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Documente suplimentare

 Ex Libris Documentation Center, 
www.exlibrisgroup.com/docportal unde se găsesc 
următoarele documente:

• ALEPH Version 22 Release Notes

• ALEPH Version 22 User Guide

• ALEPH Version 22 System Librarian Guide

• ALEPH Version 22 Configuration Guide

 ALEPH Version 22 Oracle Tables Documentation disponibile 

la cerere.

http://www.exlibrisgroup.com/docportal


Agenda

Sesiunea 1: Scurtă prezentare și definiții 

– Curs 1:  Introducere & prezentare

– Curs 2:  Concepte de bază de circulație

– Curs 3: Crearea înregistrărilor de utilizator (Patron)

– Curs 4: Exemplare în circulație



Aleph

Baza de date Oracle

Tabele Oracle

Tabele Aleph

Module Aleph



Baza de date = Bibliotecă

 Aleph utilizează termenul de “bibliotecă” cu 
referire la baza de date Aleph de pe serverul dvs.
“Bibliotecile ” sunt definite astfel:

– Un nr. din 2 cifre identifică fiecare tip de bază de 
date. 

– Cele 3 litere ce preced numerele se folosesc 
pentru a identifica instituția (de exemplu BIB01)



Tipuri de baze de date
(Biblioteci) 

Tip bibliotecă Nr. Descriere/Exemple

BIB-Bibliografică 01-09 Bibliografica: conține înregistrări 
bibliografice/UNI01 

AUT-Autoritate 10-19 Autorități: Conține înregistrări de 
autoritate a formelor preferate ale 
vedetelor, relațiile dintre ele 
(tezaur)/UNI10

CRD-Rezerva de 
cursuri

30-39 Rezervele de cursuri: conține înregistrări 
ale bibliografiei pentru cursuri/UNI30 

ILL- Împr. 
interbibliotecar

40-49 Împr. interbibliotecar: conține înregistrări 
ale documentelor din ILL/UNI40 

ADM-
Administrativă

50-59 Administrativă: conține date despre 
achiziții, circulație, seriale, & utilizatori 
(incluzând personalul și cititorii)/UNI50

HOL-Holdings 60-69 Holdings: Conține informații despre 
sumarul holdings/UNI60

UNC-Catalog 
unificat

90-99 Catalog unificat: conține date despre 
configurația catalogului colectiv/UNI90

Biblioteca 
curentă

BIB01

BIB10

N/A

BIB40

BIB50

BIB60

N/A



Înregistrări - legături între ele

BIB

HOL

HOL

HOL

Exemplar

Exemplar

Exemplar

ADM*
Abonament

Exemplar

Exemplar

Exemplar

* Multiple ADM-uri: numai pentru biblioteci de tip consorțiu

AUT

(monografii)

(seriale)



Biblioteca filială - Sublibrary

 Sublibrary – biblioteca filială - este cea mai mică 
unitate administrativă  - o sub-diviziune distinctă a unei 
biblioteci administrativă (ADM), în cele mai multe din 
cazuri o filială a bibliotecii. 

 În cadrul unei biblioteci ADM, pot fi definite mai multe 
biblioteci filiale și  activitățile  de circulație pot fi definite 
pentru fiecare filială (de ex. perioada de împrumut sau 
calculul amenzii).

 Autorizarea bibliotecarilor de a utiliza diferite funcții de 
circulație poate fi dată la nivel de filială.



Exemplare

 Item – exemplar, copie - este ”atomul”
ALEPH-ului

 Un exemplar în Aleph este unitatea fizică cu un  
identificator unic - barcodul

 Două copii identice ale unei cărți = 2 exemplare 
(items)

 Un exemplar trebuie să aparțină unei filiale.



Filială, exemplare și utilizatori

 Fiecare exemplar și fiecare utilizator al bibliotecii trebuie 
să fie legate de (sau ‘aparțin’) unei filiale.

 Un exemplar poate aparține numai unei singure filiale.

 Un utilizator poate aparține uneia sau mai multor filiale.

Filială

Exemplar Utilizator

Biblioteca 
Centrală (filială)

Exemplar
Utilizator



Relații între „biblioteci” și „filiale”

Filială

Exemplar Utilizator

Bib. Centrală
(filială)

Exemplar
Utilizator

Biblioteca bibliografică

Biblioteca administrativă



Numerotarea în Aleph

 Număr de înregistrare unic

 Sistemul atribuie un nr. de identificare care este 
unic în fiecare bază de date ADM, BIB, HOL, AUT,
etc. (Numărul se atribuie printr-un contor al 
bibliotecii „Ultimul nr. de document" prin
UTIL/G/2). 

 Când se creează o înregistrare ADM, sistemul 
încearcă să îi atribuie același număr ca al 
înregistrării bibliografice (BIB record) la care este 
legată. Biblioteca ADM are în mod normal setat 
"Ultimul nr. de document " ca număr foarte 
mare astfel să păstreze nr. mici libere pentru a 
potrivi nr. de sistem ADM cu nr. de sistem BIB.



Numerotarea în Aleph

 Barcod – pentru fiecare exemplar – fiecare 
unitate (item), de ex. fiecare copie a unei cărți 
are un barcod unic.

 Cititorul – fiecare cititor (patron) este identificat 
prin cel puțin 2 identificatori unici, ID-ul și 
barcodul său. ID este o constantă care nu se 
poate modifica, barcodul poate fi modificat 
oricând.



Modulul de circulație
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Funcții:

 Management cititori

 Management tranzacții de circulație

 Somații – recuperare publicații
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Permite:

 O politică de circulație flexibilă

 Crearea ușoară a înregistrărilor utilizatorilor din alte 
înregistrări, prin import, de exemplu

 Acceptă cereri de fotocopiere

 Modul ILL este complet integrat

 Are sistem încasări (cash) integrat 

 Circulație offline integrată

 Rapoarte și statistici de circulație extinse

 Proceduri detaliate de audit 

 Interfață ALEPH 500 cu dispozitive conforme cu
SIP2 (pt. RFID)

Modulul de Circulație



Modulul de Circulație

Modulul de Circulație din ALEPH permite 
înregistrarea și monitorizarea diverselor activități de 
circulație(tranzacții):

 Împrumuturi 

 Restituiri

 Prelungiri ale datei scadente

 Rezervări

 Cereri de fotocopiere

conform cu politica fiecărei biblioteci. 



Modulul de Circulație

Sistemul gestionează diferite perioade de împrumut 
pe baza:

 statutului unui exemplar, 

 statutului unui utilizator

 formulelor de calcul ale datei scadente

 Aceste 3 elemente pot fi definite de bibliotecă 
pentru a se potrivi politicilor sale de circulație și pot 
fi modificate pe măsură ce apar diverse nevoi. 



Modulul de Circulație

 Când un exemplar este împrumutat, sistemul 
verifică atât exemplarul cât și utilizatorul.

 Dacă există orice restricție pe oricare din cele 
două, este notificat bibliotecarul

 Când un exemplar este restituit, sistemul verifică 
dacă există vreo rezervare, o cerere de 
fotocopiere sau dacă exemplarul a fost restituit 
cu întârziere.



Ecran de Circulație



Butoane, meniuri, taste cu funcții

În general, se pot folosi trei metode de a executa operații în clientul aleph 

utilizând butoane, meniuri, taste sau combinații de taste:



Butoane, meniuri, taste cu funcții



Bara cu meniuri

• Bara cu meniuri:

• Bara utilizatorului – conține scurte informații despre respectivul utilizator precum 
nume ID:

• Bara exemplarului – introduceți în chenar barcodul sau cota și apoi clic pe
pentru a afișa o înregistrarea a unui exemplar sau clic pe       pentru a afișa lista 

cotelor:



Clientul de circulație

 Panouri: sunt deplasabile prin clic pe butonul 
stâng al mouse-lui și tragerea lor.

– Fereastra de navigare

– Fereastra de sus

– Fereastra de jos

 Tabele: sunt adesea afișate în ferestre din 
dreapta sus

– Coloanele tabelului pot fi modificate prin clic 
dreapta pe capul de tabel

– Informația completă poate fi văzută prin clic 
dreapta pe rând

– Sau afișată utilizând tasta F11 



Clientul de circulație

Clientul de Circulație Aleph constă în:

– Bare de afișare: Afișează informația curentă 

• Titlu

• Meniu

• Utilizator

• Exemplar

– Etichete: unde se găsesc funcțiile

Împrumut Exemplar      Căutare

Restituire   Utilizator      Administrare



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: 



Relația cu WebOPAC

 Modulul de Circulație și Web OPAC-ul sunt 
interconectate. 

 Informația de circulație relevantă pentru 
fiecare exemplar (dacă este împrumutat, data 
când se așteaptă a fi restituit, numărul cereri de 
rezervare) poate fi văzută în Web OPAC. 

 Fiecare utilizator poate vedea lista 
împrumuturilor sale, cererilor de rezervare, poate 
prelungi perioada de împrumut; își poate verifica 
tranzacțiile cash, poate face cereri de rezervare 
sau fotocopiere



Relația cu WebOPAC

 Un utilizator nou se poate înregistra prin Web
OPAC.

 Utilizatorul și personalul bibliotecii pot comunica 
prin câmpuri de mesaje.

 Utilizatorul poate citi mesajele în Web OPAC și 
bibliotecarii pot scrie și citi mesaje în GUI.



Biblioteci filiale - sublibraries 

 Activitățile de circulație sunt legate de biblioteca 
administrativă. 

 În cadrul unei biblioteci administrative, pot fi 
definite multiple filiale sau secții iar activitățile 
de circulație pot fi gestionate separat pentru 
fiecare filială. 

 În acest caz, parola bibliotecarului de la 
circulație  trebuie definit la nivel de filială.

 Circulația este gestionată la nivel de 
exemplar. 

 Fiecare exemplar aparține unei filiale.



Relația între bib. ADM, filiale și 
exemplare

Relația între biblioteca administrativă filială și exemplar se vede mai jos:



Utilizator (Patron)



Utilizatorul

 Ce este un utilizator?

 Tab-ul utilizatorului

 Bara utilizatorului

 Crearea unui nou utilizator

 Informații globale ale utilizatorului

 Informații locale ale utilizatorului

 Deschiderea înregistrării utilizatorului

 Actualizarea înregistrării utilizatorului

 Duplicarea înregistrării utilizatorului

 Ștergerea înregistrării utilizatorului

 Închiderea sesiunii cu un utilizator

 Informații de adresă

 ID-uri suplimentare

 Profil utilizator



Utilizatorul - patron

În sistemul ALEPH 500, un utilizator 
constă din mai multe înregistrări care 
conțin toate informațiile despre 
acestuia

Un utilizator are 

 o înregistrare globală 

și 

 una sau mai multe înregistrări 
locale 



Utilizatorul – înregistrare globală

 O înregistrarea globală conține informațiile 
personale precum data nașterii, dar și informațiile 
despre ID –identificarea sa



Utilizatorul – înregistrare locală

 O înregistrarea locală este întotdeauna atașată 
unei înregistrări globale. Înregistrarea locală 
reprezintă drepturile utilizatorului pentru o filială 
specifică. Se pot atașa mai multe înregistrări locale -
pentru diverse filiale. 



Utilizator - adrese

 O înregistrarea de adresă este întotdeauna 
atașată unei înregistrări globale

 Poate avea una sau mai multe înregistrări de 
adrese

 Se pot înregistra diferite adrese de exemplu 
adresa permanentă, de domiciliu, care poate fi 
adresa părinților, adresa de vacanță și adresa 
flotantă, de la cămin



Înregistrare locală 
utilizator în 
filiala B

Înregistrare utilizator

Înregistrare globală
utilizator

Înregistrare 
locală utilizator 
în filiala A

Înregistrare adresă 
utilizator -
adresa de acasă

Înregistrare adresă utilizator
- flotantă

ID-uri suplimentare



Creare utilizator  nou

Crearea unui utilizator nou:

• Din meniul Utilizatori / Utilizator nou

• Combinația de taste Ctrl +F7

• Din butonul din dreapta sus a 

ecranului 



Privilegii, Profiluri, & Permisiuni

Privilegii Locale:
Controlează drepturile 
de circulație ale 
utilizatorilor. Astfel vor 
putea împrumuta, 
plasa rezervări, etc… 
Implicit sunt definite în 
$data_tab/tab31 și 
pot fi modificate 
manual în 
înregistrarea locală a 
utilizatorului.

Profiluri: Setează 

parametrii impliciți pentru 

Web OPAC. Profiluri sunt 

create & modificate din 

meniul Utilizator 

Profil utilizator și 

asignate utilizatorilor în 

înregistrarea globală a 

acestora.

Privilegii personal: sunt drepturi de acces atribuite 

personalului prin login în Aleph. Controlează ce bibliotecar 

poate rula un anumit serviciu, colecta amenzi etc…



Profil utilizator



Metode înregistrare utilizator

 Metodă rapidă de înregistrare a utilizatorului – 1 
formular

 Metoda celor 3 Formulare

 Importul utilizatorilor



Metodă rapidă înregistrare utilizator

Înregistrarea rapidă utilizator:

1. Setați FastPatronRegistration=Y în 
C:\AL500\Circ\Circ.ini

2. Completați formularul de înregistrare a 
utilizatorului din meniul, Utilizator-->Utilizator 
nou sau Ctrl/F7

3. Opțional: Adaugă înregistrări locale suplimentare 
pentru filiale

4. Opțional: Adaugă adrese suplimentare

5. Opțional: Adaugă ID-uri student suplimentare



Formular unic de înregistrare utilizator



Metoda celor 3 Formulare

Trei formulare de înregistrare a utilizatorului 

1. Setarea FastPatronRegistration=N în 
C:\AL500\Circ\Circ.ini

2. Completați formularul înregistrării globală a 
utilizatorului din meniul, Utilizatori-->Utilizator 
nou sau Ctrl/F7

3. Adaugă înregistrare locală a utilizatorului pentru 
filiale

4. Furnizează adresa utilizatorului

5. Opțional: Adaugă ID-uri suplimentare



Creare utilizator  - butonul din dreapta
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Informații globale despre utilizator 
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Informații globale utilizator (2)
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Informații locale utilizator (1)

47



Informații locale (2) – blocări și note
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Informații locale (3) - privilegii locale
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Adrese utilizator

 Adresele utilizatorului sunt stocate în nodul [D] 
Informații adresă 

 Pot fi atribuite unui utilizator mai multe adrese.

 Scrisorile către utilizator vor folosi adresa potrivită 
în funcție de perioada de timp la care se trimit/se 
tipăresc – în timpul anului, în vacanță.



Două metode de atribuire a tipurilor de adrese

 Cea mai comună este cea a adresei 
permanent/de corespondență:

– Adresa permanentă față de cea de corespondență: 
se poate da o adresă permanentă (01) de ex. 
adresa părinților și o adresă de corespondență (02) 
pentru adresa locală a studentului. 

– Dacă sunt două adrese pentru aceeași perioadă, 
adresa de corespondență va fi prima alternativă 
unde se uită sistemul pentru trimiterea unei scrisori 
utilizatorului

 Metoda perioadei: bibliotecarul de sistem poate 
atribui tipuri de adrese după perioadă, de 
exemplul: pe perioada anului universitar și pe 
perioada vacanței. 



Informații adresă
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Adrese



Poza

/exlibris/aleph/u20_1/bcc50/bor_pics/student_med.jpg



Id –uri suplimentare
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Lucrul cu înregistrările utilizatorilor

 Căutarea utilizatorului în bara de căutare a 
utilizatorului.

 Actualizare/Ștergere înregistrări de utilizatori

– Online

– Prin serviciul Actualizare înregistrări de utilizatori
(cir-77)

– Prin serviciul, Ștergere înregistrări utilizatori (cir-23)



Căutare cititor – ID sau barcod, listă 
utilizatori …
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Căutare cititor – după diverse criterii
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Căutare cititor – după cuvinte cheie
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Utilizatori – exemple BCC



Privilegii bibliotecar

Bibliotecarul dintr-o filială nu poate face împrumutul dintr-o altă filială.



Confidențialitatea utilizatorului: Ștergerea ID-
urilor utilizatorului (cir-32)

o Dacă doriți să mențineți o confidențialitate de 
nivel înalt pentru utilizatorii dvs. puteți utiliza 
serviciul de ștergere a ID-urilor utilizatorilor din 
înregistrări, ID-uri  care se țin doar pentru motive 
statistice. 

o ID-urile pot fi șterse din lista cash (Z31), istoric 
împrumut (Z36H), istoric cereri rezervare
(Z37H), listă cereri ILL (Z40) și lisă comenzi
(Z68). 

o Serviciul va schimba ID-ul utilizatorului cu
SCRyyyymmdd, unde yyyymmdd este data 
execuției.



Servicii suplimentare în legătură cu 
utilizatorii

 Notificări de curtoazie (cir-10)

 Notificări de depășire și plată pentru pierdere
(cir-50)

 Scrisori cu rezumate de depășire și pierderi (cir-
51)

 Scrisoare singulară sumar depășire (cir-52)

 Sortare documente de tipărit după nume 
utilizator (print-50)

 Serviciul de listare utilizatori (cir-05)



Procedură import utilizatori din fișier 

Importul utilizatorilor via serviciul Încărcare 
utilizator (Patron Loader - file-20)

Obținere un fișier XML cu înregistrări ale utilizatorilor

1. FTP către $data_scratch

2. Rulare Servicii  Înregistrări utilizatori Patron 

Loader (file-20)



Lecția 4:  Tranzacții de circulație



Agenda: Tranzacții în circulație

Curs 1:  Împrumut

Curs 2:  Restituire

Curs 3: Utilizare circulație rapidă

Curs 4: Utilizare circulație Offline

Curs 5: Exemplare în circulație



Procesul de împrumut

1. Se deschide tab-ul de împrumut.

2. Se introduce ID-ul utilizatorului în bara 
utilizatorului, apoi tasta Enter.

3. Introduceți barcodul exemplarului în bara 
exemplarului, apoi Enter.

4. Sistemul va rula verificările.

– Dacă există o problemă, se va afișa în panoul de jos.

– Dacă bibliotecarul are drepturi de a ‘trece peste’ va putea 
face asta ignorând mesajele. Dacă nu are drepturi de a 
ignora restricțiile, nu se poate face împrumutul.



5. Tranzacția de împrumut va fi încheiată când se 
afișează detaliile exemplarului în tab-ul Sesiune 
împrumut din panoul de jos.

6. Se poate continua împrumutarea altor 
exemplare aceluiași utilizator doar prin 
introducerea barcod-urilor exemplarelor, unul 
câte unul și Enter.

7. Încheiați sesiunea pentru utilizatorul curent cu 
tasta F4.

Procesul de împrumut (cont.)



Verificări împrumut

Când se împrumută un exemplar, sistemul verifică atât 
utilizatorul cât și exemplarul pentru a vedea dacă se poate 
realiza împrumutul.

Sistemul verifică utilizatorul dacă are:

 dreptul de a împrumuta exemplarul respectiv;

 dacă are înregistrare/ legitimație care nu a

expirat;

 dacă nu are coduri de blocare;

 dacă nu are exemplare cu termenul de împrumut depășit sau 
amenzi neplătite;

 dacă nu a ajuns la numărul maxim de exemplare pe care le 
poate împrumuta în același timp. 

Sistemul verifică dacă exemplarul:

 poate fi împrumutat;

 nu are cereri de rezervare.



 Orice problemă cu împrumutul va apărea în panoul de jos 
sub tab-ul Blocări.

 Ignoră – trecere peste

Dacă aveți dreptul de a ‘ignora’ blocările, puteți trece peste 
problemă/e, altfel mai întâi trebuie să fie rectificată 
problema. Butonul nu va fi activ dacă nu sunt drepturi de a 
ignora blocarea atât pentru bibliotecar cât și pentru 
utilizator.

 Anulare împrumut pentru a anula tranzacția de împrumut.

Verificări împrumut



Setările din tabel decid ce probleme și de ce severitate vor 
stopa utilizatorul la împrumut.

Exemplu 1:

 Un utilizator are 5 cărți cu termenul de împrumut depășit.

 Conform cu statutul utilizatorului, acesta poate fi blocat 
dacă are 3 cărți cu termenul depășit.

  Împrumutul va fi oprit.

Verificări împrumut - utilizator



Verificare utilizator – limită maximă 
documente împrumutate

 Nu se poate împrumuta în plus deoarece s-a atins limita de 6 
documente împrumutate în același timp.



Exemplu 2:

 Un utilizator datorează bibliotecii 30 de lei.

 Conform cu statutul său valoarea maximă pe care o poate 
datora este de 20 de lei.

 Împrumutul va fi oprit.

Exemplu 3:

 Un utilizator are statutul care nu-i dă dreptul să împrumute 
dintr-o anumită filială.

 Împrumutul va fi oprit.

Exemplu 4:

 Un utilizator încearcă să împrumute o carte al cărui statut nu 
permite împrumutul.

 Împrumutul va fi oprit.

Verificări împrumut



Verificare – data restituirii depășită 

Utilizatorul este blocat pentru că a depășit data scadentă la care trebuia să restituie 

exemplarul:



Data restituirii depășită - amendă 



Verificare  exemplar la împrumut

Statutul 23, de ex. nu permite împrumut:



Calculul datei scadente

 Data scadentă implicită se bazează pe un tabel 
(tab16), pentru combinațiile de utilizatori și 
exemplare, de ex.: 

– Utilizatorul cu Statutul x poate împrumuta cartea 
cu Statutul de exemplar y pentru 3 zile, dar 
Utilizatorul cu Statutul z poate împrumuta cartea 
cu Statutul de exemplar y 14 zile.

– Sunt două seturi de date/ore scadente ce se pot 
defini:

1. Pentru exemplare obișnuite, ne-rezervate

2. Pentru exemplare rezervate.



Modificarea datei scadente implicite

Puteți modifica datele scadente pentru:

– Un împrumut specific utilizând butonul ModificDată
din tab-ul de Împrumut.



Modificarea datei scadente implicite

– Pentru o combinație specifică de utilizator/exemplar 
pentru toate împrumuturile curent utilizând 
Meniul/Aleph/Date/Schimbă data scadentă 
pentru împrumuturile curente



Modificarea datei scadente implicite

– Sau împrumuturile create în ziua curentă, cu nodul
[D] Date scadente active



Modificarea datei scadente pentru o combinație 
specifică, doar pentru ziua de azi

 Rezultatele zilnice ale calculelor pot fi văzute sub nodul
date scadente active în tab-ul Împrumut. 

 Alegeți filiala și vor fi afișate definițiile datelor scadente 
active pentru acea filială.

 Sistemul calculează zilnic data scadentă  
pentru fiecare combinație statut 
exemplar/statut utilizator (opțional se pot 
lua în calcul zilele când biblioteca este 
închisă).



Procesul de restituire

Pentru a restitui un exemplar:

1. Deschideți tab-ul de Restituiri.

2. Introduceți barcod exemplar în bara 
exemplarului.

3. Tranzacția de restituire ca fi încheiată când 
detaliile exemplarului sunt afișate în tab-ul 
exemplarului, în panoul de jos.

– Deschideți tab-ul de Informații BIB pentru a 
vedea informația bibliografică.

4. Continuați cu barcod-urile exemplarelor, unul 
câte unul, dacă e cazul.

5. Sesiunea cu utilizatorul curent se încheie când se 
introduce barcod-ul exemplarului restituit de un 
alt cititor. Bibliotecarul poate să încheie sesiunea 
cu F4.



Restituire exemplar



Fișa cititorului
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Activitate utilizator
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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



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

Când conexiunea serverului se restabilește:

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



‘Catalogare rapidă’

 Catalogare “în zbor” sau catalogare rapidă: 
Pentru a putea circula un exemplar care nu este 
descris în ALEPH

 Este posibil ca în modulul de Circulație, să
‘catalogați rapid’ o înregistrare pentru a putea 
face imediat o tranzacție de împrumut.  

 Funcția de catalogare gestionează atât o 
înregistrare bibliografică scurtă cât și definirea 
exemplarului.



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 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

 Puteți găsi exemplarele care sunt deja în sistem din tab-ul 
de Căutare, apoi îl 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)



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



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 un utilizator 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 sau o puteți schimba.

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 sistemul să pună automat 
statutul de proces „pierdut”, dacă este întârziat la restituire 
foarte mult.



Exemplar pierdut



Utilizare funcție 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-Hous

 Un raport de utilizare In-House poate fi creat din 

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



Utilizare funcție In House
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Schimbare dată scadentă
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Modificare dată scadentă în bloc
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Orarul bibliotecii

107



Prelungiri - Renewals

Împrumuturile pot fi prelungite:

– de către utilizator în Web OPAC 

– de către bibliotecar în modulul de Circulație, unde 
sistemul verifică utilizatorul sau exemplarul dacă 
blochează prelungirea.



Prelungiri

Sistemul verifică dacă utilizatorul

 are drepturi de prelungire;

 nu a depășit numărul maxim de prelungiri la care 
are dreptul;

 are data expirării după noua dată scadentă;

 nu are blocări la împrumut/prelungiri din cauza 
altor probleme;

 nu a depășit limita cash.

Sistemul verifică dacă exemplarul

 poate fi prelungit;

 nu are cereri de rezervare;

 nu este cu data restituirii depășită. 



Prelungiri prin modulul de Circulație

Din lista de împrumuturi a utilizatorului (se intră din 
nodul de împrumuturi din arborele Activității utilizatorului).

– Puteți prelungi împrumutul selectat (clic Prelungire) 
sau toate împrumuturile (clic Prelungește tot). T

– Pentru a modifca data scadentă fără a face o 
prelungire, clic Modifică data (nerecomandat).

– Dacă sistemul găsește probleme cu prelungirea, 
apare o fereastră cu un scop.

– Este posibil să treceți peste un asemenea mesaj de 
eroare, dar depinde de setările locale, de setările 
drepturilor bibliotecarului și setările din tabel.

Utilizând meniul Circulație/Prelungire împrumut cu 
barcodul:

– Introduceți noua dată scadentă în câmpul Dată 
prelungire.



Prelungire prin Web OPAC

 Utilizatorii pot să prelungirea împrumuturlor lor dacă au 
acces (prin identificare – login) la contul lor (‘Permis de 
bibliotecă’) din Web OPAC.

 Notă: Prelungirea prin Web OPAC sunt subiectul verificărilor 
definite în setările tabelelor și nu pot fi inorate de uilizator. 
Sistemul va informa ce împrumuturi nu pot fi prelungite 
datorită blocărilor și altor probleme.

Clic pe numărul împrumutului
individual pentru a ajunge la
legătura spre Prelungire.

Clic pe numărul împrumutului
individual pentru a ajunge la
legătura spre Prelungire.



Cereri rezervare

 Când un utilizator face o 
rezervare pe un exemplar, de cele 
mai multe ori acesta este în 
împrumut la un alt utilizator. 

 În unele cazuri, o rezervare poate 
fi plasată pentru un exemplar 
care nu este împrumutat („copie 
disponibilă”).

 Când se restituie un exemplar 
rezervat, o notă va informa 
bibliotecarul despre solicitare.



Verificări ale cererilor de rezervare

 Printre altele, sistemul verifică dacă 
utilizatorul:
– are dreptul să plaseze o rezervare;

– nu a depășit numărul maxim de rezervări pe care 
are voie să le facă;

– are dreptul să facă rezervare pentru un exemplar 
disponibil;

– nu are legitimația expirată.

 Sistemul poate verifica de asemenea dacă 
exemplarul:
– poate fi rezervat;

– are alte cereri de rezervare – dacă este așa, este 
posibil să fie plasate rezervări multiple pentru acest 
exemplar?



Plasarea unei cereri de rezervare

Cererile de rezervare pot fi plasate 

– De către bibliotecar din Lista exemplarelor (după 
regăsirea unei înregistrări după barcod sau cotă); 

– De către bibliotecar din meniul principal, 
Cereri/Cerere rezervare;

– De utilizator în Web OPAC, dacă are drepturi de 
rezervare.



Rezervare exemplar din clientul CIR
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Rezervare din Web OPAC



Rezervare din Web OPAC

 După ce a fost fcută rezervarea, se va acest lucru și în Web 
OPAC și în Circulation:



Vizualizare în Web OPAC

 Utilizatorul poate să vadă rezervarea sa în Permisul de 
bibliotecă:



Cerei rezervare – documente 

 Notiță 

 rezevare:

 Înștiințare pentru a fi ridicat materialul:

 Hold Request Filled letter:



Lecția 6:  Tranzacții cash



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 Meniul/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 

Rapoarte

 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



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. 



Fișa personală - utilizator

(Barcod/verificare barcod) 



Tranzacții Cash în Web OPAC

 Utilizatorii pot să-și vadă lista tranzacțiilor cash în Web 
OPAC/Fișa personală, după ce se identifică.



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



Cerere SDI



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.

SDI - Scrisoare transmisă cititorului 
prin email



Tipărire  card utilizator



Card din aleph



Exemplu BCUT



Setare Circulație

 Tab 14 – reshelving time

 Tab 15 – statute exemplare rum/eng

 Tab 16 – date scadente, amenzi

 Tab 30 – atenționare expirare legitimație

 Tab 31 – statute cititori – setări implicite

 Tab 40 – coduri colecții

 Tab_attr_sub_library



Tab 15 – statute exemplare



Tab 31 – statute cititori – setări 
implicite



Tab16 – Date scadente



Tab 14 – reshelving time



Tab 40 coduri colecții



Tab 30 - atenționare expirare legitimație



Tab_attr_sub_library



Modulul de circulație

NU începeți utilizarea 

Modulului de Circulație 

fără cititoare de 

barcod!!!!!



Mulțumesc!
Doina.Ostafe@exlibrisgroup.com

mailto:Doina.Ostafe@exlibrisgroup.com

