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 עותקיםברמת העדכון גורף של שדות המידע 
 

על מנת לאפשר עדכון רוחבי של עותקים נבחרים, פותח מודול חדש שמאפשר לבצע עדכוני שדות שונים 
 .שותף ביניהםין מימאפצורך בלרשימת עותקים כלשהם ללא 

 מבוצע במדור קוראים < פעולות גורפות על עותקים:
 

 
 

יש לסמן את תיבת הסימון ליד כל שדה שדות לעדכן ומאיזה ערך לאיזה ערך. בחלק העליון ניתן לבחור אלו 
 שמעונינים לעדכן, ואז יפתחו לעריכה שדות מילוי הערכים.

 אם הערך הישן אינו ממולא, יעודכנו כל העותקים שברשימה ללא קשר לערך הנוכחי שלהם בשדה.
 ,ימים 0והחדש יהיה  – שבועות 2הוא  בפריטים שהנוכחי  סטטוס ההשאלהבדוגמה שכאן נבחר לעדכון 

 .בלי קשר היכן היו מקודם לא להשאלה' –'שמורים כל העותקים שבחיתוך יעברו למיקום  מיקוםוכן ש
 

 עותקים לרשימה בכמה צורות: לאסוףכל העותקים לעדכון. ניתן  מוצגיםבחלק התחתון 
שותף לכל העותקים שיכנסו ע"י חיתוך מורכב )כמובן שבמקרה כזה יהיה לפחות מאפיין אחד מ .1

 של סוג חומר מסויים. 1י קבדוגמה שכאן החיתוך היה על עות. לרשימה(
 מספר ברקודהכנסת ע"י  .2
 מספר פריט ומספר עותקהכנסת ע"י  .3
 מספר פריט, מספר עותק ומספר גליון )עבור עותקים של כתבי עת(הכנסת ע"י  .4

 
תית המסך, וכל שינוי בבחירה יאפס את הרשימה מתבצעת ע"י כפתורי הרדיו בתח  2-4בחירה באפשרויות 

מתבצעת דרך תפריט, וקיימת אפשרות להוסיף  4ויהיה צורך להוסיף מחדש את העותקים.  אפשרות 
 )שאילתה מצטברת(. עותקים חדשים לאלה שכבר קיימים

 

 אחזקה < תצורה < פעולות גורפות על עותקים : פרמטר ברירת המחדל לצורת הרשימה נקבעת ב 
 

על כן הכנסת הרשומות מתבצעת ע"י שימוש ים אופטי, קורא ברקודמכשיר הממשק תוכנן לעבודה נוחה עם 
. אם ההכנסה מבוצעת ידנית, מקש זה יעביר את פוקוס השדה שבעריכה ויכניס ENTERנרחב במקש ה 

 שורה חדשה במקרה הצורך. 
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 ע"י הרשימה הנבחרת לקלט הנתונים: צורת העבודה מוכתבת
יוסיף שורה בכל לחיצה, כי למעשה קיים רק שדה עריכה בודד  ENTER, מקש הברקודבמקרה של רשימת 

 "(. ברקוד)"
יעביר פוקוס לשדה העותק אם השדה הנוכחי הוא מספר פריט  ENTERה פריט/עותק במקרה של רשימת

 ".י עתכתבגם ברשימת " מבוצעויוסיף שורה חדשה אם השדה הנוכחי הוא עותק. באותו אופן 
 

"(. במיקרים נדירים קוד-בר)" 2היא אפשרות  בעבודה עם קורא ברקודיםביותר אפשרות הקליטה המתאימה 
 במידה שמדבקות הברקוד מורכבות משני הנתונים הללו. וזה ( "פריט/עותק") 3ניתן להשתמש גם באפשרות 

 "( לא נתמכת בעבודה עם קורא ברקודים.כתבי עת)" 4אפשרות 
 

 צא העותק בבסיס הנתונים, או כשהעותק כבר קיים ברשימה, עדיין תתווסף שורה אך כאשר לא נמ
 התוכנה תדע להתעלם ממנה בעת פעולת העדכון.

 
 

" על מנת לעדכן בצעעל הכפתור " להקישלאחר שנוספו כל העותקים הרצויים, ונבחרו השדות לעדכון, יש 
    .ולשמור אותם את נתוני העותקים
רשימת העותקים, מעדכנת את השדות הנבחרים בכל עותק, ודואגת לעדכן גם את  התוכנה רצה על כל

 אינדקס המילים בשינוי. 
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