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Catalogare

Etapa 0: Introducere



Deschiderea clientului de catalogare se face 

utilizând pictograma modulului:

Deschiderea modulului de catalogare



Bare – care afișează 

informația curentă 

• Înregistrare

• Exemplar - Item

Tab-uri (etichete)

conțin funcțiile:

• Înregistrări

• Exemplare (Items)

• Administrare

• Căutare

Panouri

• Panou de sus

• Panou de jos

• Panou de navigare

Icons – pictograme care sunt 

mici imagini utilizate 

pentru a realiza rapid 

anumite operații

Modulul de catalogare

Clientul Aleph de Catalogare este format din:



Bara catalogare

Panou 

navigare

Management 

înregistrare

Bara operațiilor

Panoul de 

jos

Bara 

orizontală 

de separare

Panou de sus

Bara 

verticală de 

separare

Tab-uri 

principale

Rădăcina

Noduri

bara de titlu Bara de itemBară meniuri
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Modulul de Catalogare

• În modulul de catalogare se poate alege una din cele 

trei etichete: Înregistrare, Exemplare, Căutare

• Din prima fereastră, puteți accesa o 

înregistrare specifică prin număr de 

sistem sau un exemplar specific prin

barcod sau cotă.
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Tab-ul înregistrării

Panoul de sus –

de ex. editor Catalogare

Panoul de jos –

De ex. Informații etichetă
Panou 
Navigare

Notă: chenarul roșu indică panoul în care ne aflăm
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Tab-ul exemplarului

Panou de jos –

de. ex. actualizare 
exemplar

Panou 
Navigare

Panoul de sus –

De ex. Listă exemplare



Tab - căutare
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Panoul afișare rezultate

Panoul de jos –

De ex. Vizualizare completă

Panoul de sus –

de ex. Listă rezultate

Panou 
Navigare



Bara de operații – bara de jos

Partea stângă: arată comunicarea cu serverul. 

Când clientul comunică cu serverul, apare afișat un ‘șir’ roșu:

Login, modificare parolă și privilegii
Meniu setare limbă
Conectare la o bibliotecă diferită
Opțiuni tipărire

Ieșire din toate aplicațiile Aleph
Deschide alte module: 
Achiziții, Catalogare, ILL 
și Alephadm

Clic dreapta: 



Bara de sus dreapta



Bara de sus dreapta

Deschidere machetă

Vedere de ansamblu în panoul de sus (y/n)

Mod de editare dual (y/n)

Vizualizare completă

Salvare pe server și pe discul local

Verificare înregistrare

Activare tastatură Aleph (y/n)

Vizualizare în modul Căutare

‘Deschide’ în Achiziție

Închide înregistrarea                                                                                                                
curentă/toate  înregistrările
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Selectarea bibliotecii 

• Chiar dacă puteți lucra cu 

înregistrări din mai multe 

biblioteci în același timp, 

trebuie să fiți conectați la o 

bibliotecă de bază. (BCC01) 

prin meniul:

Meniu/ALEPH/Conectare la…

• Noile înregistrări vor fi 

catalogate în această 

bibliotecă.
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Selectarea bibliotecii la care se face 
conectarea

• Vă puteți conecta și prin clic dreapta pe icon-ul Bibliotecă 

din Bara de operații din josul ferestrei:

• Bara de Titlul a ferestrei va afișa biblioteca și serverul la 

care suntem conectați, la momentul curent:
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Importartarea Tabelelor

• Când vă conectați la o bibliotecă, sistemul verifică dacă Modulul de 

Catalogare utilizează cele mai recente versiuni ale fișierelor de 

catralogar și tipărire. 

• Dacă acestea au fost modificate, vor fi decărcate pe PC (dacă așa 

este setat)

• Aceasta explică fereastra ‘Transfer fișiere’ care apare la 

conectarea inițială. 



20

Catalogare

Etapa 1: Accesare înregistrări



Accesarea înregistrărilor

Există două căi importante de a accesa 
înregistrările în Modulul de catalogare:

• Acces direct

• La înregistrările salvate local

• La înregistrările salvate pe serve

• Regăsirea înreg.
• prin Căutare după cuv. cheie (Find)

• prin Răsfoire (Browse)

• prin Afișare (Show)
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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 (here: “Automation…”).
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Browse – răsfoire după o înregistrare

• Este adăugată un chenar cu bifă pentru opțiunea de 

Răsfoire: “Include date BIB/HOL” pentru a permite 

regăsirea informațiilor BIB și HOL dintr-o listă de cote.

• Asistă atribuirea corectă de cote pentru noile materiale și 

pune materialele clasificate în locația potrivită în cadrul 

unei liste la raft existentă.

• Coloana “Inf Holding” afișează informația luată din câmpul 

852 a înregistrării de holding: codurile filialei și colecției.
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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

• Alegeți câmpul, introduceți căutarea

• Rafinați dacă e necesar folosind operatorii



26

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 câmpuri zone 

suplimentare de căutare.
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Lista rezultate

• 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 (mai multe 

informații în continuare)
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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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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). 
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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.
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Vizualizare completă a înregistrării

• Panoul de jos arată Vizualizarea completă a înregistrării ce 

a fost selectată în Lista prescurtată.
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Vizualizare completă – opțiuni

• Notă: Butonul care va fi activ depinde de ce câmp este 
selectat în vizualizare completă.

Localizare

• Localizare înregistrări similare cu cea curentă.

Afișare ca (depinde de câmpul selectat – de ex. autorul)

• Arată înregistrările care au aceeași informație în câmpul 
selectat.

Vedete (depinde de câmpul selectat)

• Afișează Lista de răsfoire cu câmpul respectiv ca tip de 
vedetă și textul Punctului de start. 
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Vizualizare completă – opțiuni

Extern

• Pentru câmpurile care indică resurse externe (de ex. 856), se 
deschide resursa relevantă într-un a browser.

Legătură - Link

• Pentru a afișa înregistrări care sunt legate de cea curentă 
printr-o relație paralelă, în sus (mamă), în jos (copil).

Listă exemplare

• Când este marcat un câmp de Holdings sau Exemplar, se văd 
exemplarele legate de această înregistrare (toate exemplarele, 
sau respectiv exemplarele dintr-o bib. filială specifică).

Catalog

• Deschide înregistrarea afișată în panoul de jos, în tab-ul de 
Catalogare.

Exemplare

• Deschide înregistrarea în panoul de jos, în tab-ul de Exemplar.
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Deschiderea înregistrărilor

• Înregistrările ar putea fi fost salvate pe discul local sau

pe server.

• Înregistrările salvate local pot fi catalogate de catalogatori 

începători și să aștepte aprobarea unui catalogator 

experimentat care are autoritatea de a le salva pe server.

• Notați că o înregistrare salvată local poate fi văzută de un 

catalogator pe acel PC unde a fost salvată.
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Deschiderea unei înregistrări salvate 
local

• Pentru a deschide o înregistrare salvată local faceți clic 

pe Meniu/Catalogare/Deschide înregistrare local.
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Încărcare înregistrare de pe server

• Pentru a deschide o înregistrare salvată de pe server, 

introduceți respectivul număr de sistem în câmpul din 

partea stânga sus, apoi clic pe săgeată.

• Alternativ, introduceți un barcod de exemplar în al doilea 

câmp (sau răsfoiți Lista exemplarelor după cotă).

Căutare 

nr. sistem

Căutare după 
cotă sau barcod

Browse call numbers
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Înregistrările personale

• Puteți păstra rezultate din căutările făcute în Înregistrări personale. 

• Înregistrările vor fi salvate local, ca fișier XML. 

• Poate fi adăugată o notă la salvarea înregistrărilor, pentru regăsiri 

ulterioare.

• Înregistrările pot fi vizualizate, tipărite sau transmise prin email din tab-ul

Înregistrări personale. Înregistrarea poate fi mutată în tab-ul de 

Catalogare pentru editare.
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Catalogare

• Etapa 2: Crearea înregistrărilor
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Crearea înregistrărilor

• Înregistrările pot fi create din scratch sau pe baza unor 

machete pre-definite. 

• Alternativ, înregistrările pot fi importate din alte surse.

• Cu fiecare din aceste opțiuni puteți utiliza Formulare de 

catalogare pentru a ajuta la introducerea informațiilor 

din subcâmpuri.

Opțiuni disponibile

1. Utilizare machetelor (template)

2. Catalogare din scratch



Înregistrarea nouă din machetă (Template)

Cel mai eficient și rapid mod de creare a unei noi înregistrări 

este utilizând machete predefinite.

Modulul de catalogare suportă 2 tipuri de machete:

• Machete globale stocate pe server

• Machete locale stocate pe o stație de lucru individuală 

• Clic pe butonul Deschide machetă 

• sau Ctrl+E sau selectați meniul Editare/Extinde din 

machetă



Înregistrarea nouă din machetă (Template)

Se alege macheta corespunzătoare documentului de descris:
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Crearea machetelor locale

• Machetele locale pot fi, de asemenea, create pe baza 

oricărei înregistrări deschise și apoi editate. (Pot fi 

modificate de asemenea ca fișier text, pe client)

• Meniu/Catalogare/Creare machetă locală (PC)
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Înregistrare nouă din Scratch

• Clic Meniu/Catalogare/Înregistrare nouă.

Pas 2: Actualizare valori 
implicite din Leader și 
formularele 008 

Step 3: Continuarea adăugării de câmpuri la noua 
înregistrare (sunt 2 opțiuni: alegerea din lista 
predefinită sau manual).

Pas 1: Selectare format 
înregistrare



Utilizarea formularelor de catalogare

Formularele de catalogare sunt disponibile pentru câmpurile 
fixe (depinzând de setări), permit introducerea rapid și ușor a datelor 
în subcâmpuri. 

Selectați un câmp, apoi alegeți meniul Editare/Deschidere 
formular sau Ctrl+F

Exampu Leader
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Adăugarea câmpurilor

• Opțiunea A: adăugarea de noi câmpuri dintr-o listă 

predefinită Meniu/Editare text/Câmp nou (ales din listă) 

sau F5.
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Adăugarea câmpurilor

• Opțiune B: adăugare câmp nou așa cum este definit de 

catalogator Meniu/Editare text/Câmp nou (definit de 

utilizator) sau F6.

• Pe măsură ce se introduce codul noului câmp, sistemul va 

adăuga numele acestuia (dacă este deja definit).
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Adăugare subcâmpuri

• Apoi, trebuie adăugate subcâmpuri în câmpul nou sau în 

alte câmpuri Meniu/Editare text/Subcâmp nou sau F7.

• Alternativ, deschide Formularul Catalogare pentru un 

anumit câmp care include toate subcâmpurile sal 

predefinite.



Utilizarea formularelor de catalogare

Formularele de catalogare sunt disponibile pentru câmpurile fixe 
(depinzând de setări), permit introducerea rapid și ușor a datelor în 
subcâmpuri. 

Selectați un câmp, apoi alegeți meniul Editare/Deschidere 
formular sau Ctrl+F

Exemplu formularul etichetei 008
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Vizualizare în Web OPAC

• Pentru a vizualiza o înregistrarea în lucru (draft-ul), în Web 

OPAC, clic pe Meniu/Catalogare/ Vizualizare în Web 

OPAC, și se va vedea în panoul de jos, tab-ul Browser.
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Catalogare

Etapa 3: Salvare înregistrări



Salvarea înregistrărilor

• Există 2 posibilități de salvare a 

înregistrărilor:

• Salvare locală (sau Salvarea tuturor 

local)

• Salvare pe server și local



Salvare locală – pe discul local

• Opțiunile Salvare locală și Salvarea tuturor 
local salvează înregistrarea curentă (sau toate 
înregistrările deschise) pe hard discul PC-ului. 

• Pentru a salva local se alege meniul 
Catalogare/Salvare locală (sau Salvarea
tuturor local)

• Atenție! Înregistrările salvate local nu vor fi 
disponibile pentru alții (catalogatori sau cititroi) în 
OPAC. 



Salvare pe discul local

• Toate înregistrările noi de pe discul local au nume cu următorul 

format: NEWnnn.mrc

• Sunt salvate automat după 1 minut (AutoSaveTimeout=1 )

• Înregistrările locale se pot vedea din meniul Catalogare cu 

submeniul 



Salvare pe server

• Opțiunea Salvare pe server și local
Actualizează baza de date de pe server, atribuind 
înregistrării un număr de sistem (În timp ce reține 
pe discul local un nr de  fișier de tip ‘NEWnnn’). 

•În timpul salvării înregistrării se pot aplica 
proceduri de verificare și fixare.

•Numărul de sistem este un identificator unic al 
înregistrării. Această opțiune salvează înregistrarea 
atât pe discul local cât și pe server.



Salvare pe server

Salvare pe server și pe discul local



Salvare pe server

• Pentru salvare se folosește meniul : Catalogare/Salvare pe 

server și local

• sau se face clic pe pictograma din dreapta de pe bara de sus. 

• Înregistrarea va fi salvată în baza de date bibliografică locală a 
bibliotecii SUO 01. Se va afișa ecranul de mai jos, în care se poate 
schimba nivelul catalogatorului



Salvare pe server

Reguli de bază pentru salvarea înregistrării:

• Un catalogator cu un nivel mai scăzut nu poate 

modifica o înregistrare salvată de un catalogator 

cu un nivel mai înalt.



Salvare pe server

Reguli de bază pentru salvarea înregistrării:

• Dacă 2 persoane vor lucra simultan la aceeași 

înregistrare, vor fi salvate doar modificările făcute 

de catalogatorul care a descărcat înregistrarea 

pentru modificare primul.

• Când se salvează o înregistrare pe server toate 

câmpurile și subcâmpurile goale vor fi șterse



Salvare pe server – Verificare și corectare

• Sistemul verifică înregistrarea, pe baza unor 
proceduri  de verificare definite de utilizator și 
produce o fereastră cu mesajele raportului erorilor 
rezultate din verificare.

• Se poate trece peste erori în funcție de tipul de 
probleme. 

• Sistemul poate realiza, de asemenea , rutine de 
corecție (fix routines).



Salvare pe server – Verificare și corectare

•* Aceste mesaje vor deveni triggere pentru această 
înregistrare

! Nu se poate trece peste 
erorile critice!

Mesaje peste care se 
poate trece

*Mesaje de 
informare



Salvare pe server – Verificare și corectare

• Este posibil să vedeţi erorile/notele Tab-ul Mesaj din panoul 

de jos

• Selectând  un anumit rând câmpul cu ”probleme”se va colora în 

verde, în descrierea bibliografică.
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Catalogare

Etapa 4: Rutine de verificare (check)



Rutinele de verificare: Concept

• Rutinele de verificare sunt proceduri standard 

definite de bibliotecă și sunt utilizate pentru a

“verifica” câmpuri, subcâmpuri, și înregistrări 

catalogate.

• Biblioteca decide și setează verifică ce sunt 

‘obligatorii’, de ex. cele critice peste care 

bibliotecarul nu poate trece  și care sunt doar 

pentru informare.



Tipuri de verificări

• Rutine de validare la nivel de câmp

• Rutine de validare la nivel de 

înregistrare



Verificare câmp

Opțiunea din meniul Editare/Verificare câmp sau

Ctrl+W pentru a selecta câmpul) verifică:

• Dacă indicatorii și/sau codurile subcâmpurilor 

sunt corecte pentru o anumită etichetă (tag) 

MARC

• Dacă sunt prezente subcâmpurile obligatorii

• Dacă nu se repetă un anumit câmp nerepetabil

• Dependența dintre câmpul selectat și alte 

câmpuri din înregistrare

• Conținutul câmpurilor fixe



Verificarea câmpului

Un exemplu privind valabilitate unui indicator:

Valoarea ‘0’ al celui de-al doilea indicator al câmpului 200 nu are sens.



Verificarea înregistrării

Opțiunea din meniul Editare/Verificare înregistrare sau

Ctrl+U) verifică dacă:

• Sunt prezente câmpurile și subcâmpurile cerute

• Nu se repetă câmpurile și subcâmpurile nerepetabile

• Dependența dintre câmpuri

• Dacă este adăugată o nouă intrare în lista de autoritate

• Verifică dacă o înregistrare duplicat se va deschide în 

Indexul Direct

• Verifică dacă există deja înregistrări similare în baza de 

date

• Verifică dacă sunt noi intrări de autoritate.

‘Verificare înregistrare’ face în același timp și ‘Verificare 

câmp’.



Verificare înregistrare (Ctrl + U)
Un exemplu ce conține câteva probleme:

Eroare ignorabilă

Informație mesaj

Eroare critică – nu se poate 
trece peste ea!



Rutine de verificare

Mecanismul de verificare poate fi utilizat pentru a “verifica” 
înregistrări în diverse circumstanțe:

• În modulul de Catalogare în timpul editării unei înregistrări.

• În modulul de Catalogare când o înregistrare este trimisă 
către server (înainte de a actualiza baza de date, sistemul 
verifică automat înregistrarea).

• Printr-un serviciu în lot (batch) service verifică un grup de 
înregistrări.



72

Catalogare

Etapa 5: Editare înregistrări



•Ecranul obișnuit (cu panoul de jos)

•Ecran complet (fără panoul de jos)

•Ecranul împărțit între 2 înregistrări

Notă: dacă butonul          de editare 

duală a  fost utilizat, cele de mai sus 

se aplică ambelor ciorne

Vizualizarea  ciornei (draft) înregistrării

Există 3 căi de a vizualiza ciorna catalogării  pe care 

ați făcut-o:



Vizualizarea ciornei

• Pentru a comutarea între cele 3 moduri de vizualizare faceți 

clic pe butonul Full screen 

• Atenție dacă panoul de jos era în vizor (adică înconjurat de 

o rama roșie), atunci acesta va fi afectat de schimbările în 

vizualizare.

• Atunci veți putea vedea tab-ul cu informațiile despre

etichetă (Tag), din panoul de jos, în modul vizualizare pe tot 

ecranul.



Editarea înregistrărilor

• Sunt disponibile diverse opțiuni de editare 

standard din submeniul Editare text:

• Înlocuire (Replace )

• Regăsire (Find)



Funcții de editare
Funcție Shortcut Locație Descriere

Undo (Revenire) Ctrl+Z Meniu/Editare text/Undo Revenirea la starea anterioară 
ultimei acțiuni

Redo (Refacere) Ctrl+Y Meniu/Editare text/Redo Refacerea ultimei acțiuni

Cut (Decupare) Ctrl+X Menu/Edit 
Text/Decupare

Mutarea textului selectat în 
clipboard

Cut (decupare) 
câmpuri

Nu este Meniu/Editare 
text/Decupare câmp(uri)

Mutarea câmpului și a 
subcâmpurilor atașate în 
clipboard

Cut (decupare) 
subcâmpuri

Nu este Meniu/Editare 
text/Decupare
Subcâmp(uri)

Mutarea subcâmpurilor 
selectate în  clipboard

Copiere Ctrl+C Meniu/Editare 
text/Copiere

Copierea textului selectat în 
clipboard

Copiere câmpuri Ctrl+T Meniu/Editare 
text/Copiere câmpuri

Copierea câmpului și a 
subcâmpurilor atașate în 
clipboard

Copiere
subcâmpuri

Ctrl+S Meniu/Editare 
text/Copiere subcâmpuri

Copierea subcâmpurilor 
selectate în clipboard



Funcții de editare cont.

Funcție Shortcut Meniu Descriere

Paste(Inserare) Ctrl+V Editare text Inserare text copiat

Paste (Inserare) câmp Alt+T Editare text Inserare câmp copiat și 
subcâmpuri atașate

Paste (Inserare) 
subcâmp

Alt+S Editare text Inserare subcâmp copiat 

Ștergere câmp Ctrl+F5 Editare text Șterge câmpul selectat

Ștergere subcâmp Ctrl+F7 Editare text Șterge subcâmpul selectat

Regăsire Nu este Editare text Regăsire text în înregistrarea 
curentă

Înlocuire Nu este Editare text Regăsire și înlocuire text în 
înregistrarea curentă



Deplasarea în înregistrare

• Sus/jos un rând: 

• săgețile sus/jos

• Deplasare stânga/dreapta un spațiu:

• săgețile stânga/dreapta

• Deplasare de la un câmp la altul:

• Tab

• Deplasarea la începutul/sfârșitul înregistrării:

• PageUp/PageDown



Alte opțiuni din meniul Editare

• Extinde din machetă (Ctrl+E) - Adaugă câmpuri și 
subcâmpuri dintr-o machetă în înregistrarea curentă.

• Modifică formatul înregistrării - Modifică conținutul 

• câmpului FMT.

• Sortare în înregistrare - Sortează câmpurile înregistrării 
curente în funcție de ordinea definită în tab01.lng

• Notă: Câmpurile 6xx nu sunt sortate, vor fi introduse în 
acceași ordine cum au fost adăugate



Blocarea înregistrării

• Sistemul nu permite unui catalogator să salveze o înregistrare pe 
server dacă un alt catalogator a regăsit-o și salvat-o înaintea lui. 

• Înregistrarea rămâne blocată pentru o perioadă definită de timp 
setată de bibliotecarul de sistem.

• În plus față de această ‘metodă de securitate’, automată puteți 
bloca o înregistrare astfel ca doar modificările proprii să poată fi 
salvate pe server până când deblocați înregistrarea. Nimeni 
altcineva nu poate salva această versiune pe server.

• Pentru a bloca o înregistrare  clic pe meniul Catalogare/Blocare 
înregistrare.

• Pentru a debloca înregistrarea clic pe meniul 
Catalogare/Deblocare înregistrare.



• Antetul înregistrării va schimba înregistrarea în:

• Dacă alt catalogator încearcă să deschidă înregistrarea  va primi 
mesajul:

• Iar înregistrarea va avea în antet:

Blocarea înregistrării



Managementul înregistrării

• Managementul înregistrării este disponibil doar în Tab-ul 

înregistrării, în partea de jos a panoului din stânga.

• Sub formă de arbore se văd toate înregistrările care sunt în 

legătură cu cea care se editează în acel moment:

• Înregistrări Holdings (HOL) 

• Înregistrări exemplare

• Înregistrări administrative

(ADM) records



Managementul înregistrării

• Înregistrări HOL și ADM:

• Vizualizarea înregistrărilor existente se face prin dublu -clic

pe nodul înregistrării ce se dorește a fi deschisă în panoul 

de editare.

• Crearea unei înregistrări noi prin clic-dreapta pe nodul 

relevant al bibliotecii (nnn50 pentru ADM, nnn60 pentru

HOL) și alegând Încărcare/Creare înregistrare sau 

deschiderea meniului /Manager înregistrare/

Încărcare/Creare înregistrare.



Managementul înregistrării

• Înregistrare exemplar (Item): 

• Dublu-clic pe nodul de 

Exemplare (Items) – va 

deschide tab-ul de 

exemplare. 

• Exemplarele cu o 

legătură HOL se pot

‘cuibări’ sub nodurile

ADM sau HOL sau sub  

amândouă, depinzând 

de setări.
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Etapa 6: Căutarea vedetelor 

(Headings)
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Căutare vedete

• Opțiunea de Căutare a vedetelor ajută catalogatorul să 

completeze conținutul unui câmp (sau subcâmp) dintr-o listă 

de vedete indexată anterior. 

• Aceasta poate fi utilă când vreți să vedeți cum au fost 

catalogate vedete similare sau să consultați baza de date  de 

autoritate.

• Puteți alege vedetele din biblioteca curentă

(Editare/Căutare/Căutare vedetă în indexul câmpului din 

bibliotecă curentă sau F3) sau dintr-o altă colecție decât cea a 

bibliotecii curentă (de ex. biblioteca de Autoritate) 

(Editare/Căutare/Căutare vedetă din altă bibliotecă sau

Ctrl+F3).

• The same options are also available for subfields.



87

Căutare vedete

• Este acum posibil să se caute vedete 

dintr-o înregistrare bibliografică la nivel 

de bază logică sau fizică. Aceasta 

permite cătarea vedetei în baza de date 

locală și în baze accesate prin z39.50.
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Lista vedetelor 

Mai întâi selectați câmpul relevant și clic F3 sau
Ctrl+F3

Notați că a fost făcută căutarea în indexul AUT (Autori) 
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Lista vedetelor – copiere în înregistrarea BIB 

F3

După găsirea 

vedetei  dorite 

se poate 

selecta și apoi 

se face clic pe 

OK:



Mai multe despre căutarea vedetelor

După găsirea vedetei  dorite se poate selecta și apoi se face clic pe:

OK - pentru a fi inserată în câmpul relevant.

Salt la - altă vedetă

Extindere – pentru a vizualiza înregistrarea de autoritate (dacă 

există).

Afișare documente - Pentru a vedea alte înregistrări din tab-ul

Înregistrării tab. Dacă vedeta selectată este o referință de genul 

„Văzut de la„, atunci va inserat în macheta de catalogare vedeta 

preferată din înregistrarea de autoritate (în funcție de setări).
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Lista vedetelor
• salt la o altă vedetă sau

expandare pentru a vedea

înregistrarea de Autoritate

(dacă există).
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Lista vedetelor

• Dacă vedeta selectată este o referință „Văzută de la” atunci 

intrarea preferată din înregistrarea de autoritate va fi  

inserată în ciorna de catalogare (depinde de setări). 



93

Opțiuni de căutare subcâmp

• Pentru anumite câmpuri (de ex.. 655), putem alege un 

text dintr-o listă cu opțiuni predefinite cu Ctrl+F8

(Editare/Căutare/Căutare subcâmp sau Ctrl+F8). 
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Etapa 7: Rutine de corectare
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Rutine de corectare (Fix): conceptul

• Sunt programe standard definite de bibliotecă care 

“corectează - fix”, sau face modificările specifice în 

înregistrările de catalogare.  



Fix: Aspecte tehnice

• Funcția “fix” lucrează cu un tabel special (tab_fix) care 

definește pentru fiecare program de corecție (fix):

• Rutina (sau instanța) când se va aplica un program de 

corectare (de ex. la salvare sau combinare de înregistrări) 

• Codul programului de corectare

• Argumentele opționale ale codului programului.



Fix - Exemple

Routina Programul Fix argumente

1                 2                      3

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

INS   fix_doc_tag_008_open_date 

INS2  fix_doc_001                    OVERWRITE

INSFS fix_doc_punctuation_usm

OCLC  fix_doc_oclc



Fix Exemplu: fix_doc_tag_008_open_date

Routina: INS

•Programul fix legat de rutina INS (de la INSert) este 

activată automat când se trimite o înregistrare la server. 

Programul Fix: fix_doc_tag_008_open_date

• Adaugă automat data curentă în câmpul 008, pozițiile

00-05, MARC 21. Acest program inserează automat un 

câmp 001 cu numărul de sistem al înregistrării, într-o 

ciornă de catalogare



Fix Exemplu: fix_doc_001

• Rutina: INS2
• În timp ce se trimite înregistrarea pe server, dar imediat după 

ce a primit un nr. de sistem. Se face înaintea rutinei INS.

• Programul Fix: fix_doc_001 

• Programul inserează un câmp 001 field cu numărul de sistem 
al înregistrării din draft-ul de catalogare

• Argument: OVERWRITE-NON-NUMERIC

• Înlocuiește numai câmpul 001 în care există cel puțin un 
caracter non numeric.
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Fix Example: fix_doc_001

Înainte de 

corectare

După corectare
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Alte programe Fix

• Programul fix_doc_sort sortează câmpurile 

înregistrării curente conform cu ordinea definită într-

un tabel.

• Programul fix_doc_new oferă o platformă generică 

pentru derivarea unei înregistrări noi pe baza uneia 

catalogate anterior. Tabelul tab_fix_new se utilizează 

pentru a defini ce tag-uri trebuie generate pentru noua 

înregistrare.

• Programul fix_doc_add_order adaugă Inf despre 

comandă și furnizor la o înregistrare BIB în legătură.



Rutine Fix – aplicate manual

• Se pot aplica manual înainte de a se trimite 

înregistrarea pe server prin selectarea meniului

Editare/Reparare înregistrare (Fix Record) și 

alegând rutina relevantă:

• Lista acestora este predefinită într-un tabel.
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Rutine Fix – aplicate manual
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Etapa 8: Alte funcții de catalogare



Navigare între înregistrări

• Submeniul „Catalogare/Navigare înregistrări", sau 
Ctrl+G permite deplasarea prin înregistrările deschise. 
Când este selectat se va afișa următoarea înregistrare (de 
ex. pentru a putea fi editată) și va fi marcat nodul 
respectiv.



Duplicare înregistrare
• Opțiunea Duplicare înregistrare din meniul Catalogare 

sau Ctrl+N vă permite să copiați înregistrarea afișată și 
apoi să o editați. 

• Noua copie va fi pe discul local. Numele original al fișierului 
și numărul de sistem (dacă există) nu apar în noua 
înregistrare. 

• I s-a va atribui un nou nume de fișier local.



Ștergerea noilor înregistrări - NEW * 

• Această opțiune șterge toate înregistrările locale ale căror 
nume de fișier încep cu prefixul NEW* Selectați meniul
Catalogare/Ștergeți înregistrări NEW*.

• Înregistrările NEW* pot fi șterse automat de către sistem 
dacă se fac anumite setări în client.

• Aceasta se face setând un interval de zile  după care 
înregistrările care nu au fost actualizate/create vor fi șterse.



Redenumire înregistrare 
de pe discul local

• Dacă doriți ca anumite înregistrări locale NEW* să nu fie 

șterse utilizați opțiunea Redenumește local(PC) din 

meniul Catalogare.

• Numai aceste înregistrări locale care sunt redenumite 

‘vor supraviețui’ acțiunii de ‘Șterge înregistrări

NEW*’.



Ștergere înregistrare de pe server

• Opțiunea 

(din meniul Editare text sau Ctrl+R) șterge înregistrările de pe 
server.

• Pentru siguranță sistemul mai întreabă o dată dacă se dorește 
ștergerea înregistrării :



Ștergere înregistrare de pe server

• Înregistrările care au legate înregistrări administrative (ADM), 
exemplare(ITEMS), comenzi sau împrumuturi nu pot fi șterse 
până când nu sunt șterse aceste elemente legate. 



Ștergere înregistrare de pe server

• Apare un ecran de atenționare –sistemul nu permite trecerea 
peste mesajele scrise cu roșu. (Peste ce se poate trece se 
setează în tabel). Exemple:

ADM – nu se 
trece peste!

Împrumut – se 
poate trece peste

Items – nu se 
trece peste!



Șterge înregistrare de pe server

• Înregistrarea nu va fi complet ștearsă, dar vor fi șterse 

toate câmpurile mai puțin câmpul LDR.

• În plus toate link-urile cu indexurile pentru OPAC vor fi 

șterse.



Tastatura Aleph

• Puteți introduce caractere care nu sunt prezente în tastatura 

standard pe care o aveți prin utilizarea Tastaturii Aleph (din 

meniul Catalogare/ Activează tastatură sau Ctrl+K sau

clic pe butonul tastatură, din dreapta sus).

• Se va afișa tastatura în panoul de jos – alegeți caracterul 

dorit din tabele predefinite.



Tastatura Aleph

• Plasați cursorul în partea dreaptă a înregistrării, la poziția 

dorită, inserați caracterul găsit făcând clic pe el în tastatura 

ALEPH.

• De ex. Ö (ca în Österreich), utilizând tabul Latin 

Supplement 



Triggere – declanșlatori

• Un trigger amintește realizarea unei sarcini în legătură 

cu o înregistrare specifică, care se va regăsi mai târziu.

• Triggerele pot fi trimise cu destinație precisă (de ex. 

dep. Achiziție) sau pot fi la general.

• Triggerele pot include mesaje produse de sistem, 

informând-ne despre eventuale erori găsite când a fost 

utilizată funcția de Verificare înregistrare.



Triggere

• Pentru a vedea triggerele existente sau pentru a adăuga un 

nou trigger se merge la meniul Editare/Triggerele 

înregistrării. Va fi afișată lista Triggerelor.

• Vizualizați lista triggerelor existente în partea de sus a 

ferestrei. Clic pe Noi pentru a adăuga altele sau selectați 

una pentru modificare.



Triggere
• Pentru a vedea toate triggerele pentru o anumită perioadă 

de timp, filtrați după departament, deschideți ramura de 
Triggere din tab-ul înregistrării.

• Clic Editare pentru a fi preluată în înregistrarea 
bibliografică.

• Clic Exemplare(Items) pentru a merge în tab-ul
Exemplarelor.

Filtrați după perioadă și 
departament
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Etapa 9: Import înregistrări



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.
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Etapa 10: Controlul autorităților 

- Sumar



Ce este controlul de autoritate?

Controlul de autoritate este utilizarea 

înregistrărilor de autoritate pentru a crea:

• Consecvență

• O structură cu referințe încrucișate



Consecvență

• Controlul de autoritate poate fi utilizat pentru a crea 

consecvență în cazul numelor și subiectelor utilizate ca puncte 

de acces în baza de date bibliografică.

• De exemplu utilizatorul trebuie să găsească, în OPAC, 

înregistrări  ale lui Samuel Clemens, cunoscut ca Mark Twain, 

listate sub o singură intrare de autoritate (heading) - cea 

preferată. 

• Fără aceasta, unele lucrări vor apărea la autorul Clemens, 

altele la Twain).



Structura referințe încrucișate
(Cross-reference)

• Controlul dea autoritate poate fi folosit pentru a crea o 
structură de referințe încrucișate pentru nume și 
subiecte utilizate ca puncte de acces în baza de date 
bibliografică.

• De exemplu un utilizator OPAC care face căutarea după
"Clemens, Samuel” (intrare nepreferată) va găsi o 
referință încrucișată – VEZI - la "Twain, Mark” (intrarea 
preferată).



Rezultate în webOPAC

• Înregistrarea de autoritate



Actualizare automată

• În Aleph, când se salvează o înregistrare pe 
server, cu o formă nepreferată a unei vedete 
(heading), sistemul va actualiza automat forma 
nepreferată în formă preferată.

• De altfel, biblioteca poate decide dacă se dorește 
sau nu această actualizare și să facă setările în 
consecință. 



Actualizare automată

După 

salvarea 

pe server:

Înainte 

de 

salvarea 

pe 

server:
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Etapa 12: Autorizări și privilegii



Nivele de autorizare 

În Catalogare se pot aplica 3 nivele de autorizare: 

• Autorizarea utilizării diverselor funcții ale Modulului de 

Catalogare (de ex.: salvare, ștergere înregistrări)

• Autorizare de actualizare pentru anumite înregistrări

particulare – nivele de catalogare

• Privilegii pentru Tag-uri pentru adăugarea și modificarea 

tagg-urilor specifice.



Autorizare utilizării Modulului de 
Catalogare

Procedura de login pentru Modulul de Catalogare necesită

introducerea de către utilizator a user name și parolă. 

Dacă este bifată opțiunea Salvare Parolă, la următorul acces 

în modul utilizatorul va fi automat logat (logged in).



Modulului de Catalogare Autorizări

Procedura de login pentru Modulul de Catalogare necesită

introducerea de către utilizator a nume utilizator și parolă. 

Dacă este bifată opțiunea Salvare parolă, la următorul acces 

în modul utilizatorul va fi automat logat (logged in).



Autorizările în Modulul de Catalogare

Pictograma        de pe bara de stare( dreapta jos) se  

folosește pentru a atribui utilizatorilor sistemului drepturile 

de acces la funcțiile necesare.

(Pe larg în training-ul pentru bibliotecarul de sistem -

System Librarian)



• Din fereastra de mai jos, se alege un utilizator, se face 

clic pe Privilegii pentru a vedea ce drepturi de acces are, 

pe bibliotecă sau global (la nivel de Aleph).

Autorizările în Modulul de Catalogare



Autorizările în Modulul de Catalogare

Se alege biblioteca bibliografică BIB01



Autorizările în Modulul de Catalogare

• Funcții de catalogare locale

• Regăsire și vizualizare 

înregistrări

• Trimite înregistrare pe server

…

• Ștergere înregistrare pe 

server



Atenție !

•Autorizare poate fi dată pentru o anumită funcție a unui modul 
specific sau pentru toate subfuncțiile tuturor modulelor.

•Autorizarea poate fi dată pentru o anumită bibliotecă sau 
pentru toate.

Autorizările în Modulul de Catalogare



•De asemenea se poate refuza (interzice) o funcție specifică

Autorizările în Modulul de Catalogare



Nivele de catalogare

• Când se editează și salvează o înregistrare pe server, i se 

atribuie înregistrării un nivel al catalogatorului. 

• Clic pe meniul Editare/Afișare catalogatori înregistrare 

vedem catalogatorii care au intervenit asupra înregistrării, ce 

nivel de catalogarea au și data intervenției.



• Nivelele de catalogare pot fi în plaja de la 0 la 99.

• Pentru ca altcineva să poată să actualizeze înregistrarea 

trebuie să aibă același nivel sau mai mare decât nivelul 

atribuit înregistrării.

• De exemplu, catalogatorii începători pot vedea dar nu 

actualiza înregistrările create de catalogatorii 

experimentați.

Nivele de catalogare



Nivele de catalogare

Nivelul de catalogare este atribuit personalului din fereastra 

Privilegii personal prin clic pe butonul Modificare utilizator, în  

fereastra utilizatorului, în câmpul Nivelul catalogatorului.



• De fiecare dată când înregistrările se salvează pe server se 
poate modifica nivelul catalogatorului în ecranul:

• Este util când se dorește închiderea unei înregistrări pentru 
catalogatori de același nivel și trecerea înregistrării 
catalogatorilor de nivel mai înalt, sau deschiderea unui 
înregistrări pentru catalogatorii cu un nivel mai scăzut.

Nivele de catalogare



Privilegii pentru câmpuri (Tag)

• La nivel de tag-uri se pot defini câmpuri permise sau refuzate
pentru diferiți catalogatori (sau proxy) 

• col. 1: ID –ul personalului

• col. 2: ce etichetă - tag (##### înseamnă ‘toate 

câmpurile’)

• col. 3: drepturi: Y=permis, N=refuzat, P=utilizează proxy 

• col. 4: ID proxy (dacă există)

1          2   3   4

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

CAT        ##### Y

RICHARD    ##### Y

RICHARD    650## N

NANCY      ##### Y CAT



• În acest exemplu, utilizatorul RICHARD este autorizat să editeze 

toate câmpurile, cu excepția câmpului 650. Acest câmp va apărea 

gri pentru el în descrierea bibliografic. (nu poate fi editat), cu nota 

care apare pe bara de jos – nu are dreptul să editeze.

1          2   3   4

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

CAT        ##### Y

RICHARD    ##### Y

RICHARD    650## N

NANCY      ##### Y CAT

Privilegii pentru câmpuri (Tag)
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Privilegii câmp - Proxy

• Când un catalogator este listat ca un proxy al altuia, acesta 

primește privilegiile proxy-ului său.

• In acest exemplu, NANCY este definit ca proxy al CAT. 

NANCY va avea aceleași drepturi de editare ca și CAT (de 

ex. în acest caz toate câmpurile).
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Derivare înregistrare nouă
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Exemplu analitică în BCU Iași
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Articol în Studii și articole - BCU Cluj
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Descriere articol
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Descriere Analitică
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