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Agenda

Sesiunea 1: Catalogare - servicii 

1. Regăsirea înregistrărilor

2. Încărcarea înregistrărilor bibliografice (de catalog)

3. Construirea indexurilor

4. Întreținerea înregistrărilor din catalog

5. Proceduri de întreținere a catalogului

6. Union catalog – catalog colectiv



Regăsirea înregistrărilor bibliografice 
din clientul GUI 

Căutarea înregistrărilor se poate face în client după diverse criterii 
prin:

 Căutare după cuvinte cheie

 Prin răsfoire
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Browse - răsfoire

 Funcția Browse permite răsfoirea unui index alfabetic și 
regăsirea dintr-o listă de înregistrări atașate la vedeta 
(intrare-heading) dorită

 Selectați Baza de date - biblioteca, apoi Lista vedetelor 
(Index/Headings) pe care doriți să o răsfoiți, introduceți 
primele caractere ale șirului de căutat și clic pe ‘Start’.
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Browse – răsfoire după o înregistrare

 Un exemplu: răsfoire după “biblio” în indexul de Titluri. 
Notați că lista rezultatelor începe întotdeauna cu intrarea 
din index  dinaintea celei cerute.
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Căutarea după cuvânt cheie

 Funcția de căutare (Find) permite regăsirea înregistrării 
utilizând cuvinte cheie. 

 Căutarea înregistrărilor care conțin cuvântul/ele cheie se 
va realiza în Indexul de Cuvinte selectat (precum 
Cuvinte din titlu, din autor, etc.) sau în index combinat.

 Se merge în Tab-ul de Căutare

 Asigurați-vă că sunteți în nodul [F] – Căutare
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Căutarea după cuvânt cheie

 Asigurați-vă că sunteți în nodul [F] – Căutare

 Alegeți câmpul, introduceți căutarea

 Rafinați dacă e necesar folosind operatorii booleeni
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Căutarea după cuvânt cheie

Selectați baza de date în care să se 
caute.

Bifați ‘Cuvinte adiacente’ dacă ceea 
ce se caută trebuie tratat ca un sir. 

Selectați un index de căutare.

Introduceți cuvântul/ele cheie și clic
pe OK.

Puteți utiliza caractere de înlocuire
(wildcards) (de ex comput* ).

Este posibilă căutarea Multi-index
utilizând cele două zone de câmpuri 
și zone de căutare suplimentare.
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Lista rezultatelor căutării

 Lista de rezultate care arată numărul de rezultate 

potrivite cu căutarea făcută, va fi afișată în panoul de jos.



 Dacă numărul de rezultate este mai mic decât un număr 

predefinit se afișează o Listă pe scurt
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Listă pe scurt

Clic pe butonul Afișare pentru a vedea Lista înreg. pe scurt
(panoul de sus), cu vizualizarea completă a înregistrării (în 
panoul de jos). 



14

Lista rezultatelor - Opțiuni

Tipărire/Trimitere

tipărire, email sau salvare rezultate, 
în unul din formatele disponibile.

Salvare pe server

Salvare set de rezultate pe server, 
sub un nume ales.

Încărcare

Se descarcă setul salvat anterior.

Afișare

Afișare înregistrări ca listă 
prescurtată și vizualizare completă.
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Lista rezultatelor - Opțiuni

Rafinare

 Selectați orice rând de 
rezultate și restrângeți 
căutarea prin adăugarea unei 
cereri de rafinare.

Combinare seturi

 Selectați 2 sau mai multe 
rânduri de rezultate (seturi) și 
combinați-le utilizând un 
operator boolean Și, SAU, NU.
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Opțiuni listă pe scurt

 Sortare

 Sortare înregistrări pe două nivele.

 Salvare ca

 Selectare înregistrări din listă și salvare ca un nou set.

 Înregistrările mele

 Salvare înregistrări, din rezultatele căutării, într-o listă,  pentru a 
fi utilizate ulterior.  Înregistrările sunt salvate în format XML pe 
discul local. 

 Clic ‘Încărcare’ pentru a deschide înregistrările salvate anterior.



Regăsirea înregistrărilor bibliografice 
din client 

Regăsirea înregistrărilor, selecția, salvarea lor pentru utilizări ulterioare



Tipărire/trimite set salvat



Tipărire/trimite set salvat - rezultat



Regăsirea înregistrărilor bibliografice 
prin servicii (ret-01)

 Acest serviciu permite regăsirea anumitor 
înregistrări bibliografice. 

 Numerele de sistem ale documentelor pot fi 
salvate în fișiere și apoi folosite la tipărire. 

 Pentru a vedea întreaga înregistrare bibliografică 
utilizați unul din serviciile de „Tipărire”

 Dacă câmpul sau câmpurile de unde ați regăsit textul 
sunt indexate ( în index Direct, index de Răsfoire sau 
de Cuvinte) trebuie să utilizați p_ret_03 pentru că 
este mai rapid și utilizează mai puține resurse de 
sistem.



Regăsirea înregistrărilor bibliografice 
ret-01

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch 
Queue ca p_ret_01

 Adesea se folosește serviciul pentru regăsirea unui 
set de înregistrări salvate în fișiere cu care se vor 
realiza alte operații. 

 Un asemenea fișier poate fi utilizat, de asemenea, 
în alte servicii ca fișier de intrare, ca de ex. 
"Încărcare înregistrări de catalog (manage-18)". 

 Completând fiecare rând din formular, se 
restrânge căutarea. (Între rânduri se aplică 
operatorul Boolean ȘI - AND)



Ret-01 – formularul de completat



!!!! Atenție !!!!

 Câmpurile marcate cu un asterisc (*) sunt 
obligatorii

 Numele fișierelor de intrare (input) și de 
ieșire (output) trebuie să fie introduse cu litere 
mici, fără spații sau caractere speciale, cu 
excepția liniuței de subliniere (underscore) și 
cratimei. 



Câmpurile formularului

 Fișier de intrare

Introduceți numele unui fișier de intrare numai dacă doriți restrângerea grupului de numere de 
documente regăsite anterior. Fișierul de intrare trebuie să existe în directorul $alephe_scratch. 
Lăsați gol câmpul dacă nu este necesar un fișier de intrare. 

 Fișier de ieșire

Introduceți numele fișierului în care doriți să salvați informația. Fișierul poate fi găsit ulterior în 
directorul $alephe_scratch. 

 Număr document (De la - La)

Puteți limita căutarea unor numere particulare de sistem ale documentelor ( De la – Până la sunt 
incluse în plajă) 

 Catalogator

Puteți restricționa căutarea la un anumit catalogator 

introducând numele său de utilizator din ALEPH. 

 Nivel catalogator

Puteți restricționa căutarea la un anumit nivel de acces 

al catalogatorului. 



Câmpurile formularului (cont.)

 Data creării de la / la

Clic pe săgeata din dreapta pentru a seta data din calendarul pop-out. 

 Data ultimei actualizări de la / la

Clic pe săgeată pentru a seta data din calendarul pop-out. 

Sistemul va include toate înregistrările care au fost create sau actualizate în perioada dintre datele 
introduse aici, inclusiv aceste date. 

 Etichetă

Introduceți eticheta MARC și indicatorii pentru câmpul pe care doriți să-l regăsiți. Utilizați semnul 
(#) ca înlocuitor pentru etichetă și/sau indicatori. De ex., introduceți 200## pentru regăsire după 
titlu, 533 după note reproducere, 6001 după forma preferată pentru Nume de familie, 6#### 
pentru regăsire după intrarea principală

 Subcâmp

Puteți introduce un cod de subcâmp specific pentru a restrânge în continuare căutarea. De ex. 
puteți introduce c pentru a regăsi documentele după o anumită editură. 



Câmpurile formularului (cont.)

 De la textul / La textul De ex. dacă doriți înregistrările pentru o 
anumită editură, puteți introduce numele acesteia în ambele 
câmpuri în De la textul și în La textul. 

 Sistemul regăsește în mod normal înregistrări până la textul 
introdus fără a-l include. De ex. dacă introduceți BOH și până 
la BOL, sistemul regăsește BOHN, BOISSIER, dar nu BOLSTER. 

 Dacă doriți să INCLUDĂ și înregistrările care conțin textul introdus 
adăugați caracterul Z la sfârșit. De ex., dacă introduceți de la 
BOH și până la BOLZ, sistemul regăsește BOHN, BOISSIER și 
BOLSTER. 

 Pentru a regăsi și documentele în care lipsește câmpul cerut, 
introduceți ZZ în ambele câmpuri De la și Până la. De ex., pentru 
a regăsi documente care nu au câmpul de Autor, introduceți 100 
la Câmp și ZZ în ambele câmpuri Text de la și La. 



Câmpurile formularului (cont.)

 Operator Boolean 
Selectați operatorul Boolean dorit (ȘI/SAU/NU). 

 Dată exemplar De la / La 
Clic pe săgeată pentru a seta datele utilizând calendarul pop-
out. Regăsirea va include înregistrările care au exemplare 
actualizate în perioada introdusă aici. 

 Timpul de rulare / La ora 
Acest serviciu va fi transmis la batch queue pentru a fi 
executat în ziua și la ora specificată. Sistemul folosește un 
ceas de 24 de ore. De exemplu, 1 P.M. este 13. Orele pot fi în 
intervalul 00 - 23. 

 Biblioteca Alegeți biblioteca în care rulați serviciul. 
Bibliotecile afișate sunt filtrate în funcție de bibliotecile la care 
are drepturi utilizatorul. 



Regăsire înregistrări utilizând CCL 
(ret-03)

Acest serviciu regăsește înregistrări utilizând comenzi CCL - Common 
Command Language , ca de ex.:

WRD - Cuvinte 
WTI  - Cuvinte din câmpul de titlu 
WAU - Cuvinte din câmpul de autor 
WPU - Cuvinte din câmpul de editură 
WSU - Cuvinte din câmpul de subiect 
WYR - Anul publicării 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca p_ret_03. 

WRD=(heart OR cardiac) AND surgery 

Va regăsi toate înregistrările care conțin heart sau cardiac, împreună cu cuvântul 

surgery.



Regăsire înregistrări după index direct 
(ret-06) 

 Valorile de intrare al indexului direct pentru care nu a fost găsită nicio 
înregistrare care să se potrivească vor fi raportate într-un fișier cu 
respinse, de ex. sample_output_rejected. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 
p_ret_06

 Regăsește înregistrări pe 

baza unui fișier de intrare sau 

a valorilor din index direct.

 De ex., fișierul de intrare 

(din $alephe_scratch) poate fi 

o listă de numere ISBN sau 

ISSN. 

 Fișierul de ieșire va fi în 

$alephe_scratch și va include 

numere de sistem ale 

înregistrărilor bibliografice 

care se potrivesc. 



Regăsire înregistrări de catalog după 
dată (ret-04)

Acest serviciu permite regăsirea 
unor anumite înregistrări 
bibliografice, care au fost create 
sau actualizate într-o anumită 
dată. 
Numerele documentelor sunt 
salvate în 2 fișiere diferite, unul 
include doar înregistrările nou 
create în data specificată (numit 
yyyymmdd.open) și altul care 
include numai înregistrările 
actualizate în data specificată 
(numit yyyymmdd.update). 

Aceste 2 fișiere sunt utilizate ca fișiere de intrare în diverse servicii de 
tipărire. Fișierele de ieșire se vor găsi ulterior în directorul 
$alephe_scratch. 
Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca
p_ret_04.



Încrucișare fișiere (ret-10) 

 Acest serviciu 
încrucișează 2 
fișiere de intrare 
utilizând operatorii 
Booleeni. 

 Fișierele de intrare 
trebuie să rezultate 
din unul din serviciile 
de regăsire și să fie în 
$alephe_scratch.

Se va crea un nou fișier de ieșire care include 
rezultatele încrucișării cu operatorul Boolean. 
Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch
Queue ca p_ret-10



Sortare înregistrări bibliografice

Acest serviciu ia un fișier de intrare cu documente și-l sortează

 Puteți defini textul după 
care să se facă sortarea.

 Câmpurile sunt sortate 
conform cu procedura 
definită în tab01.lng

 Acest serviciu este 
identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca 
p_ret_21



Servicii de tipărire (print-01)

 Tipărire înregistrări bibliografice în format definit 
de utilizator (print-01)



Servicii de tipărire - format coloane 
(print-08)

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 

p_print_08. 



Servicii de tipărire - format coloane 
(print-08)

 Serviciu permite să vedem în format coloane 
înregistrările bibliografice găsite anterior utilizând 
serviciul „Regăsire înregistrări de catalog” (ret-
01) (și poate sortate utilizând serviciul "Sortare 
înregistrări de catalog" (ret-21).

 Vor fi incluse în raport doar informațiile din 
formatul selectat, dar dacă doriți să aveți 
întreaga înregistrare bibliografică, tipăriți raportul 
utilizând serviciul "Tipărire înregistrări de catalog 
- format utilizator” (print-01) sau "Descărcare 
înregistrări MARC" (print-03). 



Servicii de tipărire format coloane 
(print-08)

 Formatele sunt definite în tabelul rep_tab_short

 Fișierul obținut arată așa:



Descărcare înregistrări MARC (print-03)

 Serviciul p_print_03

în Batch Log și Batch Queue.

 serviciu permite tipărire / 

salvare într-un fișier, în format  

MARC sau Aleph secvențial, a 

înregistrărilor regăsite anterior 

prin diverse metode;

 Fișierul de intrare trebuie să 

existe în directorul 

$alephe_scratch

 Fișierul de ieșire se va găsi 

ulterior în directorul 

$bib01_scratch. 

 Câmpuri 1-8:  câmpul 1 este 

obligatoriu. Pentru a include 

întreaga înregistrare ori 

introduceți "ALL" sau "#" în 

toate cele 5 poziții.



Descărcare înregistrări MARC (print-03)

 Puteți alege să afișați toate câmpurile unei înregistrări 

sau să selectați câmpuri prin introducerea "ALL - Toate" 

(numai în format ALEPH Secvențial). 

 Serviciul poate fi folosit de ex.:

 pentru a exporta înregistrări MARC către o altă 

bibliotecă (sau OCLC) 

 sau înregistrări în format AEPH Secvențial pentru a 

modifica/actualiza înregistrările și a le reîncărca în 

sistemul ALEPH.

 Fișierul de ieșire este în format UTF-8. Puteți realiza 

conversia caracterelor din fișierului țintă prin rularea 

serviciului batch p_manage_22, sau prin specificarea 

conversiei caracterelor. 



Descărcare înregistrări MARC –fișierul



Formular de regăsire generală (ret-
adm-01)

 Acest serviciu regăsește numere de sistem 
ADM și le salvează într-un fișier de ieșire (în 
directorul $alephe_scratch). Fișierul va putea fi 
folosit ca intrare în alte servicii. De exemplu, 
pentru serviciul Actualizare înregistrări exemplar 
(manage-62).

 Serviciul produce, de asemenea, un raport cu 
exemplarele regăsite. 

 Raportul se găsește în directorul PRINT cu 
același nume ca fișierul de ieșire utilizat mai 
devreme.

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_ret_adm_01.





Formular de regăsire generală (ret-
adm-01)

Opțiunile de filtrare și codurile 

lor sunt definite în meniul 

P-RET-ADM-01 din fișierul 

pc_tab_exp_field.lng :

 nr. doc. ADM - Puteți 

introduce o plajă de valori. 

• Introduceți De la nr în

câmpul 1 și 

• Până la nr. în câmpul 2. 

Când regăsiți conform cu 

Nr. ADM

Numărul trebuie să fie 9 

caractere lungime (inclusiv 

zerourile de la început).



Formular de regăsire generală (ret-
adm-01)

 Filtrare Bib. filială - Cod: Bib. filială

Puteți găsi înregistrările exemplarelor care aparțin unei anumite 

biblioteci filiale. Puteți introduce până la 5 coduri de biblioteci filiale în 

coloanele 1-5.

 Filtrare statut exemplar - Cod: Statut exemplar

Puteți regăsi înregistrări de exemplare care au un anumit statut. Puteți 

introduce până la 5 coduri de statute ale exemplarului în coloanele 1-5.

 Filtrare statut de proces - Cod: Statut de proces exemplar

Puteți regăsi înregistrări de exemplare care au un anumit statut de 

proces. Puteți introduce până la 5 coduri de statute de proces (cu 

majuscule) ale exemplarului în rândurile 1-5.

Notă: Pentru a semnala un statut de proces necompletat utilizați ZZ

 Filtrare colecție - Cod: Colecție exemplar

Puteți regăsi înregistrări exemplare după colecție. Puteți introduce până 

la 5 coduri de colecții (cu majuscule) în rândurile 1-5



Formular de regăsire generală (ret-
adm-01)

 Filtrare depozit la distanță - Cod: ID depozit la distanță: Puteți 

regăsi înregistrări de exemplare după ID-ul depozitului aflat la distanță. 

Puteți introduce până la 5 ID-uri diferite pentru depozite la distanță în 

rândurile 1-5.

 Filtrare an - Cod: An exemplar 

 Pentru a regăsi înregistrări conform cu câmpul An, introduceți anul (anii) 

doriți în rândurile 1-5 câte un an pe rând. Introduceți anul în formatul 

AAAA, de exemplu 2002. 

 Filtrare descriere - Cod: Descriere exemplar

Puteți regăsi înregistrări de exemplare după textul care apare în câmpul 

Descriere. Pentru aceasta, tastați textul pe care îl căutați (până la 20 de 

caractere lungime) în rândurile 1-5.

Notă: Filtrul este sensibil la majuscule - minuscule.

 Filtrare cotă - Cod: Cotă 1 sau Cotă 2

Puteți regăsi înregistrările după câmpurile Cota 1 și Cota 2. Introduceți 

cotele dorite în rândurile 1-5. Dacă introduceți un șir parțial, sistemul va 

regăsi toate înregistrările a căror locație conține șirul introdus.

Notă: Filtrul este sensibil la majuscule - minuscule



Formulare noi ale rapoartelor

<value>00</value>

<display>0 general</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>01</value>

<display>1 Intrarea documentelor (RMF)</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>02</value>

<display>2 Nr.împr.</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>03</value>

<display>3 Cotare</display>

</cbitem>

<cbitem>

<value>04</value>

<display>4 Raport ISSBD</display> 

Noi formate ale rapoartelor se pot defini în directorul form_lng, de ex. 

general-retrieval-form-xx.xls, numerotându-le corespunzător și trebuie introduse 

în lista opțiunilor din formularele serviciilor în: $alephe_root/pc_b_rum/

De ex. p_ret_adm_01.xml:



Regăsire chei înregistrări (manage-70)

 Acest serviciu regăsește numărul (cheia) 
înregistrării. Ia un fișier de intrare care conține 
numere (chei) de înregistrare de un anumit tip 
(de ex. număr de sistem BIB) și pentru fiecare 
valoare listează numărul (cheia), numerele 
corespunzătoare a unui alt tip de înregistrare (de 
ex. număr comandă). 

Serviciul manage-70 trebuie rulat din mediul ADM 
(de ex. GUI este conectat la BIB50). 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_70.



Regăsire chei înregistrări (manage-70)

 fișier de intrare - conține lista sursă a numerelor 
de înregistrare (trebuie să fie un fișier secvențial)

 Când sursa numerelor de înregistrare este la 
origine în ADM, exemplarul, comanda sau barcodul, 
Aleph va îl va căuta prima dată în directorul 
data_scratch din biblioteca ADM

 Când sursa numerelor de înregistrare își are 
originea în BIB, ALEPH va căuta prima dată în 
directorul data_scratch din biblioteca 
bibliografică. În ambele cazuri, dacă fișierul, nu 
se găsește în directorul data_scratch, se va căuta și 
în alephe_scratch



Regăsire chei înregistrări (manage-70)

 fișier de ieșire - numele fișierului în care doriți ca 
informația să fie salvată. 

 Când fișierul de ieșire al p_manage_70 este ADM, 
exemplar, comandă sau barcod va putea fi găsit 
ulterior în directorul data_scratch al bibliotecii 
administrative. 

 Dacă fișierul de ieșire este BIB, bibliografic va 
putea fi găsit în directorul data_scratch al 
bibliotecii bibliografice. 

 Dacă fișierul de ieșire este HOL se va găsi în 
directorul data_scratch al bibliotecii de holding.

 În toate cazurile fișierul de ieșire este copiat și în 
alephe_scratch.



Regăsire chei înregistrări (manage-70)

 Exemplu de rezultat: 000002028000010SM50



Regăsire chei înregistrări (manage-70)

 Tip conversie 

 Specificați tipul înregistrărilor de intrare și ieșire. Posibilele tipuri sunt: 

 ADM-TO-ITEM: convertește numere de înregistrare ADM în numere de înregistrare exemplar 

 ADM-TO-ORDER: convertește numere de înregistrare ADM în numere de înregistrare comandă 

 ADM-TO-BIB: convertește numere de înregistrare ADM în numere de înregistrare BIB 

 BARCODE-TO-ITEM: convertește identificatori BARCOD exemplar în numere de înregistrare exemplar 

 BARCODE-TO-HOL: convertește identificatori BARCOD exemplar în numere de înregistrare HOL 

 BARCODE-TO-BIB: convertește identificatori BARCOD exemplar în numere de înregistrare BIB 

 BIB-TO-ADM: convertește numere de înregistrare BIB în numere de înregistrare ADM 

 BIB-TO-ITEM: convertește numere de înregistrare BIB în numere de înregistrare exemplar 

 BIB-TO-HOL: convertește numere de înregistrare BIB în numere de înregistrare HOL 

 BIB-TO-ORDER: convertește numere de înregistrare BIB în numere de înregistrare comandă 

 BIB-TO-BARCODE: convertește numere de înregistrare BIB în identificatori BARCOD exemplar 

 HOL-TO-BIB: convertește numere de înregistrare HOL în numere de înregistrare BIB 

 HOL-TO-ITEM: convertește numere de înregistrare HOL numere de înregistrare exemplar 

 HOL-TO-BARCODE: convertește numere de înregistrare HOL în identificatori BARCODE exemplar 

 ITEM-TO-BIB: convertește numere de înregistrare exemplar în numere de înregistrare BIB 

 ITEM-TO-HOL: convertește numere de înregistrare exemplar numere de înregistrare HOL 

 ORDER-TO-BIB: convertește numere de înregistrare comandă în numere de înregistrare BIB 



2. Încărcare înregistrări de catalog

 Importul înregistrărilor bibliografice (catalog) în 
client GUI

 Încărcare înregistrări MARC, ALEPH secvențial 
prin serviciu (manage-18)



Importul înregistrărilor

 Puteți converti înregistrări externe în formatul Aleph și să le 
importați în sistem. 

 Se utilizează opțiunea “Import înregistrări” din Tab-ul 
Înregistrării.



Importul înregistrărilor - conversie

 1. Selectați fișierul de convertit

3. Clic Conversie3. Clic Conversie 2. Selectați procedura de conversie.2. Selectați procedura de conversie.

4. Vedeți înregistrările convertite în listă 
sau în vizualizare  completă (panoul de jos)
4. Vedeți înregistrările convertite în listă 
sau în vizualizare  completă (panoul de jos)
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Lista înregistrărilor convertite

 Dacă doriți să editați o înregistrare, selectați-o și faceți clic 

pe butonul Editare.

 Se va deschide un draft salvat local pentru editare (și 

posibilă salvare pe server)

 Dacă nu doriți să editați o înregistrare imediat, puteți 

întotdeauna să accesați ulterior înregistrările convertite prin 

selectarea nodului “Import înregistrări” din tab-ul

Înregistrări.



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Acest serviciu încarcă în sistem înregistrări de 
catalog (bibliografice) care sunt în format 
ALEPH Secvențial. 

 Aceste înregistrări pot fi înregistrări MARC sau 
MAB2 care au fost convertite prin funcția 
„Regăsire înregistrări de catalog” sau alte funcții 
de regăsire disponibile în ALEPH



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Dacă este selectată opțiunea „Utilizator 
singular” atunci serviciul blochează sistemul 
ALEPH și trebuie rulat numai când biblioteca este 
închisă. 

 Dacă doriți verificarea și/sau corectarea 
înregistrărilor de catalog (utilizând procedurile de 
corectarea de catalogarea din ALEPH) înainte de 
încărcarea lor în sistem, puteți utiliza funcția 
„Corectare și verificare înregistrări de catalog” 
(p_manage_25) înainte de a încărca 
înregistrările de catalog prin acest serviciu.



Verificare înregistrări de încărcat în 
baza de date (manage-36)

Dacă adăugați înregistrări noi în baza de date, rulați mai întâi 
serviciul „Verificarea fișierului de intrare cu baza de 
date” (p_manage_36) pentru a verifica înregistrările 
duplicate înainte de a le încărca în sistem. 

 Acest serviciu împarte un fișier de intrare cu documente în 
3 fișiere de intrare conform cu criteriile de potrivire definite 
de utilizator. 

Serviciul produce următoarele fișiere de ieșire: 

 Primul fișier conține noile înregistrări (nicio potrivire 
găsită în baza de date) 

 Al doilea fișier conține înregistrările care se potrivesc cu o 
singură înregistrare din baza de date. 

 Al treilea fișier conține înregistrări care au mai multe 
potriviri cu înregistrări din baza de date. (potriviri multiple) 



Verificare înregistrări de încărcat în 
baza de date (manage-36)

 Rutinele potrivirilor sunt definite în tabelul 
tab_match din directorul tab al bibliotecii



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Funcția „Verificarea fișierului de intrare cu baza 
de date” produce următoarele fișiere de ieșire: 

 Un fișier care conține înregistrările noi, cu alte 
cuvinte, cele pentru care, nu s-a găsit nicio 
potrivire în baza de date. 

 Un fișier care conține înregistrările care s-au 
regăsit și în baza de date (pe baza unui 
identificator unic de ex. ISBN). 

 Un fișier care conține înregistrările care s-au 
regăsit și în baza de date de mai multe ori (mai 
multe potriviri).





Încărcare înregistrări de catalog



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Fișier de intrare - numele fișierului care conține 
înregistrările ce se vor încărca în sistem, trebuie să 
fie în directorul SCRATCH al bibliotecii. 

 Fișier de ieșire - numele fișierului care conține 
înregistrările care au fost respinse de sistem 
când s-a încercat suprapunerea peste înregistrări 
șterse. Fișierul se creează în directorul SCRATCH al 
bibliotecii. 

 Fișier de ieșire pentru numerele de sistem 
adăugate, noi înregistrări adăugate în baza de 
date. Acest fișier poate fi utilizat pentru procesări 
ulterioare. Fișierul se creează în directorul 
alephe_scratch



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Formatul acestui fișier este similar cu formatul 
fișierului de ieșire creat de serviciul „Regăsire 
înregistrări de catalog” (ret-01) (acest format este 
nr. de sistem urmat de codul bibliotecii): 

 000000130USM01

 000000131USM01

 000000132USM01

 000000133USM01

 000000134USM01

 000000135USM01



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

Procedura de rulat:

 înregistrările să fie adăugate la sfârșitul bazei de 
date, adică adăugate ca înregistrări noi 

 actualizarea înregistrărilor existente.

 Dacă alegeți opțiunea de Actualizare și nu se 
găsește o potrivire cu vreo înregistrare, înregistrarea 
va fi adăugată la baza de date ca înregistrare nouă,
nr. de sistem al înregistrărilor din fișierul de intrare 
trebuie să se potrivească cu nr. de sistem al 
înregistrărilor din baza de date care vor fi 
actualizate. 



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

Dacă actualizați înregistrările curente:

 Adăugare: Toate câmpurile din noua înregistrare 
vor fi adăugate înregistrării vechi. 

 Înlocuire câmpuri: Fiecare câmp din noua 
înregistrare va înlocui câmpul respectiv din vechea 
înregistrare. De exemplu, câmpurile de autor din 
noua înregistrare vor înlocui câmpurile de autor din 
vechea înregistrare. 

 Ștergere câmpuri: Pentru fiecare câmp din noua 
înregistrare se va șterge câmpul respectiv din 
vechea înregistrare. De exemplu, dacă un câmp de 
autor apare în ambele înregistrări cea nouă și cea 
veche, câmpul va fi șters. 



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

 Ștergere înregistrare: Când acest serviciu 
încearcă să șteargă o înregistrare, sistemul NU va 
verifica dacă există vreo legătură din înregistrare 
către alte înregistrări sau către exemplare, 
abonamente sau comenzi asociate. 

 Înlocuire întreaga înregistrare: Toate câmpurile 
înregistrării curente vor fi înlocuite cu câmpurile 
înregistrării noi. 

 Utilizare rutină de combinare: Utilizarea unei 
rutine de combinare pentru a combina înregistrarea 
nouă cu cea veche.



Încărcare înregistrări de catalog 
(manage-18)

Dacă încărcați înregistrări de catalog utilizând 
Indexarea parțială, trebuie să actualizați indexurile 
unul câte unul utilizând serviciile:

 „Actualizare index de cuvinte” (p_manage_01),

 „Actualizare index direct” (p_manage_05)

 „Actualizare index intrări (Headings)” 
(p_manage_02).

 serviciul este identificat în Batch Log și Batch Queue
ca p_manage_18.



3. Construire indexuri

Pentru a construi indexuri se parametrizează diverse 
tabele:

 Tab00.lng 

 Tab11_ind

 Tab11_acc

 Tab11_word



Construire indexuri - tab00.lng

Tab00.lng – în acest tabel se definesc codurile și 
numele pentru indexuri (WRD, ACC și IND):
H SYS IND     21 00       00       System Number       

H BAR IND     21 00       00       Barcod

H ISB IND     21 00       00       ISBN                

H ISN IND     21 00       00       ISSN 

H UDC ACC     01 00       00       CZU

H TIT ACC     11 00       00       Titlu

H TTT ACC     11 00       00       TitArticol

H AUT ACC     01 00       00       Autori

H SUB ACC     01 00       00       Subiecte

H WRD W-001   00          25       Words               

H WAU W-002   00          35       W-author            

H WPL W-003   00          00       W-place             

H WPU W-004   00          00       W-publ.             



Construire indexuri tab11_ind

Tab11.ind – în acest tabel se atribuie câmpurile din 
care se construiesc indexurile directe (IND)

Se potrivesc pentru câmpurile ce pot identifica unic înregistrarea 
și servesc la accesul rapid a la înregistrare
H SYS IND     21 00       00       System Number       

H BAR IND     21 00       00       Barcod

H ISB IND     21 00       00       ISBN                

H ISN IND     21 00       00       ISSN 

H UDC ACC     01 00       00       CZU

H TIT ACC     11 00       00       Titlu

H TTT ACC     11 00       00       TitArticol

H AUT ACC     01 00       00       Autori

H SUB ACC     01 00       00       Subiecte

H WRD W-001   00          25       Words               

H WAU W-002   00          35       W-author            

H WPL W-003   00          00       W-place             

H WPU W-004   00          00       W-publ.             



Construire indexuri - tab11_acc

 Tab11_acc – în acest tabel se atribuie câmpurile 
din care se construiesc indexurile de vedete

010##                    ISBN  a

011##                    ISSN  a

021##                    LDN   b

675##                    UDC   a

700##                    AUT   -345

701##                    AUT   -345



Construire indexuri - tab11_word

 Tab11_word – în acest tabel se atribuie 
câmpurile din care se construiesc indexurile de 
cuvinte:

200##                    acdehi 01     WRD  WTI

200##                    fg 01     WRD  WAU

200##                    b                    01     WRD  WMT



Construire indexuri – tab22

 Tab22 – în acest tabel se definește de unde se 
iau datele pentru ”câmpurile fixe” ale înregistrării 
Z13 (short-doc).

 Z13 este utilizat pentru rapoarte SQL, filtre 
rapide ale seturilor din OPAC și diverse afișări ale 
informațiilor bibliografice în mediul ADM. 



Servicii de indexare tab22

!   1      2   3   4  5     6   7  8     9  10  11   12  13  14   15  16  17

!!!!!!!!!!-!-!!!!!-!-!!!!-!!!!!-!-!!!!-!!!!!-!-!!!!-!!!!!-!-!!!!-!!!!!-!-!!!!

!* Aug 25 2005 automatically converted from 14.2

YEAR       1 210## d      100     0010

CALL-NO    1 PSTS# h      Z30#1 6

AUTHOR     1 700##        710##

TITLE      2 520                          

IMPRINT    2 023                           

ISBN-ISSN  1 010##        011##   

USER-DEF-1 1 SYS

USER-DEF-2 1 200## b

USER-DEF-3 1 937

USER-DEF-4 1 990

USER-DEF-5 1 675##

USER-6     1 CAT## c

USER-7     1 CAT## l

USER-8     1 CAT## h

USER-9     1 101## a

USER-10    1 700##        710##     

USER-11    1 686## a 

USER-12    1 BAS## a

USER-13    1 LDR##   0008

USER-14    1 210## d



Servicii de indexare

 Actualizare index de cuvinte (manage-01)

 Actualizare index direct - (manage-05)

 Actualizare index de vedete - (manage-02)

 Actualizare index de sortare - (manage-27)

 Actualizare înregistrări bibliografice scurte -
(manage-07)

 Actualizare înregistrări scurte - (manage-
35)

 Creare legături între înregistrări - (manage-
02)



Servicii de indexare
index de cuvinte - (manage-01)

Actualizare index de cuvinte (manage-01)
Serviciul reconstruiește indexul de cuvinte al bazei de date. 
!!! Atenție! Serviciul va bloca sistemul ALEPH și ar
trebui rulat când biblioteca este închisă !!!!
Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 
p_manage_01. 



Servicii de indexare
index de cuvinte - (manage-01)

 Indexul de cuvinte conține o listă de cuvinte care apar în 
anumite câmpuri ale înregistrărilor bibliografice din baza de 
date. 

 Când un utilizator sau un bibliotecar utilizează funcția de 
căutare în OPAC, sistemul verifică Indexul de Cuvinte 
pentru a găsi toate documentele care conțin acel cuvânt 
cheie (cuvinte cheie) introdus de utilizator. 

 Modificarea tabelei care stă la baza Indexului de 
cuvinte: Fiecare bibliotecă poate decide ce câmpuri din 
înregistrarea bibliografică sunt regăsibile de sistem. De ex., 
puteți decide să oferiți punct de acces la câmpul Editură din 
înregistrarea bibliografică. Pentru aceasta se adaugă Editura 
în tabelul tab11_word din directorul tab al bibliotecii și 
apoi se rulează serviciul. 



Servicii de indexare
index de cuvinte - (manage-01)

 Când se reconstruiește indexul de cuvinte:

Rulați serviciul după: 

 Modificări în tabelele tab00 sau tab11_word din 
directorul bibliotecii care afectează indexarea cuvintelor. 

 Modificări care afectează intrările deja existente în index. 

 Adăugarea de noi coduri într-un index existent sau 
adăugarea unui index nou. 



Servicii de indexare
index de cuvinte - (manage-01)

 Nr. document De la / La (până la 9 cifre)

în cele mai multe din cazuri trebuie actualizate documentele 
din toată baza de date, de la 000000000 la 999999999. 

– Dacă setați o plajă restrânsă indexul de cuvinte va fi 
incomplet. Această opțiune de actualizare a unei plaje 
restrânse trebuie utilizată doar în cazul conversiilor. 

 Procese de creat

Selectați un număr de la 1 la 50 pentru a determina câte 
procese paralele vor rula. Utilizând procese multiple se va 
scurta timpul de rulare. Este recomandat ca, dacă acesta 
este singurul proces care rulează, să introduceți dublul 
numărului de CPU-uri (de procesoare) pe care le are 
serverul ALEPH. 



Servicii de indexare
index direct - (manage-05)

 Actualizare index direct (manage-05)

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue
ca p_manage_05. 

!!!! Atenție! Serviciul va bloca sistemul ALEPH și ar 
trebui rulat când biblioteca este închisă!!!!



Servicii de indexare
index direct - (manage-05)

 Ce este Indexul direct? Indexul direct permite utilizatorului 
să regăsească o înregistrare specifică. Un index direct este 
potrivit pentru identificatori unici precum ISBN, ISSN , 
localizarea la raft și servește accesului rapid la o înregistrare. 
Indexurile directe pot fi accesate în OPAC prin Răsfoire -
Browse sau Căutare - Search. 

 Modificarea tabelelor în care se configurează indexul 
direct: De exemplu, puteți decide să furnizați accesul la 
câmpul ISBN din înregistrarea bibliografică. Pentru a face 
aceste modificări, veți adăuga ISBN în tabelul tab11_ind din 
directorul tab al bibliotecii și apoi rulați acest serviciu. 

 Notați că barcodurile exemplarelor sunt create automat de 
sistem și nu trebuie configurate.



Servicii de indexare
index direct - (manage-05)

Când trebuie actualizat Indexul direct:

 După ce ați făcut modificări, care afectează indexul 
direct, în tabelele tab00 table sau tab11_ind din directorul 
tab al bibliotecii.

 Dacă ați făcut modificări ce afectează intrările index 
deja existente, trebuie să rulați acest serviciu utilizând 
opțiunea "reconstruire" în "Procedura de rulat".

 Dacă ați adăugat un cod nou la un index deja existent sau 
ați adăugat un nou index, utilizați opțiunea "actualizare" în 
"Procedura de rulat". 

 Trebuie să rulați, de asemenea, Indexul direct dacă au fost 
încărcate un număr mare de înregistrări în baza de date 
în modul "parțial" și nu a fost realizată automat indexarea 
pentru aceste înregistrări. 



Servicii de indexare
index direct - (manage-05)

Procedura de rulat - Sunt două opțiuni: 

 Ștergerea întregului index și reconstruirea 
acestuia pentru o plajă de documente 
reconstruiește întregul index direct ștergând 
tabelele și reconstruindu-le. 

 Actualizare index numai pentru o plajă de 
documente actualizează indexul direct fără a 
șterge tabelele. 



Servicii de indexare
index de vedete - (manage-02)

Procedura de rulat -
Sunt două opțiuni: 

 Nu
Când se rulează serviciul cu 
opțiunea „ Reconstruirea 
întregului index" 

 Da
Numai când se rulează 
serviciul în modul 
"Actualizare index". 



Servicii de indexare (manage-27)

Actualizare index sortare (manage-27) 

 Acest serviciu actualizează indexul de sortare al 
bazei de date. 

!!! Procedura blochează biblioteca și ar trebui 
rulată doar când biblioteca este închisă!!!

Acest serviciu este 
identificat în Batch Log 
și Batch Queue ca
p_manage_27. 



Servicii de indexare (manage-27)

Procedura de rulat - sunt 2 opțiuni:

 "Reconstruirea întregului index de 
sortare" când practic se șterge și se 
reconstruiesc tabelele. 

 "Actualizarea indexului de sortare" 
actualizează indexul fără a șterge tabelele.
Atenție!!! în marea majoritate a cazurilor 
trebuie actualizate toate documentele 
întreaga bază de date 000000000 la 
999999999. 



Ordonare alfabetică a intrărilor 
(Headings) - Setare (manage-16)

 Acest serviciu de setare ordonează alfabetic 
intrările (headings) conform cu regulile pentru 
ordonarea caracterelor care sunt în tabelele 
tab00.lng și tab_filing. 

Aceste reguli creează un „text de completare” după 
care sunt ordonate alfabetic heading-urile. Se 
ordonează după primele 69 de caractere din textul 
completat în fiecare intrare. 

!!!!!După rularea acestui serviciu, întotdeauna 
rulați serviciul de 
Ordonare alfabetică a intrărilor lungi (manage-

17). 



Ordonare alfabetică a intrărilor 
(Headings) - Setare (manage-16)

Atenție! Serviciul va bloca sistemul ALEPH și trebuie rulat numai 

când biblioteca este închisă.

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 

p_manage_16.



4. Întreținerea înregistrărilor din 
catalog - rapoarte

 Creare legături între înregistrări (manage-
12) 

 Ștergerea intrărilor (Headings) fără legături 
(manage-15)

 Lista vedetelor (Headings) neautorizate 
(auth-03)

 Detectarea intrărilor (Headings) similare 
(manage-26)

 Listarea vedetelor care au mai multe 
înregistrări de documente (auth-04)



Creare legături între înregistrări 
(manage-12)

 Acest serviciu creează legături între 
înregistrările bazei de date. 

 Un link (o legătură) este un pointer între 
înregistrările bazei de date, precum între o 
înregistrare bibliografică și o înregistrare 
administrativă

!!!Serviciul blochează sistemul ALEPH și ar 
trebui rulat când biblioteca este închisă. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_12. 



Ștergerea intrărilor (Headings) fără 
legături (manage-15)

 Acest serviciu șterge intrările de autoritate fără 
legături la vreo înregistrare bibliografică. 

 Rulați acest serviciu o dată pe săptămână.

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_15. 



Lista vedetelor (Headings) neautorizate 
(auth-03)

 Serviciul generează un raport cu lista 
vedetelor (headings) din biblioteca bibliografică 
care nu sunt legate de o intrare din 
biblioteca de autorități. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_auth_03. 

 Rulați acest serviciu dacă ați încărcat în lot noi 
înregistrări bibliografice.



Detectarea intrărilor (Headings) 
similare (manage-26)

 Acest serviciu detectează intrările (headings) 
similare din indexuri, al căror text completat 
este identic (probabil sunt la fel mai puțin 
punctuația). 

 Acest serviciu se poate rula pentru toate 
indexurile (Verifică toate opțiunile indexurilor) 
sau se rulează pe un cod specific (Verifică intrări 
după cod + Alegere un cod). 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_26. 



Detectarea intrărilor (Headings) 
similare (manage-26)

 Rulați acest serviciu periodic (chiar zilnic) pentru 
a detecta/verifica intrările care au fost adăugate 
sau modificate de la ultima rulare a acestui 
serviciu. 



Listarea vedetelor care au mai multe 
înregistrări de documente (auth-04)

 Acest serviciu creează un raport care listează 
vedetele Bibliografice și/sau din Autorități 
prezente în mai multe înregistrări. 

 Notați că în timp ce ALEPH cere ca numai o 
înregistrarea de autoritate să fie legată de o 
vedetă din bibliografic, acest raport poate fi 
foarte util în special în baza de date de 
autoritate. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_auth_04. 



Listarea vedetelor care au mai multe 
înregistrări de documente (auth-04)



5. Proceduri de întreținere a catalogului 
(BIB01)

 Corectarea și verificare înregistrărilor 
bibliografice (manage-25)

 Actualizare înregistrări bibliografice scurte 
(manage-07)

 Actualizare înregistrări bibliografice 
prescurtate (manage-35)

 Ordonare alfabetică a intrărilor (Headings) 
lungi (manage-17)

 Verificare URL (print-11)

 Modificări globale (manage-21)

 Șterge câmpuri "CAT" (manage-13) 



Corectarea și verificare înregistrărilor 
bibliografice (manage-25)

 Această funcție poate fi utilizată pentru a corecta și 
verifica înregistrările bibliografice (de catalog). 

 Rutinele de corectare (fix routines - definite în  
/tab/tab_fix) sunt proceduri standard definite de 
bibliotecă, care corectează sau fac modificări automat 
în înregistrările bibliografice. 

 Tipurile programelor de verificare și rutinele de 
verificare (tipurile) sunt definite în tabelul 
tab/check_doc



Corectarea și verificare înregistrărilor 
bibliografice (manage-25)

 Puteți rula serviciul 
înainte de a încărca 
înregistrări de 
catalog în baza de 
date. 

 Nu va afecta baza 
de date sau fișierul 
de intrare existent. 

 Se va produce un 
fișier de ieșire cu 
înregistrările 
corectate și acesta 
poate fi încărcat 
ulterior în sistem



Actualizare înregistrări bibliografice 
scurte (manage-07)

Rulați serviciul după ce ați făcut modificări în tabelul tab22 care afectează 

înregistrările bibliografice scurte sau periodic.

Serviciul blochează sistemul ALEPH și ar trebui rulat când biblioteca este 

închisă. 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca p_manage_07.

 Acest serviciu 

actualizează 

înregistrările 

bibliografice scurte din 

baza de date.

 Înregistrările bibliografice 

scurte sunt ca o 

completare la informațiile 

administrative.



Actualizare înregistrări bibliografice 
prescurtate (manage-35)

Serviciul blochează sistemul ALEPH și ar trebui rulat când biblioteca este 

închisă. 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca p_manage_07.

 Acest serviciu 

actualizează 

înregistrările 

prescurtate  care sunt 

atașate unei vedete la 

răsfoire.



Ordonare alfabetică a intrărilor 
(vedetelor) lungi (manage-17)

Atenție! Serviciul va bloca sistemul ALEPH și trebuie rulat numai 

când biblioteca este închisă.

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 

p_manage_16.



Verificare URL (print-11)

Acest serviciu verifică subcâmpul $u din următoarele câmpuri pentru a 

determina valabilitate unei legături URI/URL externe

505 (Notă Cuprins formatat) 

506 (Notă restricții la acces) 

514 (Notă calitate date) 

520 (Rezumat, etc.) 

530 (Notă despre formate fizice 

disponibile) 

540 (Notă termeni privind folosirea și 

reproducerea) 

545 (Notă bibliografică sau istorică) 

552 (Notă informații atribut și entitate) 

555 (Notă ajutor cumulativ 

Index/Regăsire) 

563 (Informații legare în volum) 

583 (Notă acțiune) 

856 (Acces și localizare electronică) 

Serviciul creează 2 fișiere de ieșire, unul care conține legăturile corecte 

URL și altul legăturile URL cu erori



Modificări globale (manage-21)

 Acest serviciu permite modificarea tuturor 
înregistrărilor bibliografice care îndeplinesc 
criteriile selectate. 

 Alternativ, puteți alege să NU modificați 
înregistrările ci doar să produceți un raport cu 
înregistrări care se califică a fi modificate conform 
cu criteriile introduse în acest formular. 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_21. 



Șterge câmpuri "CAT" (manage-13) 

 Acest serviciu actualizează înregistrările de 
catalogare prin ștergerea câmpurilor "CAT" care 
nu mai sunt necesare. 

 Câmpul "CAT" conține informații despre data și 
ora creării sau actualizării înregistrării (stocate 
în subcâmpurile $$c și $$h) și numele 
catalogatorului (stocat în subcâmpul $$a). 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_manage_13. 

 Introduceți numărul câmpurilor "CAT" mai 
recente care doriți să fie păstrate în înregistrări. 
Notați că se vor păstra întotdeauna câmpul "CAT" 
al creării înregistrării și cel al ultimei actualizări. 
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Înregistrare BIB

Biblioteca BIBliografică

Înreg. ADM 

Biblioteca ADM

Înreg. ADM 

Biblioteca ADM

Înreg. ADM 

Biblioteca ADM

6. Union catalog - Catalog comun
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Model de consorțiu  ALEPH

Catalog central – ALEPH 

O singură înregistrare BIB pe Titlu, cu date 

administrative ADM singulare partajate

O singură înregistrare BIB pe Titlu, date 

ADM multiple



Consorțiul Bibliotecilor Universitare din 
MOLDOVA



Rezultatele căutării în consorțiu



Documentație suplimentară

 Ex Libris Documentation Center, 
www.exlibrisgroup.com/docportal

 http://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph/Product_D
ocumentation

 unde se găsește următoarea documentație:
• ALEPH Version 20 Release Notes

• ALEPH Version 20 User Guide

• ALEPH Version 20 System Librarian Guide

• ALEPH Version 20 Configuration Guide

 Documentația ALEPH Version 20 Oracle Tables este 

disponibilă la cerere.

 http://www.exlibrisgroup.com/category/F_A_Q_R
omanian

http://www.exlibrisgroup.com/docportal
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Aleph/Product_Documentation
http://www.exlibrisgroup.com/category/F_A_Q_Romanian


Mulțumesc!


