלחיצה על 
 

 
 

הרשאות תקציב 'כעת ייפתח החלון  .אישורבחרו בספרייה האדמיניסטרטיבית הרצויה ולחצו על 
  .'למשתמש

 

 
 

.בחלון זה מוצגות הרשאות הגישה לתקציבים של המשתמש   :הרשימה מתחלקת לחמישה טורים
 .1  קוד תקציב

 .2  הקצאה
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 .3  לתקציב אחר/העברה מ

 .4  התחייבות

 .5  הוצאות
Y המשמעות הנה שלמשתמש יש הרשאה לבצע פעולה מסוג זה , תחת לשם הפעולהמ) כן( אם מופיע

המשמעות הנה שלמשתמש אין הרשאה לבצע פעולה , מתחת לשם הפעולה) לא(  אם מופיע N.בתקציב
  .מסוג זה בתקציב

 

הערה
  .כדי לייצג קבוצת תקציבים(*) ניתן להשתמש בסימן כוכבית , בטור התקציב

 
 

*-2007 אם מוצג שם . 2007הכוונה היא לכל התקציבים השנתיים של שנת , קוד אם מוצג בטור זה ה
אם *-HISTORY הכוונה היא לכל התקציבים שקוד התקציב שלהם מתחיל במילה HISTORY. הקוד 

  .הכוונה היא לכל התקציבים המוגדרים במערכת, מוצגת כוכבית בלבד בטור התקציב

עדכון
סמנו את השורה הקיימת ברשימת ההרשאות , ים מהרשימה/ם מסויםי/כדי לעדכן הרשאות עבור תקציב

   .הרשאות פעולות בתקציבכעת ייפתח חלון .שינויולחצו על 

הוספה
 כדי הרשאות פעולות בתקציבכעת ייפתח חלון . הוספהלחצו על , כדי להוסיף הרשאת תקציב חדשה

  .להוסיף הרשאות תקציב חדשות

מחיקה
  .מחיקה סמנו אותה ולחצו על ,כדי למחוק הרשאת תקציב

הרשאות פעולות בתקציב  1.6.1 
  :יופיע החלון הבא,  בחלון הרשאות תקציב למשתמשעדכון או על הוספהאם לחצתם על 

 

 
 

 הקלידו את קוד קוד תקציבבשדה .חלון זה מאפשר הקצאת הרשאות לטיפול בתקציבים למשתמש 
שתמש בכוכבית כדי לציין הרשאות משתמש ניתן לה .התקציב או בחרו תקציב מתוך הרשימה הנפתחת

2007-*.לקבוצת תקציבים אם הוקלד הקוד : לדוגמה הכוונה היא שיש למשתמש הרשאות לכל ,  
הכוונה היא לכל התקציבים , .2007התקציבים השנתיים של שנת  HISTORY-* אם הקלדתם את הקוד 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 18 of 21 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Staff Privileges 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  



 

  .HISTORY הכוונה היא לכל , בלבד * " "אם הקלדתם את הקוד
  .התקציבים המוגדרים במערכת

 
  :סמנו את הרשאות פעולות התקציב הרלוונטיות למשתמש, לאחר הקלדת קוד תקציב

 •   לתקציבהקצאות

 •   מהתקציב או אל התקציבהעברות

 •   כנגד התקציבהתחייבויות

 •  כנגד התקציבהוצאות 

  .לרשימת הרשאות התקציב של המשתמש כדי להוסיף את ההרשאות אישורלחצו על , לבסוף

יחידות רכש/ספריות-תתי  1.7 
-יופיע חלון ניהול תתי,  בחלון זכויות הסגלספריות-תתי או על יחידות רכשאם לחצתם על 

יהיה עליכם לבחור תחילה , ADM-שימו לב לכך שאם אתם עובדים בסביבה רבת(יחידות רכש /ספריות
ADM).   . בהתאם לשיטת העבודה של ספרייתכםיחידות רכש או ספריות-תתהרשימה תכלול בספריית 

 

 
 

יחידות רכש שהוגדרו /ספריות-ספרניות הרכש יכולות לבצע פעולות הקשורות ברכש רק באותן תתי
לא תהיה לספרנית הרכש , יחידת רכש כלשהי/ספרייה-אם לא נבחרה תת .בשבילן הרשאות עבורן

בדוק תחילה אם יש לספרנית הרשאה לביצוע הפעולה המערכת ת .יחידת רכש זו/ספרייה-הרשאה בתת
רק אם תוצאות שתי  .יחידת הרכש המסוימת/הספרייה-ואחר כך אם יש לה הרשאה עבור תת, המסוימת

  .תוכל הספרנית לבצע את הפעולה, הבדיקות חיוביות
 

 .ונה ימינההספרייה הרצויה בצד שמאל ולחצו על החץ הפ-סמנו את תת, ספרייה למשתמש-כדי לשייך תת
Ctrl לחצו על מקש , ספרייה אחת-כדי לסמן יותר מתת  על .הספרייה המסומנת לצד ימין-כעת תעבור תת 

סמנו את , ספריות-כדי לסמן רצף של תתי .הספריות הרצויות-גבי המקלדת בזמן שאתם מסמנים את תתי
.נה ברצףהספרייה האחרו- בזמן שאתם מסמנים את תת לחצו על מקש , הראשונה ברצף Shift כדי להסיר

כעת  .הספרייה הרצויה בצד ימין ולחצו על החץ הפונה שמאלה-סמנו את תת, ספרייה ממשתמש-תת
.הספרייה המסומנת חזרה לצד שמאל-תעבור תת

 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 19 of 21 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Staff Privileges 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  



 

"אלף"הצגת ספריות בשירותי   1.8 
משתמשי הסגל יבחרו מתוך רשימה נפתחת של ספריות בספרייה  .ספרייהמכיל שדה " אלף"כל שירות ב

  .בה הם מעוניינים להפעיל את השירותש
 

 
 

./alephe/tab/library_relation בטבלת התצורה PAS ספריות אלו זמינות על פי ההגדרות בשורת 
:שאליה יש למשתמש הרשאות סיסמה) -עבור ספריית ה USM50 , לדוגמה( הרלוונטית  ADM

  
PAS USM50 USM01 USM10 USM11 USM12 USM14 USM15 USM19  

 
ADMIN (super-user  ".אלף"תציג הרשימה את כל ספריות , )  המשתמש הוא מסוג אם

 

הצגת ספריות בחלון מנהל המשימות  1.9 
י "משתמשי סגל המעוניינים לעבוד עם קבצים שהופקו ע .-התחבר לבחלון מנהל המשימות מופיע השדה 

  :תפונקציות שונות של המערכת יבחרו בספרייה הרלוונטית מתוך הרשימה הנפתח
 

© Ex Libris Ltd., 2007  Page 20 of 21 
ALEPH Version 18.01 Staff User’s Guide – Staff Privileges 

2007,  ביוני30: עדכון אחרון  



 

 
 
 

 
./alephe/tab/library_relation בטבלת התצורה PAS ספריות אלו זמינות על פי ההגדרות בשורת 

USM50  :שאליה יש למשתמש הרשאות סיסמה) -עבור ספריית ה , לדוגמה( הרלוונטית  ADM
 

PAS USM50 USM01 USM10 USM11 USM12 USM14 USM15 USM19  
  

אם המשתמש הוא מסוג ADMIN (super-user  ".אלף"תציג הרשימה את כל ספריות , )
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