
Training Circulație (v.20)



Profil utilizator

Profilul utilizatorului se folosește 
pentru a seta drepturile acestuia în 
webOPAC
Se poate atribui un profil în 
formularul de înregistrare a cititorului 
cu datele globale.

Acest profil include diverse drepturi și 
definiții ale înregistrărilor la care 
utilizatorului i se refuză accesul
Se poate defini un profil pentru un 
grup de utilizatori (de ex. studenți, 
profesori, cititori ocazionali).

Dacă nu este definit un profil i se 
atribuie utilizatorului cel implicit care 
este ALEPH.



Informații globale cititor - Profil



Profil utilizator

 Setările posibile           Înregistrări refuzate (find)



Exemplare în Circulație

 Catalogare rapidă: Pentru a circula un exemplar care nu 
este descris în ALEPH utilizați 
Meniu/Exemplare/Catalogare rapidă & Creare 
exemplare

 Puteți găsi exemplarele care sunt deja în sistem, din tab-ul 
de Căutare, apoi le deschideți în tab-ul Item pentru a-l 
vizualiza.

 Puteți vedea și crea acțiuni “de făcut” asupra exemplarelor 
utilizând [T] Triggere din tab-ul Exemplarului:

– Crearea de Triggere noi

– Vizualizarea online a Triggerelor

– Vizualizarea Triggerelor cu Serviciul  Batch (în lot): 
Tipărire raport triggere (com-01)



Creare Trigger nou



Raport triggere

Acest serviciu produce un raport al trigger-elor 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 

p_com_01.(din General) 



Modificare rapidă informații exemplar

 Pentru a modifica informațiile despre exemplar, 
deschideți Meniu/Exemplare/Schimbă 
informația exemplarului. 

Indicați parametrii 
noi pentru 
exemplar în 
această fereastră

Scanați barcodurile 
exemplarelor în acest 
chenar



Modificare rapidă a informațiilor despre 
exemplar

 Numai nu dacă bifați Modificări permanente, 
modificările făcute vor fi considerate Temporare și 
va fi bifat chenarul  Locație temporară. 

 Puteți restaura informațiile originale, ulterior, 
acțiune care nu este posibilă pentru modificările 
permanente.

 Dacă nu se bifează Modificare permanentă se 
poate reveni la inf. anterioară – util de exemplu la 
mutarea doc. din depozit în acces liber și invers 
când cota 1 și cota 2 se inversează. 



Modificare informații exemplar

 Nu se pot modifica informațiile dacă exemplarul 
este împrumutat.



Restaurarea informației exemplarului

 Pentru modificările temporare, puteți restaura 
setările originale. Mai jos este un exemplu de 
restaurare a informației unui exemplar. 



Circulație Offline

 Puteți înregistra împrumuturi și restituiri chiar 
dacă sunt perturbări în conexiunea cu serverul de 
Aleph.

 Cu Circulația Offline, tranzacțiile vor fi salvate 
într-un fișier pe care îl puteți trimite pe server 
când va fi restabilită conexiunea.



Circulație Offline

Când conexiunea cu serverul este căzută:

 Deschideți meniul Circulație/Circulație Offline

 Alegeți tipul tranzacției, de ex. împrumut sau 
restituire

 Introduceți filiala sau ADM

 Introduceți ID-ul utilizatorului (pentru 
împrumut)

 Introduceți barcod-ul exemplarului (pentru 
împrumut & restituire)



Circulație offline
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Circulație Offline - salvare pe server

Când conexiunea serverului se restabileste:

1. Clic pe Trimit fișier pentru a trimite lista împrumuturilor & 
restituirilor înregistrate când înregistrarea este căzută

2. Vizualizarea Raport verificări, pentru a vedea:

• Dacă există înregistrările exemplarelor și/sau utilizatorului

• Dacă sistemul nu a putut înregistra vreun împrumut din 
diverse motive

• Dacă data scadentă a fost scurtată pentru că se apropie 
expirarea înregistrării utilizatorului

• Dacă restituirile au cereri de rezervare

• Dacă pentru exemplarele restituite au fost reclamate 
pierderea sau restituirea

3. Rezolvați problemele raportate la verificare

4. Clic pe Golire fișier pentru a șterge lista tranzacțiilor de 
circulație din calculatorul local



Circulație offline - transfer fișier
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Butonul Trimit fișier este activ doar dacă există făcute tranzacții offline



Circulație Offline – tranzacții cash

 Dacă în tab100 parametrul:

OFFLINE-CASH-TRANS = Y sistemul va înregistra tranzacțiile cash care 

sunt declanșate de tranzacțiile de circulație realizate prin circulația of offline 

circulation. 



Profil întreținere 

 Întreținerea documentelor (desprăfuire, 
recondiționare) ar trebui făcută periodic.

 Se definește mai întâi în Profil întreținere:



Listă întreținere (cir-36) 

 Acest serviciu produce o listă cu exemplarele 
care au nevoie de întreținere (recondiționare) 
pentru o anumită perioadă de timp.

 Tip unitate reprezintă:

– nr. de împrumuturi (de ex. după 5 împrumuturi)

– nr. de zile 

pt. calcul frecvenței.

 Zile întreținere - nr. de zile de la utima 
întreținere

 Maxim întârziere – de ex. dacă echipamentul 
nu e disponibil

 Furnizorul serviciului



Listă întreținere (cir-36) 

 Acest serviciu produce o listă cu exemplarele 
care au nevoie de întreținere (recondiționare) 
pentru o anumită perioadă de timp. 

 Dacă parametrul „Actualizare bază de date” este 
setat pe „Da”, serviciul face booking pentru 
exemplarele respective. Este recomandat să se 
ruleze serviciul în mod regulat. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_36. 



Router cereri de rezervare campus 
(cir-24) 

Acest serviciu redistribuie cererile de rezervare între diferitele 
biblioteci filiale pentru a satisface cererile de la biblioteca preferată 
conform cu setările bibliotecii. Sistemul plasează rezervări pe toate 
exemplarele similare creând astfel un grup de rezervări. 

Serviciul router alege copia cea mai potrivită pentru a satisface 
cererea de rezervare: dacă există o copie pe raft se alege cea mai 
bună copie de pe raft. 

Dacă toate copiile sunt în împrumut, sistemul este setat ca să solicite 
rechemarea copiei din grupul de rezervare care este împrumutată de 
cel mai lung timp. Trebuie rulat serviciul de Rechemare 
împrumuturi (cir-13) pentru a modifica data scadentă. 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 
p_cir_24. 



Listă întreținere (cir-36) 

Actualizare baza de date:
•Această opțiune vă permite 
să determinați dacă să creați 
booking scurt sau doar să 
regăsiți un raport de 
exemplare ce trebuie 
rezervate. 
•Alegeți Da pentru a rezerva 
exemplarele sau Nu pentru a 
obține doar o listă de 
exemplare care au nevoie de 
întreținere. Notați că pentru a 
rezervarea produsă cu cir-36 
nu adaugă timp pentru 
head/tail/delivery la perioada 
de booking ca într-o 
rezervare obișnuită.



Router cereri de rezervare campus 
(cir-24) 

 Dacă serviciul 
constată că nu este 
niciun exemplar 
care să 
îndeplinească 
cererea, aceasta 
va fi ștearsă. 

 Alegeți „Da” 
pentru a tipări o 
scrisoare pentru 
utilizator, 



Statistici generale de circulație (cir-30)

 Acest serviciu produce un raport statistic care 
include toate activitățile de circulație importante 
(Împrumuturi, prelungiri, rezervări și restituiri) 
într-un raport. Acest serviciu poate rula doar 
dacă biblioteca activă este o bibliotecă 
ADMinistrativă. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_30.



Statistici generale de circulație (cir-30)



Statistici de circulație după tipul 
activității (cir-31)

 Acest serviciu produce un raport statistic care 
include toate activitățile de circulație 
importante (Împrumuturi, prelungiri, rezervări 
și restituiri) într-un raport. Acest serviciu poate 
rula dar dacă biblioteca activă este o bibliotecă 
ADMinistrativă 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_31.



Statistici de circulație după tipul 
activității (cir-31)



Statistici de circulație după tipul 
activității (cir-31)



Rezumat circulație pe utilizator (cir-37)

 Acest serviciu creează un raport statistic al 
activității utilizatorului. Utilizatorii pot fi filtrați 
după diverse filtre. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_37



Rezumat circulație pe utilizator (cir-37)



Raport cerere titlu (cir-81)

 Acest serviciu raportează statistici despre 
participarea bibliotecii ADM la acțiunile de 
circulație ale altei instituții ADM. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_81. 



. 
Raport timp pe instituție (cir-82)

 Acest serviciu raportează durata de timp medie 
necesară pentru a satisfacerea cererii unui titlu, 
în diferite stadii. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_82. 



Construire indexuri de cuvinte pentru o 
înregistrare (manage-111)

 Acest serviciu creează cuvinte cheie din diverse 
câmpuri ale următoarelor tabelelor Oracle: 

– Furnizor (Z70), Adresă furnizor (Z72), Inf. globale 
utilizator (Z303), Adresă utilizator (Z304), Sală de 
lectură (Z310), Buget (Z76) și parteneri ILL (Z700). 
Indexul de cuvinte creat permite utilizatorilor să 
caute, în GUI, înregistrări după cuvinte cheie. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch 
Queue ca p_manage_111. 



z111_index

 Z303-NAME

 Z303-PROXY-FOR-ID

 Z303-PRIMARY-ID

 Z70-VENDOR-NAME

 Z70-VENDOR-CONTACT

 Z70-COUNTRY

 Z70-MATERIAL-TYPE

 Z76-EXTERNAL-BUDGET

 Z76-CURRENCY

 Z76-NAME

 Z76-DEPARTMENT

Configurarea tabelului ./alephe_tab/z111_index definește pentru ce vor fi 

create cuvinte cheie. 



Restart Server (sys-01) 

 Acest serviciu oprește un server și îl repornește 

 Serverul care este oprit este selectat de utilizator și 
poate fi pc_server, www_server sau oclc_server. 

 Când rulează, serviciul va stopa rularea pe portul 
implicit a serverului existent și va porni unul nou pe 
același port. 

 Serviciul trebuie rulat dacă s-au făcut modificări 
într-un tabel al serverului și este nevoie să 
restartați serverul pentru ca aceste modificări să 
aibă efect. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch
Queue ca p_sys_01.



Reconstruire pachet machete 
(Templates) (sys-02) 

 Acest serviciu reconstruiește fișierul html.pck 
după ce ați editat un formular de scrisoare în 
directorul /form_rum (form_eng). 

 Acest serviciu trebuie rulat dacă s-a făcut vreo 
schimbare la oricare din formularele .xsl din 
Achiziție, Catalogare, Circulație, Cursuri, ILL, 
Seriale și doriți ca să apară aceste modificări. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_sys_02. 



Regăsire chei de înregistrări
(manage-70)

 Acest serviciu ia un fișier de intrare care conține 
numere (cheile) înregistrărilor de un anumit tip 
(de ex. număr de sistem BIB) și pentru fiecare 
valoare listează numărul (cheia) corespunzătoare 
unui alt tip de înregistrare (de ex. număr 
comandă). 

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

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



Regăsire număr (cheie) înregistrare 
(manage-70)

 Tipuri de înregistrării 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 



Scrisoare de curtoazie (cir-10)

 Acest serviciu permite tipărirea scrisorilor de 
curtoazie trimise utilizatorilor. Permite bibliotecii 
să informeze utilizatorii că împrumutul lor este 
scadent într-un număr de zile specificat. Se 
poate rula doar daca biblioteca activă este una 
ADM. 

 Acest serviciu este identificat în Batch Log și 
Batch Queue ca p_cir_10. 



Scrisoare de curtoazie (cir-10)



Notificare pentru pierderi și depășiri ale 
datei scadente (cir-50)

 Acest serviciu permite tipărirea 

notificărilor, către cititor, de depășire a 

perioadei scadente și cele pentru 

exemplare pierdute sau la care se 

reclamă restituirea.

 Pentru fiecare exemplar se tipărește 

separat câte o notificare. 

 Se poate taxa fiecare notificare prin 

setarea parametrilor din tabelul tab32 

(număr notificări) în corelație cu rândul 

potrivit din tab18 (taxare). 

 Funcția se rulează în ADMinistrativă. 

 Acest serviciu este identificat în Batch 

Log și Batch Queue ca p_cir_50. 



Notificare pentru pierderi și depășiri ale 
datei scadente - sumar (cir-51) 

 Acest serviciu permite tipărirea 

notificărilor, către cititor.

 O notificare pentru un cititor va conține 

toate exemplarele ce au depășită 

perioada scadentă și/sau exemplarele 

pierdute.

 Funcția se rulează în ADMinistrativă. 

 Dacă utilizați un fișier de intrare 

(opțional) cu numerele de sistem ale 

exemplarelor regăsite după anumite 

criterii (de exemplu creat cu 

p_ret_adm_01), serviciul rulează numai 

pentru aceste exemplare. Altfel serviciul 

rulează pentru toate împrumuturile unei 

biblioteci filiale. 

 Acest serviciu este identificat în Batch 

Log și Batch Queue ca p_cir_51. 



Notificare pentru pierderi și depășiri ale 
datei scadente - sumar (cir-51) 

 „Notițe separate după nivelul de avertizare” se referă la 
situația în care un utilizator are mai multe exemplare depășite și 
de exemplu, utilizatorul ar fi putut primi deja o scrisoare de 
avertizare pentru exemplarul A și două pentru exemplarul B.

 Sunt disponibile formulare separate (în directorul form_lng al 
bibliotecii) pentru fiecare nivel de avertizare, după cum urmează. 

– overdue-summary-0-00: pentru prima scrisoare (nu a mai fost 
trimisă nicio scrisoare de avertizare). 

– overdue-summary-1-00: pentru a doua scrisoare (a fost deja 
trimisă o scrisoare de avertizare). 

– overdue summary-2-00: pentru a treia. 

– overdue summary-3-00: pentru a patra. 

 Dacă doriți să primească sumarul pentru fiecare nivel de 
avertizare alegeți Da (Yes) în câmpul „Notițe separate după nivelul 
de avertizare”. Dacă taxați scrisorile, utilizatorul va fi taxat pentru 
fiecare scrisoare trimisă. (vezi tab32 și tab18). 



Notificare - o singură scrisoare cu 
sumarul depășirilor (cir-52)

 Acest serviciu produce sumare 
de depășire pentru un singur 
număr de scrisoare (la nivel 
de avertizare) care pot fi trimise 
utilizatorilor. 

 Utilizatorul este taxat pentru
fiecare exemplar din scrisoare 
precum și pentru scrisoarea 
respectivă. 

 Funcția poate fi rulată numai 
dacă biblioteca activă este una 
ADMinistrativă. 

 Acest serviciu este identificat în 
Batch Log și Batch Queue ca 
p_cir_52. 



Sortare scrisori/rapoarte(print-50) 

 Acest serviciu rearanjează documentele de 
tipărit, grupând materiale din diferite fișiere pe 
baza unor valori comune pe care le au în unul 
sau mai multe etichete XML din fișierele de 
tipărire. Etichetele XML care vor fi folosite 
pentru a verifica valorile comune sunt date ca 
parametrii de intrare pentru acest serviciu. 
Fișierele de tipărire vor fi scanate și regrupate 
având un ID de tipărire comun care este 
specificat ca parametru de intrare pentru acest 
serviciu. 

De exemplu, în situația în care serviciul cir-50 a 
creat un fișier cu scrisori către diferiți cititori, 
toate în același fișier. Dacă doriți să creați 
fișiere separate, unul pentru fiecare cititor, cu 
toate scrisorile în același fișier, rulați cir-50, cu 
ID imprimantă dummy de ex. PR50. Apoi rulați 
print-50 pentru toate fișierele cu dummy ID 
PR50 și specificați eticheta z302-id ca etichetă 
XML pentru comparație. Serviciul print-50 va 
reorganiza fișierul de ieșire cir-50, creând un 
singur fișier pentru fiecare cititor. 



Sortare scrisori/rapoarte(print-50) 

 Un alt posibil exemplu ar putea fi rularea print-50 pe un 
fișier de ieșire creat cu serviciul Raport reclamații și 
scrisori pentru comenzile monografiilor (acq-12) . 
Rulați acq-12 cu ID imprimantă dummy și apoi rulați 
print-50 pe acest ID de imprimantă cu eticheta Match
XML (Match XML tag) setată în z72-vendor-address-occ9. 
Serviciul print-50 va reorganiza scrisorile, creând un 
singur fișier pentru fiecare grup de scrisori care au același 
cod poștal al furnizorului (salvat în eticheta z72-vendor-
address-occ9). 

 Tipărirea fișierelor sunt gestionate prin daemon-ul de 
tipărire Managerului de sarcini (Task Manager) utilizând 
ID imprimantă introdus.

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca 
p_print_50. 



Raport împrumut p-cir-04



Listă utilizatori p_cir_05

Acest serviciu produce o listă cu utilizatorii care îndeplinesc anumite criterii de selecție 

Serviciul poate fi rulat numai dacă biblioteca activă este una ADMinistrativă. 

Acest serviciu este identificat în Batch Log și Batch Queue ca p_cir_05. 



Utilizarea Circulației rapide 

Poate doriți ca personalul temporar (studenți, voluntari) să 
utilizeze Circulație rapidă

 Circulația rapidă este un mod rapid de a realiza 
tranzacții de Împrumut și Restituire. 

 Este utilizată cel mai adesea de filiale aflate la 
distanță sau biblioteci mobile cu linii de comunicații 
slabe.

 Se fac aceleași verificări ca în circulația obișnuită.



Circulație rapidă 

Se utilizează Meniu/Circulație/Circulație rapidă

Circulația  este mai rapidă pentru că:

– Utilizează același ecran

– Nu sunt afișate inf. bibliografice, detalii împrumut, 
data restituirii și detalii utilizatorului 

– Nu există acces la Lista utilizatorilor sau posibilitatea 
de a căuta exemplare



‘Catalogare rapidă’

 Este posibil ca în Modulul de Circulație să se facă 
‘catalogare rapidă’ a unei înregistrări cu scopul de 
a face o tranzacție imediată de împrumut.  

 Funcția de Înregistrare de catalog gestionează 
atât înregistrarea bibliografică cât și pe cea a 
exemplarului.



Exemplare în circulație: Catalogare 
rapidă

 Pentru aceasta, mergeți în Meniu/Exemplare/Înregistrare 
de catalog și creare exemplare sau Ctrl+F8.

 Trebuie apoi să selectați biblioteca bibliografică în care doriți să 
catalogați o nouă înregistrare.

 Odată ce s-a făcut catalogarea și s-a creat exemplarul, se va 
adăuga un câmp suplimentar MARC 21 de note în înregistrarea 
BIB indicând că  este înregistrarea CIRC ‘Provizorie’.

 Puteți crea un utilizator figurant (dummy-patron) numit  
CATALOGATOR, astfel că va fi creată o cerere de rezervare 
pentru fiecare înregistrare de ‘catalogare rapidă’. Acestea 
permit bibliotecarilor să ‘captureze’ aceste înregistrări odată ce 
vor fi restituite din împrumut.



‘Catalogare rapidă’



Exemplare în Circulație: căutarea 
exemplarelor

 Știți barcodul exemplarului?

– Apoi se caută utilizând Bara de căutare exemplar

în tab-ul Exemplarului

 Știți doar informații bibliografice despre acest 
exemplar?

– Apoi utilizați Tab-ul de Căutare



Listă exemplare



Exemplare în Catalogare



Utilizare In-House

 Multe biblioteci Aleph aleg să păstreze statistici 
pe exemplare care au fost utilizate în bibliotecă 
dar  nu au circulat.

 Acest lucru se poate face din

Meniu/Circulație/Utilizare In-House

 Un raport de utilizare In-House poate fi creat din 

Servicii/Rapoarte/Raport Logger de Circulație 
(cir-21)



Utilizare In House
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Schimbare dată scadentă
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Modificare dată scadentă în bloc
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Căutarea

1. În tab-ul Căutare

2. Fiți siguri că sunteți în nodul 

[F] Căutare

3. Introduceți interogarea de căutare

4. Rafinați dacă este necesar

5. Pentru a vedea rezultatele căutării, clic pe 
butonul Afișare dacă nu sunteți deja automat 
în nodul [H] Afișare

6. Selectați titlul dorit

7. Clic pe butonul de Circulație pentru ca să se 
afișeze Lista exemplarelor pentru acel titlu



Pierdut, Lipsește, & Reclamată 
restituirea

Scuze, dar 

câinele meu 

mi-a mâncat 

cartea!

Stimate 

utilizator, ne 

pare rău dar nu 

găsim cartea!

Nu-mi pasă ce 

spune sistemul –

Eu am restituit 

deja cartea!



Procedură exemplare pierdute

1. Un exemplar este considerat pierdut dacă utilizatorul nu-l mai 
restituie și după nenumărate înștiințări declară că l-a pierdut.

2. Puteți declara un exemplar ca Pierdut din Lista împrumuturilor 
utilizatorului sau Lista exemplarului (!!!!Exemplarul trebuie să 
fie în împrumut pentru ca butonul să fie activ)

3. O notificare de pierdere este generată automat, puteți păstra 
taxa de pierdere implicită sau o puteți modifica.

4. Puteți deschide exemplarul pierdut în modulul de Catalogare prin 
clic pe butonul Exemplar pentru ca să se modifice “oficial” 
statutul de proces în pierdut, pentru a nu se mai afișa în OPAC.

5. În funcție de setări, se poate ca statutul de proces pierdut să fie 
automat suprimat dac circulă ulterior în sistem



Exemplar pierdut



Procedură – Restituire reclamată

1. Trebuie să folosiți Restituire reclamată dacă un cititor insistă că 
a restituit un exemplar care în Aleph arată că este încă 
împrumutat.

2. Puteți declara un exemplar ca fiind Reclamat ca restituirt din 
Lista Împrumutului cititorului sau din Lista exemplarelor
(Exemplarul trebuie să fie în împrumut pentru ca butonul Pierdut 
să fie activ)

3. O notificare de pierdut este automat generată, puteți păstra  
puteți păstra taxa de pierdere implicită sau o puteți modifica.

4. Puteți deschide exemplarul pierdut în modulul de Catalogare prin 
clic pe butonul Exemplar pentru ca să se modifice “oficial” 
statutul de proces în pierdut, pentru a nu se mai afișa în OPAC.

5. În funcție de setări, se poate ca statutul de proces pierdut să fie 
automat suprimat dacă circulă ulterior în sistem



Activitate utilizator
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Sesiune 3

1. Management cash (numerar)

2. Inventory Management inventar (opțional)



Prelungiri

Împrumuturile pot fi reînnoite – prelungirea datei 
scadente:

– de către cititor în the Web OPAC, 

sau

– de către bibliotecar în modulul de  Circulație, 
sistemul va verifica dacă prelungirea nu este 
blocată de stautul cititorui sau al exemplarului



Tranzacții Cash

 Este posibilă taxarea utilizatorilor aproape pe 
toate tranzacțiile de bibliotecă (e.g. cereri de 
rezervare , cereri de fotocopiere, împrumuturi, 
prelungiri).

 Taxările standard pentru tranzacții sunt 
gestionate prin  tabel ($data_tab) dar pot fi 
ignorate de bibliotecar. 

 Personalul poate adăuga tranzacții ad hoc, 
precum taxe de înlocuire cărți pierdute.



Exemplu taxe



Plată amendă



Tranzacții Cash – Opțiuni

Tranzacțiile sunt vizualizate din nodul  Tab utilizator[C] 
nod Cash:

 Toate tranzacțiile

– Istoric Cash (tranzacții plătite și parțial plătite)

– Tranzacții active (neplătite)

– Tranzacții anulate.

 Notă: tranzacțiile plătite apar cu verde, iar cele neplătite 
cu roșu (se poate parametriza).



Introducere tranzacție financiară nouă
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Raport plăți

 Este posibil să se tipărească un raport cu tranzacțiile cash 
credit/debit realizate la o stație de lucru (sau un grup de 
stații de lucru) într-o perioadă dată.

 Raportul poate fi pe personal de bibliotecă sau pe stație de 
lucru (utilizând adresa IP sau ID-ul stației).

 Raportul următor ce va fi tipărit va începe cu ‘Până la data’ 
și ‘Până la ora’ din raportul anterior.



Raport plăți

 Rulați din Meiul/Rapoarte/Raport Plăți. 



Management inventar (Batch)

Listă la raft & Inventare 
(mod batch):

 Pe baza înregistrărilor de 
stoc: Listă raft (item-05)

 Pe baza comparației cu un 
fișier de intrare: Raport 
citire la raft (item-04)

– Puteți crea un fișier simplu 
de exemplare de pe raft 
prin scanarea barcodurilor 
într-un fișier text pe un 
laptop sau un cititor de 
barcod mobil.



Management inventar (Online*)

1. Utilizați Servicii/Exemplare/Marcare Inventar 
(item-08): pentru a atribui exemplare unui 
inventar și a-i da un număr de raport la raft

2. Utilizați Exemplare/Marcare Inventar în 
modulul Catalogare pentru a deschide modulul de 
marcare online

3. Inventar online necesită utilizarea unui laptop 
mobil și conexiune wireless la Internet 

Repoarte

 Sumar inventar (item-09): Creare un raport 
rezumat al statutelor de inventar și permite 
actualizarea exemplarelor inventariate conform cu 
rezultatele verificării. 

 Raport Inventar (item-10):  Acest serviciu creează 
un raport de inventar al exemplarelor

*trebuie setat un contor de raport raft pentru utilizarea inventarierii online



SDI = Selective Dissemination of
Information

Diseminare selectivă a informației

 Dacă cititorul dorește să fie înștiințat când, în 
bibliotecă, apare un document nou din domeniul 
său de interes, el poate solicita ca sistemul 
ALEPH să-i trimită alerte (atenționări) pe care 
le va primi prin email. 

 Acest lucru îl poate face din catalogul 
electronic al bibliotecii, după ce a făcut o 
căutare, selectând Cerere SDI din ecranul 
rezultatelor căutării și  creând o înregistrare SDI 
- alertă



Serviciu personalizat

 Cititorul poate solicita ca biblioteca (sistemul de 
bibliotecă) să-i transmită automat un e-mail
de fiecare dată când un titlu nou, ce corespunde 
respectivei căutări, este inclus în colecţiile 
bibliotecii.



SDI - doar pentru utilizatorii înregistrați

 Cititorul trebuie să se identifice pentru a 
beneficia de acest serviciu.



Exemplu alertă pentru INTERNET

 De exemplu, în urma unei căutari după cuvântul 
„internet" se poate înregistra o cerere SDI astfel 
ca sistemul de bibliotecă ALEPH să facă, zilnic, 
săptămânal, lunar, (trimestrial, etc.) de ex., 
aceeaşi căutare după acest subiectul şi să va 
trimită automat un mesaj cu noutăţile intrate în 
bibliotecă, de la ultima căutare. 





Completarea datelor pentru cererea SDI 
(alerta)



SDI –cu date de expirare și suspendare



Acceptarea și înregistrarea cererii SDI



Fișa personală - setările SDI - profil



Modificare setărilor SDI



From: aleph@local [mailto:aleph@local]
Sent: Mi 06.06.2012 15:55
To: Doina Ostafe
Subject: SDI - alertă

Data: 06/06/2012
Noutatile ce corespund cautării dumneavoastră

Stimate cititor,

Ca urmare a cautarilor facute, conform criteriului completat anterior, in catalogul electronic al bibliotecii, au fost gasite noi documente.

Numele instiintarii(SDI): Internet
Cautarea:                 wrd = ( internet )
E-mail:                   doina.ostafe@library.upt.ro;doinaostafe@yahoo.com

Numar inregistrare:         1
[000110541]
Stuttard, Dafydd

The web application hacker's handbook - Internet : TEST 2 SDI / Dafydd Stuttard, Marcus Pinto. - 2nd ed.. - Indianapolis : Wiley, c2011. - XXXIII, 878 p. : fig., tab., il. ; 24 cm
Rezumate la sfarsitul capitolelor . * Index p. 853-878 .

ISBN 9781118026472
Pinto, Marcus

Retele de calculatoare -- Securitate * Internet -- Masuri de securitate
004.7

Numar inregistrare:         2
[000110542]
Stuttard, Dafydd

The web application hacker's handbook - Internet : TEST SDI 3 / Dafydd Stuttard, Marcus Pinto. - 2nd ed.. - Indianapolis : Wiley, c2011. - XXXIII, 878 p. : fig., tab., il. ; 24 cm
Rezumate la sfarsitul capitolelor . * Index p. 853-878 .

ISBN 9781118026472
Pinto, Marcus

Retele de calculatoare -- Securitate * Internet -- Masuri de securitate
004.7

Numar inregistrare:         3
[000110543]
Stuttard, Dafydd

The web application hacker's handbook - Internet : TEST SDI 4 / Dafydd Stuttard, Marcus Pinto. - 2nd ed.. - Indianapolis : Wiley, c2011. - XXXIII, 878 p. : fig., tab., il. ; 24 cm
Rezumate la sfarsitul capitolelor . * Index p. 853-878 .

ISBN 9781118026472
Pinto, Marcus

Retele de calculatoare -- Securitate * Internet -- Masuri de securitate
004.7

B.U.P.T.



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
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