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 כללי      
  .וטיפול בפריטים פרק זה מתאר את כל הפעולות הקשורות לקיטלוג פריטים

בחירה בכל אחת מהאפשרויות פותחת רשימה . קיימות האפשרויות המתוארות להלן פריטיםקיטלוג במדור 
 .מבואל האופציות שתוארו בפרק בה ניתן להפעיל כ

 

 
 

 הוספת, י חיתוכים שונים על הרשימה"ע בקטלוג צפיה ואיתור פריטים
עדכון נתונים , או ייבוא ממקור חיצוני/י קיטלוג ו"ע פריטים חדשים

 .ומחיקה

 פריטיםרשימת 

, ור ושימוש חוזרלאית בוצות של פריטים בעלי מכנה משותףהגדרת ק
או הוספתם , באמצעות קיבוצם לסל האובייקטים ויצירת קבוצה עבורם

 .קיימות/חדשותלקבוצות 

 קבוצות פריטים הגדרת

שליחת הודעות דואר אלקטרוני של תזכורות לספק על גליונות כתבי 
 עת חסרים

 תזכורות לספקים

 מחברים .רשימת המחברים

 נושאים .תזאורוס היררכי   -רשימת הנושאים  

לאתרי  וקישורים חיצוניים, ומיקומם מולטימדיהקבצי ה סוגירשימת 
  .שניתן לקשר לפריטי הקטלוגאינטרנט 

 מולטימדיה

פריטים מקוטלגים ממנו ניתן לקלוט , מאגר חיצוני מקושר לתוכנה
 IDEA@ALMלתוך 

 מאגר חיצוני

ויצוא פריטים לספריות אחרות או  מרוחקותיבוא פריטים מספריות 
 .  ULIלאתרים כמו ה 

 . MARCה בפורמט כמו כן ניתן להציג את הפריטים בתוכנ

יצוא פריטים /יבוא
  ים שוניםבפורמט

באופן אקראי או מתוצאות חיפושים איסוף פריטים נבחרים מהקטלוג 
 'הדפסה וכד, או חיתוכים שונים לטובת עדכונים

 סל רשימת אובייקטים

 ברקוד פריטים על מדבקותהדפסתו לטובת  הכנת קובץ מספרי ברקוד 

 
או הגדרת מולטימדיה ניתן לגשת גם ישירות  נושאים, מחבריםלחלק מן האפשרויות כגון הגדרת  :הערה

 .ממחברת פריט תוך כדי תהליך הקיטלוג
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 רשימת פריטים
 .יופיע תפריט מדור פריטים ראשיבמסך ה פריטיםקטלוג על  ההקשב

על המסך תופיע רשימת הפריטים . על שורה זואחת  י הקשה "ענעשית פריטים ה רשימתהכניסה ל
פעולות שניתן לבצע ברשימת הפריטים . מוזיאון/ארכיון/ספריה/ארגוןקוטלגים במאגר הנתונים של ההמ

 :יפורטו להלן
 בחירת מאגר לעבודה

בחירת 'לחיצה על כפתור על ידי ניתן לבחור את המאגרים השונים לעבודה ( הקטלוג)ברשימת הפריטים 
 .'סימון הכל'י הקשה על כפתור "ניתן כמובן לבחור את כל המאגרים ע. ' מאגרים

 .ניתן לקבוע כברירת מחדל איזה מן המאגרים יופיעו בפתיחת רשימת הפריטים עבור כל משתמש* 
 .הרשאות: אחזקהראה פרק  להסבר

 עיצוב הרשימה
כל משתמש יכול לעצב . בכפוף להרשאת הכניסה –את רשימת הפריטים ניתן לעצב כך שתתאים למשתמש 

 .ורוחבם ברשימה מיקומם, שיופיעו בה( העמודות)את הרשימה לנוחיותו מבחינת תצוגת השדות 

  צוייםולתייג את השדות הר' תצוגת עמודות'את תצוגת השדות יש לבחור בהקשה על צלמית. 
 וגרירה למקום ( שם השדה)י לחיצה על כותרת העמודה "ניתן לקבוע את מיקומם ברשימה ע

 .המבוקש

 לחיצה וגרירה , את רוחב העמודות ניתן לקבוע בהצבת הסמן על הקו המפריד בין עמודה לעמודה
 .לימין או לשמאל כנדרש

 
 קטלוג פריט חדש 

 . בסרגל הכלים  וספה ה צלמיתש על יהקיש ללהוספת פריט חדש לרשימה 
ושדות (  עליונה ותחתונה)שדות מסגרת  ,לדפיות  המחברת מחולקת. ריקה - הפריט מחברת תיפתח
ניתן  'ראשי'לאחר שמירה ראשונה בדפית . שאר הדפיות כבויות .מודגשתהדפית הפעילה כותרת . קיטלוג

 .בשורה העליונה( דפיות)הלשוניותמאחת  כלעל  הקשהב, הזנת נתונים/להכנס לשאר הדפיות לצפיה
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 'ראשי'דפית  –מחברת הפריט 
 . יש להזין את נתוני הפריט החדש .'ראשי'המחברת לקטלוג פריט חדש תיפתח בדפית 

לחזרה שדה אחד . Tab מעבר קדימה באמצעות מקש: העכבר אוהמעבר משדה לשדה מתבצע באמצעות 
 .הקיטלוגשדות את כל  להציגהשתמש בפס הגלילה על מנת ניתן ל. Shift + Tabלאחור יש להקיש על 

 – שדות המסגרתבדפית זו נכללים .  'ראשי'תחילה יקוטלגו שדות המידע במחברת הפריט  בדפית ששמה 
או לשנות בהתאם לפריט /ו –עבורם ניתן לקבוע ברירות מחדל  בתבנית סוג החומר המסויים אותו מקטלגים 

לאחר הזנת שדות המידע ושמירת המידע ניתן לעבור לדפיות . המידע הפרטיים של הפריט ושדות, המקוטלג
 .האחרות להוספת פרטי מידע נוספים

 
 שדות מסגרת עליונה

י "מומלץ להשתמש במספר הניתן באופן אוטומטי ע. לכל פריט ייחודיזהו מספר זיהוי  מספר פריט
המספר יתקבל בזמן שמירת  [.נומרטור]לשם כך יש להשאיר את הערך . התוכנה
ואז [ נומרטור]יש לצבוע את המילה  –אם רוצים לתת מספר באופן ידני  .הפריט

 .לקלוט אותו בעזרת סורק הברקוד -אם יש  -או )להקליד את המספר הרצוי 

 סוג חומר
משמעותו  שבשדה זה יש לבחור מתוך רשימת .  הכפתורליד שדה זה מופיע 

. לבחירת סוג החומר הרצוי תפתח את רשימת סוגי החומר יוהקשה על. ערכים קיימים
 .אפשר לעבור ישירות לשדה הבא - מתאימה ברירת המחדל אם

  סוגי חומר: אחזקהמצא בנמידע נוסף על סוגי חומר 

 . או להקליד אותו לה ניתן להגיע למספר הרצוי בעזרת חצי הגלי כמות עותקים

 :סמן את תקופת ההשאלה בשתי התיבות הבאות סטטוס השאלה

   
י "ניתן לבחור מאגר אחר ע. יופיע שם המאגר שהוגדר בסוג החומר כברירת המחדל מאגר

 ובחירה ממנו פתיחת הכפתור

 
 שדות מסגרת תחתונה

רמת הגבלה 
להצגה 

 בחיפושים

ש יוכל לראות רק פריטים שרמת ההרשאה שלהם משתמ. 01עד  1-רמות ההרשאה הן מ
במידה וכולם רשאים . זהה או נמוכה מרמת ההרשאה שהוגדרה לו בסיסמת הכניסה

 0לראות הכל יש להשאיר את ברירת המחדל 

 תאריך קיטלוג
 

מתעדכן אוטומטית לפי . תאריך שבו בוצעה ההוספה והשמירה של הפריט בפעם הראשונה
 .לא ניתן לעדכון באופן ידני. לה של המחשבהתאריכון שבמערכת ההפע

בכל פעם שמבוצעת , מתעדכן אוטומטית לפי התאריכון שבמערכת ההפעלה של המחשב תאריך עדכון
 .לא ניתן לעדכון באופן ידני. שמירה מחדש של הפריט

את  יש להוריד. כאשר תיבה זו מסומנת הפריט נספר במלאי ויופיע בדוחות ספירת מלאי נספר במלאי 
 הסימון כאשר מקטלגים פריט וירטואלי 

 כאשר תיבה זו מסומנת מוקצה לפריט מספר ברקוד עבור הדפסת מדבקות ברקוד  ברקוד. ה

 
 שדות המידע של הפריט

שדות  יכולים להיותבכל סוג חומר . כאן יוקלדו או ייבחרו מטבלאות פרטי המידע היחודיים לפריט המקוטלג
 :אחד הסוגים המתוארים כאןכל שדה משתייך ל. שונים

 :מתחלקים למספר סוגים. שדות שהזנת המידע בהם מתבצעת בהקלדה חופשית טקסט חופשי 
ניתן . נומריים-שדות אלפא –שדות מחרוזת , ניתן להקליד ספרות בלבד –שדות נומריים 

 .סימנים ואותיות באנגלית ובעברית, להקליד כל שילוב של ספרות
שדות אלפא נומריים שיש אפשרות לתרגם אותם מעברית  –שדות מחרוזת מתורגמת 

 .לאנגלית ולהיפך

 . תאריכוןבחירה מתוך  בפורמט של תאריך אוהקלדה חופשית  תאריך

כפי )התאריכון ייפתח תמיד בתאריך הנוכחי . תאריכוןתפתח    כפתור הקשה על 
המבוקשים יש לסמן את היום החודש והשנה (. שמוגדר במערכת ההפעלה של המחשב

 .( סגורהקש על , ללא בחירה תאריכוןעל מנת לצאת מה. )בחרל ולהקיש ע
את השנה ניתן לכתוב בשתי ספרות או . או / ניתן להשתמש במפריד  –בהקלדה חופשית 

י "נקבע ע.  ספרות 4 –ניתן לחייב רישום תאריכים בפורמט עם שנה ב . ארבע ספרות
 .תצורה –פרמטר באחזקה 

חומר%20גלם/Win%20Heb52/אחזקה%20אנטרפרייז%2050.doc#סוגי_חומר
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 םשדות טבלאיי
טבלאות קוד )

וטבלאות 
 ( ייחודיות

 . כפתור הטבלהש על יהקיש ל –להכנסת ערך לשדה . בחירת ערכים מתוך טבלה
ש על יהקלו ערךרשום את היש ללשם כך . מופיע כבר בטבלה ערךבדוק אם היש לראשית 

 .אשר
יש  ,אינו מופיע הערךם א .בחרש על יהקלסמן אותו ויש ל,  מופיע בטבלה ערךאם ה

 :ף אותו באופן הבאיסהול
 ניתןבשדה הערה . הערך החדשד את יהקלל. ההוספנפתח חלון . הוספהש על יהקל

 אשרש על יהקל[. נומרטור]ר את הערך יהשאל  קודבשדה . לרשום טקסט באופן חופשי
 . בחרולבסוף 

האם יוצגו גם רמיזות והאם יוצגו  ניתן לקבוע באמצעות תיוג   -תצוגת הערכים ברשימה 
ניתן לקבוע ( . unapprovedערכים בסטאטוס  –כולל ערכים שאינם מטוייבים )ל הערכים כ

 .סטטוס<קובץ תצורה < תיוג זה כברירת מחדל באחזקה 

שדות קישור 
 פריטים

קישור בין פריטים [: BB ,HR ,NHR]סוגים של שדות קישורי פריטים 1קיימים במערכת 
להכנסת ערך . בחירת ערכים מתוך טבלה: ן הקישוראופ .ררכיקישור לוגי וקישור הי, פיזיים

י הקלדת מספר "המבוקש ע הפריטאת  ולחפש . כפתור הטבלהש על יהקיש ל –לשדה 
 .אשרש על יהקל -לאחר שנמצא . או שם הפריט

אם נכתב זמן . 11:59:59עד מוגבל עד . שניות/דקות/שעותשדה לכתיבת זמן בפורמט  זמן
-הזמן יתורגם ל, "01"אם נכתב , למשל. השניות יחשבו לאפסאו /הדקות ו, בצורה חסרה

יתורגם " 0.5", 10:11:11-יתורגם ל "0:11"; (שניות 01ולא , שעות 01כלומר ) 01:11:11
 .10:15:11 -ל

תצוגה 
באינטרנט 

 ובאינטראנט

לקביעה האם הפריט יוצג בממשק החיפוש  Nאו  Yבהם ניתן להקליד  Yes/Noשדות מסוג 
 .ובאינטראנטבאינטרנט 

עם ו logged_userעם  עובד .הפריטאפשרות להוסיף שדה שיחשב על ידי מי עודכן  קיימת שדות מרוכבים
security_group  .בעת הגדרת החישוב לשדה . מתוך טבלת השדות או סוגי החומר: הביצוע

 f_get_security_group ,      f_get_logged_user: פונקציות יש להשתמש באחת משתי

 . ידי התוכנה -שדות טקסט חופשי שהערך שירשם בהם מחושב על  שדות מחושבים
 .המופיע בשדה כברירת מחדל [calculated]יש להשאיר את הערך 

בחיתוך על מאגר  ,uniqueשל שדה מחושב מסוג (פעמיות-חד)בדיקת יוניקיות ניתן לבצע 
 . סוג חומרעל ו

" unique"השדה המחושב עבור שדה מסוג בדפית של הגדרת < טבלת השדות < באחזקה 
בתוך סוג החומר [ 1], בתוך המאגר[ 0: ]קריטריון יוניקיותעבור ( checkbox)פרמטרים  1 יש
 . 

  במידה ושדה הוגדרunique בעת שמירת פריט ,תריעתהמערכת , לסוג חומר ,
 .בפריט אחר מאותו סוג חומר, במידה והערך כבר קיים באותו שדה

 וגדר במידה ושדה הunique במידה , בעת שמירת פריט ,תריעתהמערכת , למאגר
 .בפריט אחר מאותו מאגר, והערך כבר קיים באותו שדה

  במידה ושדה הוגדרunique בעת שמירת  ,תריעתהמערכת , למאגר וסוג חומר
בפריט אחר השייך לשילוב של אותו , במידה והערך כבר קיים באותו שדה, פריט

 .מאגר ואותו סוג חומר

במידה , בעת שמירת פריט ,תריעתהמערכת , ללא תיוג נוסף uniqueבמידה ושדה הוגדר 
 . בפריט אחר במערכת, והערך כבר קיים באותו שדה

קיבוץ . ותחתיו שדות מקובצים, שדה מקבץ –קיבוץ של שדות הכולל שדה ראשי מייצג  שדות מקובצים
 ניתן. תחת השדה המקבץ בקינון השדות המקובצים יופיעו: שדות יוצג בצורה היררכית

 .שלצד השדה המקבץ -או + באמצעות הסימן לסגור ולפתוח את תצוגת השדות המקובצים 
 .השדה המקבץ משמש רק לתצוגה. המידע מקוטלג בשדות המקובצים

 
 :בסיטואציות שונות מטפלים IDEA@ALMמקובצים בתוכנות השדות ה

יש צורך  –ט שהם פרוט של ישות מסוימת במקרים מסוימים ישנם מספר שדות בתוך פרי
 .וכן לראות אותם כקבוצה, לאפשר חיפוש על שדות אלו בהקשר אחד

כמו כן לפעמים עולה דרישה לאפשר הסתרה של חלק מהשדות המפורטים והצגה שלהם 
 .onlineפ החלטה המשתמש  ב "ע –בתוך כרטיס הפריט 

שר מסוים בין נתונים המופיעים יש צורך לשמור על ק MARCבקליטת נתונים מפורמט 
או מופיעים באופן , ולדעת להבחין בין מקרים שונים בהם הם מקושרים לנתון אחר, יחד

 .עצמאי
ולשלבם , בא לתת מענה לצרכים האלו IDEA@ALMפיתוח השדות המקובצים בתוכנת 
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 .בפתרון אחד
 :מונחים

  אוסף של שדות בסדר מסויים -קיבוץ שדות 
  שדה מקבץ(Binding field )- למשל. שדה המייצג קיבוץ של שדות : 
  שדות מקובצים(Joint fields )- לקיבוץ  השדות המשוייכים לשדה מקבץ

 .תאריך סיום, מוסד לימודים, שם התואר: למשל. שדות

 .היותו שדה מקובץ נקבע בעצם שיוכו לקיבוץ שדות. שדה מקובץ הוא שדה רגיל
 .י שדות שוניםשדה מקובץ יכול להיות קשור בקיבוצ

 .שדה מקובץ יכול להיות רק שדה שניתן לשכפול
במקומות בהם יש . זהו אוסף שדות בסדר מסוים –קיבוץ שדות הוא ישות חדשה 

 .טיפול בשדות יש להוסיף התחשבות בשייכות של השדות לקיבוצי שדות שונים
וגה הוא ישמש לצורכי תצ. שדה מקבץ הוא שדה המייצג קיבוץ שדות –שדה מקבץ 

לבצע )ושימוש ידידותי , (להציג את השדות המקובצים כקבוצה תחת שדה שם מאחד)
 (.פעולה גורפת לגבי כל השדות בקיבוץ

השדות המקובצים יופיעו תחת : קיבוץ שדות יוצג בצורה היררכית –הצגת פריטים 
תהיה אפשרות לסגור ולפתוח את תצוגת השדות המקובצים . השדה המקבץ בקינון

 שלצידו+ בהקשה על סימן ה  רךלפי הצו
 :טבלת השדות< במדור אחזקה , במחברת השדהמאפייני השדה נקבעים 

 'מקבץ'של שדה מקבץ תסומן התיבה ' כללי'בדפית 
 של שדה מקבץ יופיעו כל השדות המקובצים תחתיו' קיבוץ'בדפית 
 של שדה מקובץ יופיעו כל המקבצים שתחתיהם הוא מופיע' קיבוץ'בדפית 

 תחתואז יקושרו לקבוצה כל השדות המקובצים , לקבוצת שדותן לבחור שדה מקבץ נית* 
 .קיבוץ זה

  .על ידי בחירת השדה המקבץ מרשימת השדות לסוג חומרניתן להוסיף קיבוץ שדות * 
 .ימחקו השדות המקובצים שלו/מחיקה של שדה מקבץ לסוג חומר יתווספו/בהוספה

 . ה המקבץהשדות המקובצים נראים כמקוננים בשד
ניתן להגדיר את השדה המקובץ גם . הגדרות סוג החומר ייקבעו לגבי כל שדה בנפרד

 . כשדה עצמאי בסוגי החומר
 : לשדות מקובצים הרשאות* 

נראים השדות המקובצים מקוננים בתוך השדה , דפית הרשאות לשדות, במחברת הרשאה
 . ניתן לחסום הרשאה לכל שדה בנפרד.  המקבץ

  .שדה המקבץ חוסמת את השדות המקובצים תחתיוחסימה של ה
ניתן לסמן הרשאות ספציפיות לשדות כאשר הם בהקשר של קיבוץ ובשונה מהרשאותיהם 

 .כשהם בפני עצמם
 :חיפושים* 

ניתן להוסיף את השדה המקבץ לרשימת השדות , מאגר באינטרנט/ במחברת מאגר
הוספת השדה ייתוספו השדות ב(. מתקדם, מורכב, פשוט)בכל סוגי החיפוש , לחיפוש

 .כל ההגדרות הן ברמת השדה המקובץ. וייראו מקוננים בתוך השדה המקבץ, המקובצים
 .ניתן לחפש גם על השדה המקבץ

או לחילופין על שדה ללא , ניתן יהיה להגדיר חיפוש על שדה כשהוא בתוך קיבוץ מסוים
 .קשר לקיבוציו

יחזיר תוצאות  –ים באותו הקיבוץ חיפוש שיש בו הצלבה בין שני שדות המשתתפ
 .(אותו מונה)שההצלבה מתקיימת בהם באותו המופע של הקיבוץ 

 :כרטיס הפריטבשדות המקובצים ב שימוש* 
 .נוספים כל השדות המקובצים בהוספת שדה מקבץ לכרטיס הפריט

לא 'מחיקת שדה מקבץ מתבצעת אם אין נתונים בשדות המקובצים והם מוגדרים כ
 .'יקיםלהצגה אם ר
 . למחוק שדה מקובץ בתוך קבוצה/ניתן להוסיף

אזי השדה החדש ייכנס , אם בסוג החומר השדה קיים גם כשדה עצמאי: הערה
, אם הסמן נמצא בתוך קבוצת השדות, כלומר)לכרטיס לפי מיקום הסמן בעת הכניסה  

  (.אחרת הוא יצורף כשדה עצמאי, השדה יצורף כשדה מקובץ
  .השדה המקבץ משמש רק לתצוגה. המקובצים המידע מקוטלג בשדות

בזמן ( רק שדות השייכים לקיבוץ)למחוק שדות בתוך קיבוץ /להכפיל/ניתן להוסיף
 .קטלוג
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 שדות 
 נורשים/ יורשים 

 .ים השייכים לפריטים אחריםאחר ותמשד הםשל (תוכן) את המידע יםהמקבל ותשד
המקבץ הוא שדה קישור  השדה. י שימוש בשדות מקובצים"הורשת שדות מתבצעת ע

 יורש את הנתוניםכל אחד מהשדות המקובצים . המצביע לפריט ממנו יורשים ,פריטים
 .בשדה קישור הפריטים מהפריט שנבחרבעל טיפוס נתונים זהה  המשד

כפתור ש על יהקיש ל –להכנסת ערך לשדה . בחירת ערכים מתוך טבלה: אופן הקישור

לאחר שנמצא . י הקלדת מספר או שם הפריט"עהמבוקש  הפריטאת  ולחפש . הטבלה
 .השדות הנורשים יתמלאו בנתונים מתוך הפריט המקושר. אשרש על יהקל -

יש אפשרות להגדיר )ניתן לשנות את הערך בשדה יורש בהתאם למה שהוגדר באחזקה 
מתבטלת , במידה והערך שונה במחברת הקטלוג(.  שדות יורשים שאינם ניתנים לדריסה

 .אותו שדה באותו פריט לכל המופעים של אותו השדהההורשה ב
י עמידה בשדה זה בפריט  "ניתן להחזיר את ההורשה בשדה שבו בוטלה ההורשה ע

 .ימני-כפתור-ובחירה מתפריט
 קישור , בן/קישור אב: סוגים שונים של קישור פריטיםי "ניתן לרשת שדות ע

 .קישור פריטים רגיל, אסוציאטיבי

 כלומר המידע יהיה , ם יהיה כמו בכל שדה רגיל במערכתמידע בשדות היורשי
 . DB –משוכפל במערכת ויגרור הגדלת נפחי ה 

 שינוי ערך בשדה מוריש יגרור שינוי כל השדות הנורשים ממנו בפריטים השונים  . 

 ניתן  .עקב שכפול המידע בפריטים השונים, מערכת החיפושים תעבוד באופן הרגיל
 .כת בחיפוש על שדות יורשים השייכים להםיהיה למצוא פריטים במער

 .לשימוש ביכולת חדשה זו יש לפנות לשרות לקוחות לקבלת מסמך הסבר מפורט

 
 חזרה לעמוד ראשון

 
 שמירת פריט

ט רק לאחר הכנסת ניתן לשמור פרי,  שים לב.  Ctrl + Sאו      שמורש על יהקיש ללאחר הזנת הפרטים 
 .שהוגדרו ככאלה בתבנית סוג החומר( מופיעים באדום) שדות החובה /מידע לשדה

 
 הוספת שדה למחברת

, שדות שכבר מופיעים הכפלה שלשדות אילו יכולים להיות . קיימת אפשרות להוסיף למחברת שדות נוספים

בסרגל     הוספת שורה על שיהקיש לכדי להוסיף שדה (. מתוך רשימת שדות קיימים)או שדה  חדש 
 .ר את השדה מתוך טבלת השדותובחלהכלים ו

 .שלו כל השדות המקובציםתחתיו נוספים  ,שדה מקבץ כאשר בוחרים
 

 מחיקת שדה ממחברת
ת מחיקצלמית על בסרגל הצלמיות ש יהקלב את הסמן בתוך השדה ויהציש לכדי למחוק מהמחברת שדה 

 . שורה
 .במידה ולא הוכנס בהם תוכן ,ם לאחר סגירת המחברת ופתיחתה מחדשמילנע חלק מהשדות .א: שים לב

  (.'להציג ריק'אם לא סומנו בעמודה ) הגדרת השדה בסוג החומרמצב זה תלוי ב
           י שינוי בהגדרת השדות "לא ניתן למחוק שדה שהיה קיים במחברת מלכתחילה אלא ע .ב 
 ".שדות קיטלוג<סוגי חומר: אחזקה" ך בפרקראה הסבר על כ .שיופיעו בסוג החומר    
 להציג 'ואם לא סומנו בעמודה אם אין נתונים בשדות המקובצים  אפשריתמחיקת שדה מקבץ . ג 

 שדות קטלוג< סוגי חומר < באחזקה  'ריק  
 

ניתן לעבור להוספת המידע בשאר דפיות , ירת הפריטושמ' ראשי'לאחר הזנת פרטי המידע בדפית 
 .המחברת

 .לעבור לדפית אחרת ניתןאחרת לא , אחרי סיום העבודה בדפית הפעילה.     שמירהלבצע יש זכור 

  .על מנת לבטל שינויים לפני שמירתם יש להקיש על צלמית הביטול
ניתן לקבוע זאת  –ויים עם הפעלת הביטול לפני סגירת המחברת במידה ורוצים לקבל התראה על אבדן שינ* 

 14פרמטר < פרמטרים כלליים < קובץ תצורה < באחזקה 
 

מומלץ להשתמש במספור האוטומטי הניתן על . לכל פריט צריך להיות במערכת מספר זיהוי ייחודי !חשוב
המופיע בשדה [ נומרטור]ת הערך לשם כך יש להשאיר א. ידי התכנה ולא לשמור על שיטות מספור קודמות

או מספר אחר שהוגדר )המספר הרץ הבא : לאחר שמירת הפריט יתקבל מספרו .קוד פריט בדפית ראשי
 (.מקודם

חומר%20גלם/Win%20Heb52/אחזקה%20אנטרפרייז%2050.doc#שדות_קיטלוג
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T   1לשונית -במערכת רב כאשר עובדים , תרגום-החלפת שפה בפריטים ברי 
הפקד יופיע רק בפריטים .  פקד החלפת שפה, תרגום מופיע במחברת בצד ימין למעלה-בכניסה לפריט בר

בהחלפת שפה מוצגים . ורק בדפיות להן הוא רלוונטי( שהוגדרו ככאלה בתבנית סוג החומר)תרגום -ברי
בשדות טקסט , תרגום מוצגים בשפה החדשה-שדות טקסט חופשי ברי: השדות בפריט בשפה החדשה

ות ובקישורי פריטים מוצגים בשדות טבלאיים מסוג טבלאות יחודי.  תרגום אין שינוי-חופשי שאינם ברי
 .הערכים בשפה החדשה

הפקד נעשה אפור ולא ניתן להחליף שפה עד , בטל/כאשר מבוצע שינוי בפריט ונדלקים כפתורי שמור
  .לשמירת השינויים

 ...(. כפתור שלוש הנקודות)ניתן לתרגם ערך טבלאי דרך כפתור הבחירה  .0
 . יש אפשרות לתרגם לשפה נוספת ,טבלהבעת פתיחת חלון להוספה או עדכון של ערך מתוך 

 .רב לשוני עם אפשרות להצגת שדות נוספים( סקרולר)פנס  .1

שיחולק , חלון מידע נוסף, לצד הערכים לבחירה, "שלוש הנקודות"כפתור להציג בחלון מאפשרת המערכת  .1.0
 . מידע השייך לויוצג ה, לכל ערך מסומן ברשימת הערכים לבחירה. חלון תרגום וחלון שדות נוספים: לשניים

בכל השפות הרחבות , החלון מציג את כל התרגומים של שדות הכותר לערך מסומן –חלון תרגום  .1.0.0
 .והצרות הקיימות לערך

 . חלון המציג שדות נוספים הקיימים לערך –חלון שדות נוספים  .1.0.1
 " שדות לקטלוג"בדפית <  סוגי חומר< אחזקה : ב בחירת השדות הנוספים תעשה

 ". קלט"בדפית <  טבלאות ייחודיות< באחזקה : וב
המערכת . איזה שדות משדות הקטלוג יוצגו בחלון השדות הנוספים Check Box סימון ב י"ע לבחורניתן 

 . כדי למנוע איטיות בהצגת ערכים, שדות בלבד 4תגביל את הבחירה ל 

 :ניתן לשלוט בתצוגת או הסתרת חלון המידע הנוסף בכמה רמות .1.1

לכל שדה מסוג קישור , בטבלת השדות, ניתן יהיה לקבוע –" כפתור הבחירה"השדה הפותח את ה .1.1.0
עם חלון המידע  "כפתור הבחירה"האם כברירת מחדל ייפתח ה, טבלת ייחודית או תזאורוס, פריטים
 .הנוסף

כפתור "ב, טבלת ייחודית או תזאורוס, אם השדה מסוג קישור פריטים –" פתור הבחירהכ" .1.1.1
 .אפשר לפתוח ולסגור את חלון המידע הנוסףיהיה כפתור שי" הבחירה

שוב  כפתור הבחירההבחירה האחרונה של המשתמש בשדה כלשהו תשמר גם כשיפתח את  –בכל מקרה 
 באותו שדה וזאת עד ליציאה מן המערכת

 
 

בקטלוג גם  .השפה האחידה במערכתהשפה תהיה  ,מתורגם שאינובכניסה לפריט ש, ניתן להגדיר: הערה* 
ההגדרה מתוך . מחברת הוספה תעלה בשפה אחידה ,אם יקוטלג פריט בסוג חומר לא לתרגום ,פריט חדש

 1=  44פרמטר  <רשימת פריטים < תצורה < אחזקה 
 דפיות המחברת

. ניתן לעבור להזנת פרטי מידע נוספים בדפיות המחברת השונות' ראשי'לאחר שמירת פרטי הקטלוג בדפית 
 . ודרך השימוש בהן כאן מפורטות כל הדפיות הקיימות

ניתן להוסיף ולהסיר דפיות . כפי שהוגדרו עבורו, בכל סוג חומר מופיעות רק חלק מדפיות המשנה  שים לב
 .מצג קטלוג<  סוגי חומר<  אחזקהמתוך 

 
T   דפית תרגום 

 .ניתן להחליף את השפה בכל חלק בנפרד, הדפית מחולקת לשני חלקים
בחלק הימני מבוצע התרגום למה שנמצא . לק הימני ניתן לעריכההחלק השמאלי הוא להצגה בלבד והח

 .בחלק השמאלי
ניתן להוסיף ולמחוק שורות .  מחרוזת מתורגמתבדפית זו ניתן לערוך שדות טקסט הנורשים מכותר או מ

 .קישור ערכים טבלאיים או פריטים מתבצע מדפית ראשונה בלבד.  מסוג רמיזה בלבד
 דפית לוג שינויים

 .ו ניתן לראות את כל השינויים שנעשו בפריטבדפית ז
: סוג השינוי, תאריך ושעה, (מזהה המשתמש ברשת)שם התחנה : לכל שינוי נשמרים השדות הבאים

 (.אם רלוונטי)קוד ליף , ערך חדש, ערך ישן, עדכון/מחיקה/הוספה
 
 

 
 
 

                                                           
1   T  ללקוחות שרכשו את המודול הרב לשוני בלבד 
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 רישום עותקים של פריט: דפית עותקים 

 עותקים ור לדפית עבניתן ל, לאחר קיטלוג פרטי הכותר

זיהוי .  בחלק העליון של הדפית מופיעה פריסת העותקים על פי מספר העותקים שהוגדר בדפית ראשי
 'ברקוד'ראה סעיף )העותקים הבודדים הוא באמצעות מספר רץ של העותקים ובאמצעות מספרי ברקוד 

השתמש בפס יש ל. פית ניתן לרשום פרטים ספציפיים עבור כל עותקבחלק התחתון של הד(. בהמשך פרק זה
יש לעדכון פרטי עותק מסויים . מטבע ואסמכתא, מחיר, ספק, כרך: הגלילה על מנת לראות את שאר השדות

 .להצביע על העותק המבוקש בעזרת העכבר בחלק העליון ולעדכן את פרטיו בחלק התחתון
 מחיקת עותקים

בעזרת  -או מספר עותקים למחיקה , ניתן לבחור עותק אחד. 'עותקים'הת בדפית מחיקת עותקים מתבצע
תעלה תיבת דו . 'מחיקת שורה'לאחר בחירת העותקים למחיקה יש להקיש על צלמית . shift -ו Ctrlמקשי 

 .הקשה על כן תבצע את המחיקה. מסומנות/רשומות המסומנת/האם למחוק את הרשומה: שיח
 

 מידע נוסףדפית 
אפשר להוסיף כטקסט חופשי כל מידע הקשור לפריט אשר אינו נכלל באחת הקטגוריות  מידע נוסףית בדפ

להסבר . )כשדה לחיפוש 'מידע נוסף'בבחירת , מידע זה ניתן לאחזר בחיפוש על פי טקסט חופשי. האחרות
 ('יםחיפוש'על סוגי החיפוש ראה פרק 

לפני הקלדת הטקסט יש לבחור בשפה (. תוים 4111 -יותר מ)ניתן לשמור מידע נוסף במספר שפות * 
, כ"ולחפש אח, לשמור, באותה דפית ניתן לכתוב. אופציות לבחירת השפההשדה מתוך הרשימה ב הרצויה

 .טקסטים בשפות השונות
 .בסרגל הצלמיות 'החלפה'ו 'חיפוש' י שימוש בצלמיות"ע, טקסטים בתוך חלון המידע הנוסףניתן לבצע חיפוש * 
 .דפיות<  סוגי חומר<  אחזקההביצוע מתוך מדור . כטקסט מעוצבניתן להגדיר את דפית המידע הנוסף * 
 

 
 

 . לצורכי תרגום, כך שניתן בה לראות שתי שפות יחד, ניתן להגדיר את דפית מידע נוסף מחולקת* 
דפיות < ( בחירת הסוג הרלוונטי)סוגי חומר <  אחזקההביצוע מתוך מדור 

 

חומר%20גלם/Win%20Heb52/חיפושים%20אנטרפרייז%2050.doc#חיפוש_פשוט
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 קישור נושאים לפריט: דפית נושאים
 . שור נושאים ומונחים לפריטיי ק"ניתן לבצע מיפתוח ע נושאיםבדפית 

 

: רשימת שדות הנושאפתח ית. בסרגל הכלים    הוספת שורהצלמית ש על יהקיש לליצירת קישור חדש 

 תאריך קישור,  קישור לנושא,  גליונות/עמודים

 קישור לנושאלהוספת נושא חדש יש לבחור את 

יש לאתר את הנושא המבוקש . תיפתח טבלת הנושאים( . שלוש הנקודות)כעת יש להקיש על סימן הטבלה 

 (. ניתן לבצע גם חיפוש טקסטואלי על הרשימה. )חפש+ י הקלדה "ע,  בעזרת השאילתה

 . הוספהי מקש "נושא חדש עהוספת , במידה והנושא אינו מופיע ברשימה

  .י מקש עדכון"ניתן גם לעדכן נושא קיים ע

 .ניתן לנהל מספר טבלאות של נושאים תחת קטגוריות שונות: הערה* 

 

 בחירת קבוצת נושאים וקישורם בבת אחת לפריט

 נפתח חלון לבחירה . בתחתית המסך בחירת קבוצהסימון התיבה . 0

במידה והנושא אינו (. ניתן לבצע גם חיפוש טקסטואלי על הרשימה) .חפש+ י הקלדה "חיפוש הנושא ע. 1

  .י מקש עדכון"ניתן גם לעדכן נושא קיים ע. הוספהי מקש "הוספת נושא חדש ע, מופיע ברשימה

 . מן הרשימה אל חלון הבחירה, י גרירתם באמצעות העכבר"איסוף הנושאים לקישור נעשה ע. 1

 בחרעל כפתורי הקשה "קישורם לפריט נעשה ע. 4

 .רשימת הנושאים המקושרים נושאיםלאחר הקישור תופיע בדפית 

ולהקליד  בשדה '  קישור לנושא'לצד ה[  ] +סימן ה פלוס ש על יהקיש ל, כדי לציין את העמודים הרלונטים. 5

 את הטקסט המבוקש גיליונות/ עמודים

 

 
 קושר יש לבחור אחרי ההקשה על להוספת שורת עמודים גליונות נוספת לנושא שכבר מ: 0 הערה

 .גליונות/הוספה את שדה  עמודים

 

  קרובים  /רחבים /על מנת להציג בעת בחירת הנושאים לקישור לפריט גם את הנושאים הצרים: 1הערה
 .שבתחתית המסך" שדות נוספים"לתייג את התא   יש

יוצגו ' שדות נוספים'כותרת תחת ה, בצד ימין יוצג הנושא שנבחר ובצד שמאל: המסך יחולק לשני צדדים
 . הנושאים המקושרים אליו

לחלק , י גרירתם לצד ימין"ע, (קרובים /רחבים/צרים)ניתן לקשר לפריט גם נושאים מתוך המקושרים 
 התחתון של המסך
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 העתקת נושאים מפריט לפריט
 ורת התפריט עליש להקיש בש נושאיםבדפית :  נושאים מפריט קיים לפריט החדש / ניתן להעתיק נושא

 .לאשר ולשמור, את הרשומה להעתקהמרשימת הפריטים לבחור . העתקת רשומה צלמית
 

 קטלוג ותצוגה אנליטית: דפית אנליטי 
לדוגמא חומר . את הקשרים בין פריטים שקיים ביניהם יחס היררכי 'עץ'ניתן להציג בצורת  אנליטיבדפית 

 . הנמצא בתוך תיק או מאמרים בחוברת
כדי ליצור מבנה אנליטי יש . 'בנים'ואילו הפריטים ברמה הבאה מוגדרים כ 'אב'מה העליונה מוגדר כהפריט בר

 :הדבר מתבצע באופן הבא. לבחור את פריט האב ולהגדיר לו בנים
 .אנליטיעבור לדפית לר ברשימת הפריטים את הפריט העליון בעץ וובחל. 0

מתוך  'בן'ר את פריט הובחל .שימת הפריטיםפתח רית.  הוספת שורהש על יהקלבסרגל הכלים . 1
 .חזור על הפעולה עד לבחירת כל הבנים. הרשימה

 . מחיקהכדי למחוק פריט מרשימת הבנים הקש על 
תחת . הבן ובפריטהאב  לאחר סיום פעולת הקישור מוצג המבנה האנליטי באופן שונה כאשר צופים בפריט

 .הבנים תוצג רשימתהאב פריט 
 . את העץ אפשר להציג במצב פרוש או סגור .יוצג מבנה העץ, הבניםחד הפריטים כאשר צופים בא

 .פורשת את העץ השלם+  -הקשה על ה . +  כאשר העץ סגור מופיע סימן  
 

 קישור פריט לקבוצת פריטים: דפית קבוצות
הפריטים  ניתן לשייך את הפריט לקבוצה בעלת מכנה משותף כדי לאפשר איתור מהיר של כלקבוצות בדפית 

יש כדי לשייך פריט לקבוצה .(  ניתן לשאול את כל קבוצת הפריטים בפעולה אחת, למשל. )כיחידה אחת

על המסך תופיע רשימת הקבוצות המוגדרות .  הוספת שורהש על יהקלו קבוצותעבור לדפית ל
 .ה חדשהלבחור מבין הקבוצות הקיימות או להגדיר קבוצ ניתןכעת . (במידה והוגדרו כאלה)במערכת

 
 , במדור פריטים קבוצות פריטיםניתן להגדיר קבוצה חדשה גם דרך האפשרות   !שים לב

סימון הפריטים לקבוצה < פתיחת הסל < קליק ימני < לאחר שנאספו אליו פריטים " : סל"י השימוש ב"וכן ע
יפחת רשימת ת: 'הוספה לקבוצת פריטים'הקשה על הכפתור < קליק ימני על רשימת הפריטים שנבחרה < 

 ניתן להוסיף את הפריטים לקבוצה קיימת או להוסיף חדשה ולהוסיפם אליה. הקבוצות הקיימות
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 לפריט מולטימדיה קבציקישור : דפית מולטימדיה 
 

קבצי , גליון אלקטרוני, קובץ שמע,  תמונה, כגון סרט ,מולטימדיהקבצי  פריטלניתן לקשור  מולטימדיהבדפית 
PDF ,סרטון מ , טאתר אינטרנYouTube  תוך כדי צפייה  שקושר קובץהלאחר הקישור ניתן להפעיל את  .'וכד

  .בנתוני הפריט
 

 קישור מולטימדיה הוספת
מלא את השדות לו   "קישור מולטימדיה"לבחור , הוספת שורהצלמית ש על יהקיש ל מולטימדיהדפית ב

 :הבאים

או לחילופן לבחור את , מוגדריםטבלת סוגי המולטימדיה ה קיים מתוךסוג לבחור  יש
 "לפי סיומת קובץ"ההגדרה 

 

סוג 
 מולטימדיה

  :רוצים להתקשר ואינטרנט אליהאו אתר , ציגקובץ המולטימדיה אותו רוצים לה
אם . לאתר את הקובץ ישבו  ,נפתח חלון בחירת קובץשלוש הנקודות בהקשה על סמל 

להעתיקה מהאתר ולהדביקה או )תחילה  להקליד אותהישמדובר בכתובת אינטרנט 
 .'קובץ'בשדה (

 קובץ שם 

בהתאם שדות אלה יתמלאו אוטומטית בהתאם להגדרות של קישורי המולטימדיה 
 מולטימדיה< להגדרות המולטימדיה שנקבעו בפריטים 

מיקום 
 פיזי/לוגי

בזמן השמירה ירשם בשדה זה שם הקובץ , במידה ומשאירים ריק. טקסט חופשי
 .המקושר

דיה מולטימ
 תאור -

מולטימדיה  רישום הערה
 הערה -

אם לא רוצים להציגו  Yיש להקליד  בתצוגת אלבוםבמידה ורוצים שהקישור הזה יוצג 
 Nבאלבום יש להקליד 

הצגה 
 באלבום

אם לא רוצים  Yיש להקליד  בממשק האינטרנטבמידה ורוצים שהקישור הזה יוצג 
 Nיש להקליד  -להציגו 

הצגה 
 באינטרנט

אם לא רוצים  Yיש להקליד  ברשת האינטראנטה ורוצים שהקישור הזה יוצג במיד
 Nיש להקליד  -להציגו 

הצגה 
 באינטראנט

 

  זהים לאותו פריט/שוניםמסוגים מספר קישורי מולטימדיה לקשר ניתן . 

  י סימונם עם מקש "ע, בבת אחת -ניתן לקשר מספר קבצים הנמצאים באותה תיקייהCtrl  ובחירתם
 .שדה קשיור מולטימדיה יוכפל כמספר הקבצים שנבחרו. 'שם קובץ'לשדה 

  בחר . ושורה חדשה של קישור תפתח' הוספה'לחץ על לקישורים קיימים על מנת לקשר קישור נוסף
 ניתן לחזור על התהליך מספר פעמים ולמעשה . תאור וקובץ, סוג מולטימדיה

 םאין הגבלה על מספר הקישורים שניתן לבצע לפריט מסוי . 

על הצלמית שבסוף ניתן לפתוח את הקובץ המקושר באמצעות הקשה כפולה . שמורבסיום יש להקיש על 
 .(האדום+ עם ה)שורת הקישור 

 שינוי סדר קישורי המולטימדיה
 .'שמור'לאחר הגרירה יש להקיש על . ניתן לשנות את סדר קישורי המולטימדיה בגרירה

 
אין צורך , בתבנית סוג החומר ששדה קישור מולטימדיה ראשון כבר מופיע בדפית כאשר נקבע: הערה

 .ייפתחו כל השדות למילוי כמצויין לעיל. שלצידו+ יש להקיש על ה .  'הוספה'להקיש על 
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 שמירת קובץ תמונה במספר עותקים

השונות בתוכנה  בפורמטים תואמים לתצוגות Imageעל מנת להציג את קישורי המולטימדיה מסוג תמונה 
שנבחר בשלושה תמונה השמירה אוטומטית של קובץ  לבצע יש( ובגודל טבעי, במחברת הפריט, ברשימה)

אבל , כל העותקים נשמרים באותו השם של הקובץ המקורי .המתאימים לתצוגות השונותבגדלים , עותקים
 . בספריות שונות

קביעת גודל תמונה של העותקים השונים  .'נהשמירת שלושה עותקים מתמו'לשם כך יש לתייג את התיבה 
 .לתצוגה אופטימלית, בתוכנהאוטומטית מתבצעת 

 .[בחירת סוג המולטימדיה של תמונות ותיוג התיבה< מולטימדיה < מבוצע בפריטים ] 

 
 

 
 כרכים דפית

 :ליצור קישור בין כרכים על פי התהליך הבא ניתן
י העתקת "ניתן לעשות זאת ע -ופרטי הכרכים זהים ברובם במידה )יש לקטלג כל כרך כפריט עצמאי . 0

 .כל כרך מקבל מספר זיהוי משלו. (פריט
 .אפשר לציין את מספר הכרכים שיקושרו 'כרכים'בשדה ( 'ראשי'דפית )בכרטיס הפריט 

 : 'כרכים'עבור לדפית לו השניח את מחברת הפריט של הכרך ופתל. 1
הכרך הראשון מספר הפריט של את  להקליד/רובחל 'מספר הפריט של הכרך הראשון'בשדה 
 .בסדרה
 .שמורכעת יש להקיש על . בסדרה מספר הכרך הנוכחי יופיע 'מספר כרך'בשדה 

 .אר הכרכיםש עבור  1' חזור על צעד מסיש ל
 . בכל פעם שתציג את פרטי אחד הכרכים' כרכים'בדפית לאחר שמירת הפרטים תופיע  רשימת כל הכרכים 

 תדפית תקופו
 :תיאור הפתרון. פתרון לשילוב שדה תקופה עם שם ותאריכים 

 ניהול תאריכים בדפית נפרדת בפריט במבנה הבא: 
 

 עד ...מ (תקופה)תיאור   קוד שם שדה
  .

.. 

   

 
  אך ניתן גם להקליד בו , הוא שדה הנושא עמו טבלה לבחירת הערכים מתוכה ' תיאור'שדה

 .ביטוי חפשי
 בפריט, ות תציג אוטומטית את טווח השנים שהוגדרו עבורובחירת ערך מטבלת תקופ. 
 לאחר בחירת התקופה ניתן לשנות ידנית את טווח השנים ברמת הפריט. 
 בהקלדת ביטוי חופשי יש להכניס ידנית את טווח השנים. 
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 והיא תועתק אוטומטית לשדה ' ...מ'יש להקליד אותה בשדה , כאשר התאריך הוא שנה מדויקת
 .יאורולשדה ת' עד'

  במקרה זה התוכנה תחשב את התיאור על פי )ניתן להכניס טווח שנים גם ללא תיאור תקופה
 (.טווח התאריכים

 ס יש להכניס עם סימן מינוס"שנים לפנה. 

  שם ניתן להוסיף שדות , 'תקופות' –בדפית 'סוגי חומר'עיצוב דפית תקופות יתבצע במודול
  .'שדות קטלוג'ומר בדפית כשם שמוסיפים שדות לסוג הח 'תקופה'מסוג 

ניתן ליצור שדות כאלו במודול . PERIODהם שדות הנורשים משדה האב   'תקופה'שדות מסוג 
 .'טבלת השדות'

חזרה לעמוד ראשון
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  ניתן ליצור שדות נוספים בטבלת  ,בפריט( השדות 1)לא ניתן להכפיל את שדה התקופה

 .עם מספור רץ, השדות

  דהיינו ניתן ( בחירת ערך ממנה או כתיבה חפשית)טבלת התקופות מתנהגת כטבלה מומלצת
בכל מקרה לא יבוצע עדכון של הערכים בפריט . לשנות בפריט את השנים או את שם התקופה

 .אם וכאשר ישונו הערכים בטבלה
 דפית ממתינים

 'הוספת שורה'ידי הקשה על  -שימה עלניתן להוסיף ממתינים לר. לפריט קוראים הממתינים בתוררשימת ה
 .מסרגל הכלים ובחירת הממתינים מהרשימה

 דפית קישורים
עם , ('קישור פריטים'באמצעות שדות מסוג ) את כל הפריטים שהפריט הנוכחי מקושר אליהם הציגמהדפית 

ם לפי כל ניתן למיין את הפריטים המוצגי. הדפית משמשת לתצוגה בלבד (.השדה המקשר)ציון סוג הקשר 
ניתן להדפיס את הפריטים בהקשה . באמצעות הקשה כפולה על כותרת העמודה, אחת מהעמודות ברשימה

 .בסרגל הכלים 'הדפסה'על צלמית 
 

M  יצוא ויבוא פריטים בפורמטMARC 
 כללי

הגישה העומדת בבסיס .  י חשוב להן'MARC-פותחה עבור ספריות שההקשר ה MARCהעבודה עם פורמט 
 .MARCיא חשיבות הנתונים השמורים והצגתם  בפורמט הפיתוח ה
 .  ULIיבוא פריטים מספריות אחרות ויצוא פריטים לספריות אחרות או לאתרים כמו ה  מאפשרתיכולת זו 

 .  MARCכמו כן ניתן כמובן להציג את הפריטים בתוכנה בפורמט 
.  IDEA@ALMשדות של לMARC  (MODS  )המערכת כוללת טבלת המרה הממפה את השדות בפורמט 

לקוחות הקצה אינם אמורים לבצע .  ולא ניתן לשנות מיפוי בתוך פריט ספציפי, טבלת ההמרה היא מערכתית
 .הגישה לטבלה היא רק לפרויקטורים ולאנשי פיתוח. שינויים בטבלת ההמרה

, מספרי תאגים כלומר אין אפשרות לשנות – MARCאת הפריט בתוכנה בפורמט  לערוךלא ניתן : חשוב לציין
 . לקבוע את ערך האינדיקטורים וכולי

במערכת .   Z39.50החיפוש בספריות המרוחקות מתבצע עם פרוטוקול :  Z39.50 -חיפוש מרוחק  

בתחילת כל חיפוש בוחרים את השרת אליו .  קיימת טבלה המגדירה את הפרמטרים לחיבור לשרתים שונים
 -חיבור שרת ל, ( Library of Congress) כך למשל קיים חיבור שרת לספרית הקונגרס האמריקאי . מתחברים

ULI ועוד . 

,  ויבוא מהן onlineת חיפוש בספריות מרוחקות ניתן לייבא פריטים לתוכנה הן באמצעו: יבוא פריטים   
 .ששמור במערכת הקבצים MARCוהן באמצעות יבוא קובץ בפורמט 

פורמט הקובץ  . MARCXMLאו בפורמט  MARCניתן ליצא פריטים לקבצים בפורמט : יצוא פריטים 
 .ביצוא נקבע בפרמטר בתצורה

 .ולהדפיס את הפריט בפורמט זה, מארקניתן להציג פריט בתצוגת :  MARCהצגת פריט בפורמט  

 חיפוש מרוחק ויבוא לתוכנה
 ובמחברת הפריט, ברשימת הפריטים: ניתן לבצע חיפוש מרוחק ויבוא פריטים בשני מקומות בתוכנה .0

 .הבודד
בחירת האפשרות < בתפריט העליון  'רשימה'הקשה על  : ניתן להגיע דרך ברשימת הפריטים .0.0

  'יבוא מספריות אחרות' בחירת האפשרות<  'יבוא/יצוא'
<  'יבוא/יצוא'בחירת < בתפריט העליון  'אפשרויות'הקשה על : ניתן להגיע דרך  במחברת פריט .0.1

 .'חיפוש בספריות אחרות'בחירת 
 . יש לבחור את הספריה לחיפוש ':שם שרת'בשדה , בחלון החיפוש המרוחק .1
י "ערכים ולבצע את החיפוש ע/רךלחיפוש ולהכניס את הע* שדות/כעת יש לבחור מהרשימה את השדה  .1

 **.שבתחתית החלון' חיפוש'הקשה על כפתור 
 . במספר שדות לחיפוש, ניתן לחפש ערכים שונים* 
 .מ לקצר את התהליך"ע –רצוי להגביל את מספר תוצאות החיפוש לפני ביצוע החיפוש **

כאשר בראשן מתקבל , (ניתן כאמור לקבוע את מספר התוצאות לפני החיפוש)התוצאות מוצגות בחלון 
 .על פי ההגבלה שנקבעה מקודם –ומספר הרשומות המוצגות , מספר הרשומות שנמצאו

 .  ctrl  ,shiftי סימון השורות הרצויות בעזרת העכבר ומקשי "בחירת הפריטים לקליטה בתוכנה נעשית ע .4
 .מפעילה את הקליטה לתוכנה 'בחירה'לחיצה על כפתור  .5

 .  '...וא מקובץ בוצעיב'בסיומה מתקבלת ההודעה 

  ניתן לבחור יותר מכותר אחד לקליטה ברשימהבזמן עבודה. 

  ובמידה והיו הודעות שגיאה הן נכתבות לקובץ שמוגדר בפרמטר בתצורה. 
חזרה לעמוד ראשון
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וכן , ל שרת קייםהמאפשר שינוי פרטי התחברות ש 'פרטי שרת'בחלון החיפוש המרוחק יש כפתור נוסף . 1

 . הוספה של שרת חדש לטבלת השרתים
 .כבר מוגדרים מספר שרתים לחיפוש מרוחק( או בבסיס נתונים ריק)בשדרוג * 

 Marcיצוא ויבוא פריטים בפורמט 
 יצוא פריטים 
 .במחברת הפריטאו  ברשימת הפריטיםפריט ניתן לבצע /יצוא פריטים

 . MARCיצוא ל <  'יבוא/יצוא' ובחירת , בתפריט העליון 'רשימה'הקשה על :  ברשימה
לבחירת הפריטים לייצוא אפשר להשתמש בשאילתא או . ברשימת הפריטים ייוצאו כל הפריטים שברשימה* 

 .בחיתוך המורכב
 .MARCיצוא ל  > MARC'  < יבוא/יצוא'בתפריט העליון ובחירת  'אפשרויות'הקשה על :  במחברת פריט
 יבוא פריטים 

 .MARCיבוא מ  > MARC<  יבוא/יצוא<  אפשרויותהקשה על תפריט   :במחברת פריט
 .  MARCעל הקובץ להיות בפורמט .  בבחירת אופציה זו נפתח חלון לבחירת קובץ אותו מייבאים

 .חיפוש מרוחקי "אלא רק ע, ברשימת פריטים לא ניתן לייבא מקובץ, שים לב* 

  MARCתצוגת 
-יבוא /יצוא< - אפשרויותבהקשה על תפריט . MARCניתן להציג את שדות הפריט בפורמט  במחברת פריט

 >MARC - > תצוגתMARC  נפתח חלון המציג את שדות הפריט בפורמטMARC  . ניתן להדפיס את
 .  י הקשה על  כפתור הדפסה"הפורמט ע

 .לא ניתן לבצע עריכה בחלון זה* 
 דברים שכדאי לדעת

 תמיכה בפורמטים' נמצאים במודול –רים רלוונטיים בתצורה פרמט 'format. 

 למשל ספר וכתב : כדי לאפשר יבוא ממארק כדאי להוסיף שדות לסוגי החומר איתם רוצים לעבוד
 .עת

.  תוכן עיניינים ועוד,  CLOTHER ,IDOTHER, אלטרנטיבי,מקוצר,כותר משנה: שדות מומלצים
 .וג החומר אליו מבאים את הרשומה יועבר לדפית מידע נוסףהמידע משדות שאינם קיימים בס

 ואז לסדר את הערכים  –אפשר להשאיר גם את השדה הלא טבלאי  –נהפך לטבלאי : שדה תדירות
 (.להעתיק למחרוזת ולמחוק מהטבלה, כלומר ערך שלא נכון לשים בטבלה)לאחר יבוא 

 .תוןלשם יבוא הנ –עת -כדאי להוסיף את השדה לסוג חומר כתב

 מתאים ל  – 191מיוצא לשדה : שדה קאטרULI 

 משורשרים ב : גובה,תאורת, שדות עמודיםMODS – כן נוסף שדה חדש -עלPHYSDESC 
 . ולתוכו מייבאים, ואותו מייצאים, שמשרשר אותם

 מיפוי סוג חומר ספירי לסוג חומר מארקי: 
יש לסמן בטבלת המרה איזה , קיאם יש כמה סוגי חומר בתוכנה שרוצים לייצא לאותו סוג חומר מאר

 .כלומר לאיזה מתוכם צריך לייבא –' הראשי'מהם הוא 

 ידי קליטת נתונים ממאגר חיצוני-קטלוג על
 .מיובא( lif)או קליטתו מקובץ ליף, עם רכישתו ממרכז ההדרכה לספריות ראשית יש להתקין את המאגר

 .קטלוג פריטיםבמדור  'מאגר חיצוני'ת מודול הנתונים למאגר החיצוני מתבצעת בפתיח עדכון קובץ /קליטת
 .שבהמשך 'מאגר חיצוני'הסבר ראה בסעיף 

 :IDEA@ALMלתוך בסיס הנתונים של החיצוני לקליטת פריט מהמאגר 

על המסך תופיע . מסרגל הכלים   'מאגר חיצוני' הקש על צלמיתהכנס למחברת פריט במצב הוספה ו
 .במאגרשרשימת הפריטים 

 .'הצגה'כפתור על  לפני קליטתו לתוכנה ניתן להקיש כדי לצפות בנתוני הקיטלוג של הפריט 
 . 'בחר'כפתור ש על יהקיש להפריט לתוכנה  תטילקל

 .הסמל  החיצונייופיע ברשימת המאגר  בתוכנה שנקלטליד פריט 
ש על יהקלמיקום הפריט וסטטוס ההשאלה  ו, סוג החומר, ע את מספר העותקים וקביש לבמחברת הפריט 

 .   שמורכפתור 

 ידי העתקה מפריט לפריט-קטלוג על
דוגמת כרכים באנציקלופדיה או לכסיקון )כאשר פרטי פריט חדש זהים ברובם לפריט שכבר קוטלג בתוכנה 

 : ' העתקת רשומה'י "ניתן לקטלגו ע( או פריטים בסדרה
חזרה לעמוד ראשון
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 . 'הוספה'ברשימת הפריטים  להקיש על צלמית . 0
 .'בחר'לבחור את הפריט להעתקה ולהקיש על כפתור  ', העתקת רשומה'הקיש על צלמית ל. 1

 .  ' שמור' צלמית כעת ניתן לעדכן פרטים במידת הצורך ולהקיש על. 1
 

< אחזקה : ההגדרה נעשית ב. אש אלו שדות יועתקו ואלו לא יועתקו בזמן העתקת רשומהניתן להגדיר מר* 
 . "האם להעתיק בהעתקת רשומה"סימון השדות בעמודה <  קטלוגשדות דפית <  סוגי חומר

 .או מועתקת מהאב בבניית סוג חומר מאב קיים ,עבור שדה חדש מתויגתנוספת זו עמודה 

 סקטלוג אוטומטי של מסמך אופי

 .על כל שדות המידע שלהם המופיעים במאפיינים, officeבתוכנה מסמכי  אוטומטיתניתן לקטלג 

וכן סוג ( שניתן לרשת אותו)מנת לעבוד עם הקטלוג האוטומטי הוגדרו במערכת סוג חומר ספציפי  -על
 .מולטימדיה מתאים לקטלוג זה

 :נעשה באופן הבא officeקיטלוג מסמך  

 לפתיחת מחברת חדשה' הוספה'ש על כפתור ברשימת הפריטים להקי .0
 .'קיטלוג מסמך' ולבחור' רשימה' בתפריט העליון בסרגל התפריטים להקיש על .1

 . ולשמור  -לעדכן נתונים נוספים במידת הצורך , לקיטלוג  officeלאתר ולבחור את קובץ מסמך ה  .1

( officeבתוכנת ה' מאפיינים'-בכפי שמופיעים )הקטלוג האוטומטי מכניס את תוכן המאפיינים של המסמך 

הקובץ המקושר מועתק למיקום שהוגדר בסוג .  לשדות המתאימים ומבצע את הקישור בדפית מולטימדיה
 .  המולטימדיה שבשימוש

 
, מאחרים בהחזרה, רשימת שואלים, מספר עותקים מושאלים]מידע נוסף על סטטוס הפריט       שים לב

תצוגת 'הקשה על צלמית < ניתן לראות כאשר מחברת הפריט פתוחה [ םרשימת ממתיני, היסטורית השאלות

 בסרגל הכלים ' פריט

 
 הדפסת פריט

 הדפסה
יש לסמן את הדפיות הרצויות . מסרגל הכלים השני תפתח חלון לבחירת הדפיות שיודפסו הדפסההקשה על 

 . כל דפית תודפס על דף נפרד. אשרולהקיש על 

 הדפסת דוח
פית הראשית של הפריט בצורות שונות וכן לייצוא הנתונים לקובץ טקסט או לקובץ אפשרות להדפסת הד

Excel . 
' קוד הדוח'בשדה . פורמט ההדפסהמסרגל הכלים השני תפתח חלון לבחירת  הדפסת דוחהקשה על 

 . בצע< ולבחור דוח מתוך הרשימה  להקיש על כפתור 
 .הדפסההתכנה מאפשרת בחירת תצוגה מקדימה של הדוח לפני ה

 
 ניהול דוחות פריטיםמודול < דוחות בחירת השדות שיוצגו בהדפסת הדוחות נעשית במדור * 
 

 פעולות שניתן לבצע על רשימת הפריטים
 עיצוב והתאמה אישית לרשימות

 הכוללות גם בדפיות כך ) בתוכנהאו ברשימות השונות רוחבן והאם ייר, סדר העמודות ניתן לקבוע את
 (. דפיות במודול השאלותה כדוגמת , רשימות

 .בכל הדפיות והרשימות, הרשימות הניתנות לעיצוב הן רשימות לא מעוצבות
 :הפעולות האפשריות הן

 קביעת רוחב עמודות 
 קביעת סדר עמודות 
 הסתרת עמודות 

  (היכן שאפשרי)פיצול תצוגה 

 :רשימות מוגדר ונשמר בבסיס הנתונים ומופעל לפי ההיררכיה הבאהעיצוב ה
 

 חזרה לעמוד ראשון
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 1מחפשת את ההגדרות ברמה , אם לא נמצאו, 4המערכת מחפשת את ההגדרות של רמה , עבור כל רשימה
 . וכך הלאה

 .רות מרמה יותר נמוכה איפוס הגדרות ברמה כלשהי משמעותו שהמערכת תקבל את ההגד

 הרשאה לעיצוב רשימות .א
 לוג אין אישי/הרשאה – 4רמה  .0.א

יש לדאוג לסמן את תיבת הסימון המתאימה , כדי לאפשר להרשאה או למשתמש בלוג אין אישי לעצב רשימות
 . בהרשאה

הגביל את לאו כשרוצים ( ולא עובדים בלוג אין אישי)מניעת הסימון מומלצת כאשר יש מספר משתמשים בהרשאה 
 .המשתמשים

להגדיר "( ראש הקבוצה"לצורך העניין )על מנת בכל זאת לאפשר למשתמש מסוים השייך לקבוצת הרשאה 
אחרי הקלדה ". אפשור עיצוב רשימות"< -" אפשרויות"נוספה כניסה בתפריט הראשי של התוכנה תחת , עיצובים

כאילו שהוגדר לקבוצת ההרשאה שלו שהיא ) של סיסמה חזקה  יתאפשר למשתמש המסוים לעצב רשימות כרצונו
מאותו רגע כל משתמשי קבוצת ההרשאה יקבלו את העיצובים . עד לסגירת התוכנה( רשאית לעצב רשימות

 .החדשים ללא יכולת לדרוס אותם
 (masterהרשאת )קביעת ברירות מחדל למערכת  .1.א

מערכת של הי מנהל "דרות אלו יקבעו עהג. רמה זו קיימת בכדי לאפשר לאתר כלשהו לקבוע ברירות מחדל משלו
 .האתר

יעלה חלון . @master@על מנת להגדיר ברירות מחדל למערכת יש להיכנס לתוכנה בלוגין קבוצתי עם סיסמה 
לאחר מכן התוכנה תיפתח תחת ההרשאה  .לקבלת סיסמה יש לפנות לשרות לקוחות. להכנסת סיסמה חזקה

כל העיצובים שיישמרו ישמשו מעתה ואילך כברירות המחדל של . המיוחדת לעיצובי ברירת מחדל לרשימות
 (1רמה )המערכת 

את   @master@יש לבצע תחת הרשאת ,  (2רמה )בכדי להחזיר את ברירות המחדל של המוצר 
 ".חזרה לברירות מחדל –ביטול שינויים "אחת הפעולות המוסברות בסעיף 

 
 (באידאה –ר בשיתוף הפרוייקטורים מוצהי מנהלת "יעשה ע)קביעת ברירות מחדל למוצר  .1.א
 (1רמה )חזרה לברירות מחדל  –( 4רמה )ביטול שינויים  .4.א

כל שינוי שיבצע בעיצוב של , במידה ובהגדרות הוגדר שלמשתמש מסוים יש הרשאה לשמור עיצובי רשימות
 .רשימה מסוימת יישמר לו מעתה ועד שישנה שוב את העיצוב של אותה רשימה

 -י כניסות חדשות בתפריטי רשימה ומחברת "להחזיר את עיצובי ברירת המחדל ע תהיה למשתמש אפשרות
א ימחקו הגדרות "ז)בבחירת הפעולה יוחזר עיצוב ברירת המחדל ". שחזור ברירת מחדל לעיצובי רשימות"

 .לרשימה הספציפית בה הוא נמצא בעת הבחירה( העיצוב האישיות לאותה רשימה
אלא שבחירה בה תחזיר את ברירות המחדל של , ה אותה כניסה בתפריטבתפריט הראשי של התוכנה נוספ

 .כל הרשימות בתוכנה
או שמנגנון עיצוב הרשימות אינו פעיל , פעולות אלו לא יהיו זמינות אם למשתמש אין הרשאה לעדכן עיצובים

 (.41פרמטר )
חזרה לעמוד ראשון
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 רשימות שלא ניתן לעצבן .ב
" לגרור"לא מסומן ועל כן לא ניתן  column moving) בפיתוח הוגדר שרשימה מסוימת לא ניתנת לעיצוב אם 

 .לא יישמרו שינויים שנעשו בעיצוב –( שדות

 שדרוג .ג
( שהוגדרו בתצורת המודולים)יומרו הגדרות התצוגה הנוכחיות שלו  ( ומטה 5.0גרסה )בשדרוג לקוח קיים 

ההמרה תתבצע בכניסה הראשונה לחלון (. )1רמה )רכת בשיטה החדשה להגדרות ברירת המחדל של המע
 (הרשימה

 .דפיות תצוגת השדות שהופיעו בתצורה יבוטלו
 
 (:glb_parm" )פרמטרים כלליים"< -מודול תצורה   .ה

   -" עיצוב רשימות פעיל" 42.    0.ה

 ( N)אם מוגדר שלא 
( משתמש/עיצוב הרשאה) 4ללא התחשבות ברמה עיצובי הרשימות יילקחו תמיד מהיררכית ברירות המחדל 

 :א ההיררכיה תהיה"ז
 (masterהרשאת )הגדרות מנהל המערכת ( 1

 הגדרות המוצר ( 1
0 )Source . 

 .בכל מקרה של היעדר הגדרות בשלב מסוים יילקחו ההגדרות של השלב שמעליו בהררכיה
 .כמו כן לא יישמרו שינויי עיצוב שהמשתמש ביצע

 ( Y)אם מוגדר שכן 
 (.4כולל רמה )ההיררכיה תהיה מלאה 

 :הגדרה בהרשאות .ו

 ".עיצוב רשימות"תיבת סימון  < -דפית ראשונה < -הרשאה 

 
 מיון הרשימה

בתי  או מספרי בהתאם לתוכן -הקשה כפולה על כותרת אחת העמודות תמיין את הרשימה מיון אלפא
 . העמודה

 רשימת השדותב, בחלון שנפתח. ם יוצג חלון בו אפשר לבצע גם מיון משנימסרגל הכלי   מיוןבבחירה ב
 . מוצגים השדות לפיהם יתבצע המיון במיון. מופיעים כל השדות הקיימים ברשימה

ניתן להפוך . מיוןהשדה מסומן ועובר לצד . רשימת השדותש על שם השדה ביהקיש לכדי לבחור שדה למיון 
 .יורדהסימון  י בחירת תיבת"את סדר המיון ע

 .ידי הקשה חוזרת עליו עלרשימת השדות בטל את סימון השדה ב יש ל, מיוןכדי למחוק שדה המופיע ב 
 .'אשר'ש על יהקיש ללאחר סיום הגדרות המיון  

 
 חיפוש ברשימה

 שאילתה

בו ניתן לחפש פריט או קבוצת פריטים על פי  שאילתהמסרגל הכלים פותחת את חלון ה    בחירת
 .אחר או יותריון קריטר

 ,פריט אחד בלבד העונה לדרישות שישבמקרה  .כרשימה תוצאת החיפושמוצגת  אשרלאחר הקשה על 
 .נפתחת אוטומטית מחברת הפריט

 חיתוך מורכב

בו ניתן לחפש פריט או  החיתוך המורכבמסרגל הכלים של הרשימה פותחת את חלון  בחירת   
 . ר של קריטריוניםקבוצת פריטים על פי הגדרה מורכבת יות

 על ידי בחירה מרשימת האפשרויות  שם השדהיש למלא את  .0

 :סוגי היחס האפשריים.  מרשימת האפשרויות  יחסיש לקבוע את ה .1
a.   =שווה 
b.   <קטן מ 
c. ≥  קטן או שווה 
d.   >גדול 
e. ≤  גדול או שווה 

חזרה לעמוד ראשון
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f. שונה 

g. like - לה או חלק כלשהו של השדהמאפשר חיפוש על מי 
h. in – מאפשר חיפוש רשימת ערכים. 

 . ערך לחיפושיש למלא את ה .1
o  במידה ונבחר היחס'like ' או אחרי הערך /לפני ו %יש להשתמש בסימן

 . שהוקלד
o  במידה ונבחר הערך'in'  יש להקליד את הערכים הרצויים כאשר המפריד

שם : על פי מספרי פריט חיפוש, לדוגמא( פסיק), בין הערכים הוא הסימן  
בהנחה שקיימים ) 0,1,1  הערךו  In= היחס , מספר פריט= השדה 

  (.מספרי פריט כאלה
o שלוש + בערך לחיפוש יופיע ריבוע , אם בוחרים בשדה שיש לו טבלת קוד

 .הקשה על הריבוע מאפשרת לבחור את הערך לחיפוש מהטבלה. נקודות
 . אשריש להקיש על  .4

 כים או תנאים לחיפושניתן להגדיר כמה ער
  תפתח שורה נוספת, וגם/ או  תנאיעל ידי בחירת. 
  הוספהעל ידי הקשה על. 

 חיפוש טקסטואלי

 חיפוש מילולי בסרגל הכלים צלמית  <רשימת הפריטים < פריטים  קטלוגמדור 
זר ולהע, מכל אחד מהשדות , ניתן לחפש על כל מילה. לפי בחירת המשתמש -כאן ניתן לבצע חיתוכים 

את שדות המסך לחיפוש הטקסטואלי בוחרים במדור (. חיפושיםהסבר מפורט במדור )בפונקציות לשוניות 
 (.מילוליחיפוש :ראה הסבר בפרק אחזקה)הגדרות לחיפוש טקסטואלי < אחזקה 

 הסתרת רשומות
: ולהסתירן( Controlאו  Shiftבאמצעות )י בחירה עם העכבר "ניתן לסמן מספר רשומות ע –ברשימת פריטים 
כך ניתן .  'הסתרה של שורות מסומנות'< 'הצגה של שורות/הסתרה'בלבחור  'תצוגה'בתפריט העליון  ב

 .או שאילתא כלשהילהדפיס רשימה חלקית של תוצאות חיפוש 

 הדפסות
 :ניתן להפיק הדפסות של רשימות פריטים בשני פורמטים

מסרגל    מדפסתלבחור צלמית ה: הדפסת רשימת הפריטים הנבחרת כפי שהיא מופיעה על המסך. 0
הגדרת מספר עותקים , דפסהלקבוע פרמטרים לה מאפשרת הגדרות הדפסה הקשה על צלמית . הכלים

 .והצגה לפני הדפסה
בחץ ליד צלמית המדפסת להקיש על : י המשתמש"הדפסה בפורמט דוח כאשר שדות הדוח נבחרים ע. 1

. בצע< ולבחור דוח מתוך הרשימה  להקיש על כפתור ' קוד הדוח'בשדה <   הדפסת דוח
 -תיבת דוכאשר מתחילים הדפסה תופיע . התכנה מאפשרת בחירת תצוגה מקדימה של הדוח לפני ההדפסה

אם יודפסו מעל  .את ההדפסהאו לאשר  ניתן לבטל  בשלב זה? האם להמשיך . פריטים Xשימה בר': שיח 
 .וגם אז ניתן לעצור ?'האם להמשיך' נוספת דפים תופיע הודעה 01
 .ניהול דוחות פריטיםמודול < דוחות בחירת השדות שיוצגו בהדפסת הדוחות נעשית במדור * 

 עדכון פריט
. בסרגל הכלים פותחת את הפריט במצב עדכון עדכוןהקשה כפולה על פריט או בחירה של פריט והקשה על 

 .כמו בהוספת פריט חדש, מחברת הפריטשתוארו בהסבר על , כאן ניתן לבצע את כל הפעולות
 

כפי שפעולה של , את כל השדות בפריט נתעדכמפעולה זו . שמירת פריטים גורפתיש אפשרות לבצע : הערה
שדות תצוגה והורשות לתוך ומתוך , עדכון של שדות מחושבים, כלומר ,שמירה במחברת פריט מבצעת

 .הפריט
עדכון < ט רשימה תפרי< סוג חומר אחד או יותר ברשימה  בחירת< סוגי חומר < אחזקה : הפעלההאופן 

האם הוגדרו )תלוי במספר הפעולות שצריך לבצע  ,שניות לפריט 01-05הפעולה לוקחת כ .  שדות כולל
 .הפעולה אינה מבצעת אינדוקס טקסטואלי של השינויים בפריט(. 'חישובים וכו, הרבה הורשות

חזרה לעמוד ראשון
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 פריט מחיקת

פריט האם אחד העותקים של . ממאגר הנתונים פריטתמחק את ה   מחיקההקשה על ו פריטבחירה של 
 . נמצא בהשאלה לא ניתן למחוק את הפריט

 קבוצת פריטים מחיקת
 חיתוך מורכבאו  שאילתההגדרת קבוצת הפריטים המבוקשת באמצעות 

 .כןי "אישור הפעולה ע< מחיקת כל הרשומות ברשימה < רשימה תפריט 

 !! שנמחקואין אפשרות לשחזר פריטים חר אישור המחיקה לא  !שים לב
 תצוגת מידע על פריט

,  עותקים הנמצאים בהשאלה והזמנות לפריטכמו , בנוסף לפרטי הקיטלוג, על הפריט נוסףמידע  להציגכדי 

מחברת זו הנה לתצוגה בלבד ולא ניתן לבצע .  תצוגת פריט י הקשה על צלמית"עיש להציג את הפריט 
 : אפשרות זו קיימת בסרגל הכלים .עדכוניםממנה 

 במחברת הפריט< ברשימת הפריטים 
 פריטים/בדפית מופעים, ברשימות המחברים והנושאים

 השאלות וברשימת ההשאלות של הקורא, במדורים קוראים
 ובדפית מופעים, במדור אחזקה בטבלאות הקוד

 
 קבוצות פריטים

ספרי חובה לקורס ,  למשל. ים בעלי מכנה משותף לקבוצההאפשרות קבוצות פריטים מאפשרת לקבץ פריט
פעולות שמבצעים בקבוצה יחולו על כל , לאחר יצירת הקבוצה .'או קבוצת פריטים לתערוכה וכד, מסוים

 (.  כגון השאלת הקבוצה)הפריטים השייכים אליה 
לעדכן ולמחוק , ממסך זה ניתן להוסיף. מציגה את רשימת הקבוצות הקיימות בקבוצות פריטיםבחירה 
 .קבוצות

 הגדרת קבוצה חדשה
 .'קבוצת פריטים'מחברת את פתח ית בסרגל הכלים  'הוספה'צלמית על  הקשה

 .ולשמור - תאור הקבוצה והערות אם יש/רשום את שםיש ל ראשיבדפית 

על . ר את הפריטים השייכים לקבוצהובחלו  'הוספת שורה' יש להקיש על צלמית פריטיםבדפית 
 .'בחירת קבוצה'סמן את התיבה יש ל צע בחירה מרובהלב מנת
 .'ת שורהמחיק'צלמית ש על יהקלאת הפריט ו יש לסמן פריטיםבדפית  :פריט מהקבוצה תקילמח

 .'תצוגת פריט'צלמית ש על יהקלר את הפריט וובחיש לכדי לראות מידע על פריט מסוים 

 
 כתבי עת

 :קיטלוג של כתבי עת מתבצע במספר רמותשכן ה הטיפול בכתבי עת שונה מהטיפול בשאר הפריטים

 מתבצע באופן חד פעמי . רישום פרטי כתב העת דומה לרישום של כל פריט אחר:  רמת הכותרב
 .עבור כל כתב עת

   בשלב זה . עם החתימה על מנוי חדש, מתבצע מדי שנה, רישום פרטי כרטיס המנוי: ברמת המנוי
 .ליונות לאורך תקופת המנויועל פיהם נפרשים הג –נקבעים אפיוניו 

 ורישום פרטי הגיליון מעקב אחר קבלת כל גיליון :רמת הגיליוןב. 

 רשימת תפוצה לכל  עותקניתן להגדיר . מעקב אחר קבלת עותקים  :רמת העותקב. 

זיהוי הגליונות . שם הכותר: כתב העת בכללותו בכתבי עת מספר הפריט מזהה את   !שים לב
מומלץ לרשום על כל עותק את . ע על פי פרטי הגיליון ומספר הברקודוהעותקים הבודדים מתבצ

 . קבלתומספר הברקוד שמוקצה לו בעת סימון 
 קטלוג כתב עת חדש

 סוג'בשדה . פריט חדשהמחברת  לפתיחת.    'הוספה' יש להקיש על צלמיתפריטים ה רשימתב .0
 .[עת למאגר הרצוי חשוב לזכור לשייך את סוג החומר כתב.]'כתב עת'יש לבחור  'חומר

 .באופן זהה לקיטלוג של פריט רגיל, או חלקם מלא את כל הפרטיםל יש'  ראשי'בדפית  .1
 .המנוי מלא את פרטילו כרך/מנויעבור לדפית לאחר שמירת הפריט החדש יש ל .1

בחלק מן . גליונותכפי שתוצג בדפית  ,את פריסת הגליונות של כתב העת קובעיםהנתונים בדפית מנוי 
 . כנה מחייבת להזין ערך כלשהווהתהשדות 

 
חזרה לעמוד ראשון
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 :שים לב לנקודות הבאותיש ל

 אם משך המנוי קצר יותר אפשר לעדכן את . מומלץ להגדיר תקופת של שנה לפחות: תקופת המנוי
יש למלא את  .םבסעיף עדכון קבלה של גליונות ועותקילהלן כפי שיוסבר , פרטי הגליונות בהתאם

 .תאריך סיום ותאריך צפוי לקבלת החוברת הראשונה, תאריך התחלה: התאריכים בשלושת השדות
יתקבל שם הזיהוי האוטומטי  –במידה ולא נוגעים בו . ניתן להקליד טקסט חפשי' תאור המנוי'בשדה 

 .המציג את תקופת המנוי

 בחרת ,  למשל, אם. תדירותת בשדה ניתן לבחור את הערך המתאים מתוך הרשימה הקיימ :תדירות
הגליונות ייפרסו אוטומטית בדפית  01. לחלון מספר החוברות 01יוכנס אוטומטית הערך , 'ירחון'

במידה ובמהלך השנה . ברווחים שווים על פני טווח התאריכים שהוגדרו בשדות התאריך,הגליונות
לעתים התדירות  .גליונותבדפית  ניתן לעדכן את פרטי הגליונות, שהשתנה מספר הגליונותמתברר 

ניתן , פעמים בשנה 01אם ישנו כתב עת היוצא , למשל. שונה מהאפשרויות ברשימה או שהיא משתנה
מספר המוזן ידנית ) תדירותבשדה  (מספר הימים בין גליון אחד למישנהו) 11להקליד את המספר 

 01כך תתקבל פריסה של  01יופיע המספר   מספר חוברותבשדה .( מסמל תמיד יחידות של ימים
 גליונותלעדכן כל גיליון בדפית / לאחר מכן תוכל להוסיף. ימים  11אחת ל , חוברות במהלך השנה

 .בעת קבלתו כפי שיוסבר להלן
בחלון מופיעים פרטי זיהוי הגליון כפי שהוגדרו  . פריסת גליונותיופיע חלון  אישורלאחר הקשה על  .4

אולם ניתן  לשנות כאן את הערך התחלתי , בשלב זה אישור בלבד בדרך כלל יש לבצע. מנויבדפית 
במידה ומספר הגליון הראשון במנוי החדש הוא מספר רץ בהמשך . ולמונה הגליונות, לחודש, לשנה

 מונהיש להקיש בשדה , (במקרה שאין זו השנה הראשונה להוצאת כתב העת)מהמנוי שקדם לו 
, 011אם מספר החוברת הראשונה לקטלוג הוא : לדוגמא .ממספר החוברת הראשונה 0-מספר נמוך ב

ידי הקלדה  -ניתן גם לשנות את הפורמט של זיהוי הגליונות על. 99יש להקיש בשדה מונה את המספר 
. כמו כן אפשר לבחור בחלון זה רשימת תפוצה לעותק מבין קבוצות הקוראים. זיהויחופשית בשדה 

, כאן גם ניתן לקבוע את רשימת התפוצה לכל עותק. (טי העותקפעולה זו ניתן לבצע גם דרך עדכון פר)
 .                         '  Xרשימת תפוצה לעותק 'י בחירת הקבוצה בשדה "ע

בדפית זו מוצגת פריסה של הגליונות והעותקים הצפויים על פי . גליונותעבור לדפית כעת ניתן ל .5
באמצעות  םסמן את קבלתיש לספר גליונות כבר מ התקבלואם . הנתונים שהוגדרו בדפית מנוי

 .על תא העותק מול הגליון המתאים כפולה הקשה
 הפריטים דפיותהעוסק בקטלוג באופן זהה למתואר בסעיף ניתן למלא שאר הדפיות את פרטי  .1

י "ע, ציפי בו הוא מופיעגליון הספשנבחר להנושא  לקשר את ניתןנושאים  בדפית, שים לב. האחרים
 'גליונות/ עמודים 'י הקלדה חפשית בשדה "או ע, פתיחת טבלת הגליונות ובחירת הגליון המתאים

 .גליונות בדפית (אם נחוץ -ופרטיו )קבלתו לעדכן את  ישבכל פעם שמגיע גיליון חדש  .1

 
 עדכון קבלה של גליונות ועותקים

 . הבודד או ברמת מספר עותק מסויים בכל הגליונות ותקניתן לבצע פעולות ברמת הגיליון או ברמת הע
 :כולל את האפשרויות הבאותתפתח תפריט ה, הגיליוןעל  ,ימנית בעכברהקשה 

 .עותקים הרשומים/יציג חלון עם פרטי העותק
לאחר אישור יסומנו כל . מופיע מספר הברקוד שנותנת התכנה לכל עותק

 -העותקים ב
תפוצה ניתן לראות אותה בהקשה על אם הוגדרה לכתב העת רשימת 

 .תפוצהכפתור 

 סימון קבלת כל העותקים
 

 עדכון פרטי הגיליון מופיע חלון עם פרטי הגיליון בו ניתן לבצע עדכון פרטים 

 מחיקת הגיליון . מחיקה מרשימת הגליונות  של הגיליון על כל עותקיו

תאריך קבלה , יש למלא את זיהוי הגליון. עם פרטי הגיליון חלוןמופיע 
 .צפוי ולאשר

 הוספת גיליון חדש

 הוספת עותק חדש ניתן למלא את הפרטים הרצויים ולאשר. עם פרטי העותק חלוןמופיע 

 
חזרה לעמוד ראשון
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 :כולל את האפשרויות הבאותמסוים תפתח תפריט ה עותקעל  ימניתהקשה 

 .עם פרטי העותק חלוןיציג 
לאחר אישור יסומנו כל . מספר הברקוד שנותנת התכנה לכל עותק מופיע

 -העותקים ב
אם הוגדרה לכתב העת רשימת תפוצה ניתן לראות אותה בהקשה על 

 .תפוצה

 העותקסימון קבלת 
 

 עותקעדכון פרטי ה בו ניתן לבצע עדכון פרטים  עותקמופיע חלון עם פרטי ה

 עותקמחיקת ה . מחיקת עותק בודד

 ביטול סימון קבלת העותק ".לא הגיע"עותק שסומן כאילו התקבל למצב של  החזרת

 רשימת תפוצה  .פותח את רשימת התפוצה של העותק לצפייה והדפסה לפי הצורך

 
עדכון , לדוגמא, מסוים תפתח תפריט המאפשר עדכון נתונים אורכימספר עותק הקשת עכבר ימנית על 

 .תפוצה ומאגר, ספק, סניף, מיקום העותק: הנתונים שניתן לעדכן .בכל הגליונות, למשל, 0עותק מספר 
 

 תזכורות לספקים של כתבי עת
ניתן לשלוח הודעות דואר אלקטרוני של תזכורות לספק על  ,תזכורות לספקים במדורפריטים במודול  

 :גליונות כתבי עת חסרים

  בהם חסרים גליונותתפתח את רשימת כתבי העת ש 'תזכורות לספקים –כתבי עת 'הקשה על .
, שם הספק, שם כתב העת, פריט' מס: הרשימה מכילה את כל המידע הדרוש על הגליונות החסרים

 .וכתובת דואר אלקטרוני, ותאריכי תחילת וסוף מנוי, כ גליונות חסרים"סה

 שאילתה לפי שם כתב ניתן לבצע  .לפי כל אחת מהעמודות, ניתן לסנן את הרשימה בעזרת השאילתא
ליד מספר הפריט יש אייקון המאפשר חיפוש לפי שם כתב < שאילתה < בתזכורות לספקים  .העת
 העת

  מתפריט ההודעות( תזכורת לספק) כעת נבחר את ההודעה המתאימה. 

o ההודעה שתישלח תתייחס לכל גליונות כתבי העת החסרים של הספק . 

 פתור פריטים נבחרים ולסמן את יש לסמן מתחת לרשימה את כ, כדי שההודעה תכלול גליונות בודדים
 . הגליונות הרצויים

o יש להחזיק את מקש , לסימון מספר גליונות בודדיםCtrl ולבחור את הגליונות , לחוץ

 . הרצויים בעזרת העכבר
o יש להחזיק את מקש , לסימון מספר גליונות ברצףShift  לחוץ ולבחור את הגליון הראשון

 .ואת הגליון האחרון בעזרת העכבר

 תעלה תיבת אישור שליחת הודעות' שליחה'ה על כפתור הקש. 

  שיש להם כתובת דואר , ההודעה תישלח לכל הספקים שברשימה המסוננת -' אשר'הקשה על
 צרף קבצים י לחיצה על "ניתן לצרף קבצים נוספים להודעה ע. אלקטרוני

 

 מחברים
עדכן רשומות ברשימה הן מכאן והן ניתן להוסיף ול. מציגה את רשימת המחברים מחבריםבחירת האפשרות 

 (.ראה בסעיף קיטלוג פריט)דרך מחברת הפריטים 

  . מחיקהצלמית ש על יהקלו מחבראת ה יש לסמןה רשיממה מחברכדי למחוק 
 : תופיע ההודעה הבאה, במידה ולמחבר מקושרים פריטים* 
  ...לרשומה זו פריטים מקושרים  

 .לפריטים מחיקת הרשומה תנתק את הקשר
  ?האם להמשיך במחיקה

 .ותמחוק אותו בכל הפריטים שבהם הופיע, תבצע את מחיקת מחברת המחבר 'כן'בחירה בכפתור 
 :ומאפשרת עדכון הקשה כפולה על שם מחבר מציגה את מחברת המחבר

 .שם המחבר והערות  דפית ראשי
צלמית הוספת על ש יהקיש לכדי להוסיף רמיזה . רמיזות לשם המחבר מחיקת/הוספת דפית רמיזות

 . שורה
כדי לצפות במידע על פריט מהרשימה . מציגה את רשימת הפריטים המקושרים למחבר דפית מופעים

כדי לקבל את סך כל הפריטים המקושרים יש להקיש   . 'תצוגת פריט'צלמית  הקש על
 . בתחתית החלון 'כ מופעים"סה'על כפתור 

וןחזרה לעמוד ראש
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 מיזוג מחברים
לאחד את הקודים , במידה ומחבר הוכנס לרשימה מספר פעמים בצורות שונות, זוהי פעולת תיקון המאפשרת
 :התהליך. מבלי לאבד את הפריטים המקושרים לכל אחת מהצורות, השונים שלו לשם תקני אחד

בשדה  <יזוג קודים מלבחור  <רשימה מהסרגל העליון לפתוח את תפריט  <רשימת המחברים להכנס ל
< את המחבר שאליו רוצים להעביר את הפריטים  – יעדבשדה , לבחור את המחבר שרוצים לבטל מקור
 .סגור –לאחר הודעה שהמיזוג הסתיים בהצלחה   <אשר 

 

 נושאים 
בחלק הימני של המסך מוצגת (. תזאורוס)ההיררכית מציגה את רשימת הנושאים  נושאיםבחירת האפשרות 

 .בחלקו השמאלי מוצגים כל הקישורים והמידע על הנושא המסומן. נושאיםרשימת ה
למחוק נושאים מן הרשימה ולעדכן נושאים , בעזרת הפעולות בסרגל הכלים ניתן להוסיף נושאים לרשימה

 .קיימים
צרים או , הגדרת נושאים קרובים, עדכוןנושא פותחת את מחברת הנושא לצורך רשומת הקשה כפולה על 

 .קישורי מולטימדיה לנושא וקישור פריטים לנושא ,רחבים

תיפתח מחברת חדשה להכנסת כל . . הוספה נעשית בהקשה על צלמיתלרשימה חדש  נושא פתהוס
  : המידע הרצוי

 ראשי .שם הנושא והערות שונות

 רמיזות .'הוספת שורה'ידי  -ניתן להוסיף רמיזה על .הגדרת רמיזות לנושא

בסרגל   'הוספת שורה'ש על יהקיש לליצירת קישור חדש . נחיםהגדרת קשרים בין המו
ניתן  לבחור . לבחור את הנושא המתאים ניתןתפתח שוב טבלת הנושאים ממנה . הכלים

 .בחירת קבוצהמספר נושאים ביחד  על ידי סימון התיבה 

 צרים
 רחבים
 קרובים

צלמית  ש עליהקליש כדי להוסיף כתובת אתר . רשימת אתרי אינטרנט הקשורים לנושא
להוסיף כתובות חדשה ולבחור /ולבחור את כתובת האתר מרשימת הכתובות הוספת שורה
 אותה לנושא

 אינטרנט
 

על ידי  מדפית זו נוספים לנושאפריטים  קשרניתן ל. תצוגת הפריטים המקושרים לנושא
 ידי הקשה על -ניתן להציג את הפרטים המלאים של פריט על.הוספת שורה הקשה על 

 ..של הפריט המוצגראשי בשלב זה ניתן גם לעדכן פרטים בדפית  .'פריט תצוגת'צלמית 

 פריטים

 נושאים מיזוג
מהסרגל העליון  <רשימת הנושאים להכנס ל .נושא אחד לנושא אחרהעברת כל הפריטים המקושרים מ

את  – יעדדה בש, לבחור את הנושא שרוצים לבטל מקורבשדה  <מיזוג קודים לבחור  <רשימה תפריט 
 .סגור –לאחר הודעה שהמיזוג הסתיים בהצלחה   <אשר < הנושא שאליו רוצים להעביר את הפריטים 

 

 מולטימדיה
 עץ תיקיות -מיקום פיזי של קבצים 

בתיקית  -רצוי : לשמור את כל קבצי המולטימדיה שיקושרו לפריטים תחת ספריה אחת( לא הכרחי)מומלץ 
multimedia צת הנמצאת תחת מחיsapirw. נא ליצור קשר עם , לבעלי מודול אינטרנט ההמלצה היא שונה

 .תמיכת אידאה לקבלת פרטים
 .או כל חלוקה הגיונית אחרת, (סיומת)בחלוקה על פי סוג הקובץ , הקבצים ישמרו בתת תיקיות

, ותבתיקיה זו ישמרו תמונות מוקטנ .multimediaתמוקם אף היא תחת תיקית  thumbnailsתיקיה בשם 
תוכנת , תמונות בתוצאות החיפוש באינטרנט לצורך הצגת. אין הכרח לשמור תמונות מוקטנות בתיקיה זו

 .האינטרנט מקטינה באופן אוטומטי את התמונות
יש לשמור  ,multimediaתחת  imagesעל כל קובץ תמונה אשר ישמר ב , רים תמונות מוקטנותומבמידה וש

את התמונות המוקטנות יש לשמור  .thumbnailsתחת  imagesב ( 60px –רצוי מוקטנת )קובץ תמונה 
  sapirw\multimedia\thumbnails\תחת 

 sapirw\multimedia\בדיוק כפי שהתמונות הגדולות שמורות תחת , באותו השם, בתת תיקיות
 :לדוגמה

\sapirw\multimedia\images 
\sapirw\multimedia\thumbnails\images 

 
 
 

חזרה לעמוד ראשון
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 הגדרת מיקומי קבצים
 הגדרת מיקומי קבצים<ניהול טבלאות קוד<אחזקה

 (:data -קבצי ה)אשר תתיחס למיקום קבצי מולטימדיה , בטבלה זו תופיע רשומה אחת בלבד
\\servername\sapirw\multimedia 

 .השונים בחלוקה לתתי תיקיות dataלא תופיע כל התיחסות למיקומים הפיזיים של קבצי ה 
 .שדה מיקום לוגי יהיה זהה לשדה תיאור 

 .multimediaיש ליצור קובץ פיקטיבי תחת התיקיה   multimediaלצורך בחירת התיקיה 
יש לקבוע את המיקום הפיזי  .רשומה נוספת בטבלה זו תאפשר להגדיר כתובת אינטרנט כישות מולטימדיה

 ://http -כ

 
 מולטימדיה טבלת
 מולטימדיהמודול <  פריטיםמדור 

הגדרת מיקומי על טבלת  מתבססתטבלה זו . זו הטבלה אליה ניגשים בעת קישור ישות מולטימדיה לפריט
 .קבצים

 .בטבלה זו מוגדרים כל סוגי המולטימדיה שאיתם עובדים
דיה שאיתם או להוסיף סוגי מולטימ, ניתן להשתמש בהן, בטבלה זו יופיעו מספר רשומות כברירת מחדל

 .מעוניינים לעבוד
 .ישתמשו באותו המיקום מטבלת מיקומי קבצים, סוגי מולטימדיה שונים אשר משמשים לקישור קבצים

 viewerהקובץ יפתח באמצעות . מתאים לסוג מולטימדיה עבור קישור קבצי תמונה" OCX"קבוקס 'צ
 .המוטמע בתוכנה ומשמש לצפיה בתמונות

, הקובץ יפתח לפי סוגו. מתאים לכל סוג מולטימדיה המשמש לקישור קבצים "פ סיומת קובץ"ע"קבוקס 'צ
 .בהתאם לתוכנה הרלווטית שמותקנת במערכת ההפעלה

 
 הגדרת ישות מולטימדיה

למעט מקרה אחד  בו , בצי המולטימדיה תהיה זהה עבור כל סוגי הקבציםוברירת המחדל למיקומם של ק
  URLכתובות : שאר המיקום הלוגי ריקיי

. המוטמעת בתוכנה מאפשרת צפיה גמישה ביותר בקבצי תמונה ללא צורך ביישום חיצוני נוסף OCXתכנית ה 
ניתן לקבוע צלמית יחודית לכל סוג ". תצוגות אלבום"הקבצים משויכים אליה יכולים להופיע בחיפושים ב

 .שתוצג באינטרנט לציון קישור המולטימדיה, ימדיהטמול
 ם שדות מולטימדיה מורכבי

 .בדפית המולטימדיה כשדה מורכב" קובץ"ניתן להגדיר את שדה  .0

, פונקציות שונות על השדות, כותרות שדות בפריט, ניתן להרכיב את השדה מתוכן שדות שונים בפריט .1
 .טקסטים קבועים ומפרידים ומשדות בדפית המולטימדיה

 .ץי כפתור בחירת קוב"ניתן להשתמש בחישוב בנתוני קובץ אותו בוחרים ע .1
. בדפית ראשונה קיים אזור להגדרת החישוב של שדה קובץ בסוג המולטימדיה – טבלת המולטימדיה .4

האם הוא מחושב מחדש בכל , שמסמן האם שדה קובץ מורכב ובמידה שכן checkboxאזור זה כולל 
 .שמירה והביטוי המגדיר את החישוב

 פריטים .5

שדה קובץ יתמלא , כמחושב בהוספת קישור מולטימדיה חדש מסוג מולטימדיה שמוגדר (0
 לאחר שמירת הפריט יוחלף הביטוי בערך המחושב".  [calculated]"אוטומטית בביטוי 

 בשמירה של הפריט יחושבו גם קישורי המולטימדיה שהוגדרו כמורכבים (1

הוא יחושב רק כאשר מוצבת בו , במידה שמוגדר שהשדה אינו מתעדכן בכל שמירה (1
 (.  מר בעת השמירה הראשונהכלו[" )calculated"]המחרוזת 

יכנס שם הקובץ , בבחירת קובץ מכפתור בחירת קובץ, בהוספת פריט מולטימדיה מחושב (4
השדה .  על מנת שיוכל להיות חלק מהחישוב, המכיל את שם הקובץ( ונסתר)לשדה זמני 

 .שיוצג למשתמש יהיה הקובץ שנבחר ולא השדה שחושב

 :ושמירת הקובץ הסרוק IDEA@ALMלסריקה מתוך הגדרות מקדימות 
 :scannerלהוסיף ערך שהמיקום הלוגי שלו הוא : הגדרת מיקומי קבצים< -טבלאות קוד <אחזקה במדור * 
 .[למיקום הפיזי אין שום משמעות]

י הסריקה יש להגדיר "בכל סוג שרוצים לאפשר הוספת קבצים ע, סוגי מולטימדיה<קטלוג פריטים במדור * 
 :scanner-כ הוספהאת התוכנה ל

 

 מאגר חיצוני
דוגמת המאגר הממוחשב של מרכז , המאגר החיצוני הוא קובץ טקסט של פריטים שטרם קוטלגו בתוכנה

  .המאגר מוצג כרשימה. ההדרכה לספריות
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ניתן לקלוט ממנו את הרשומות ולהוסיף לו רשומות דוגמת העדכונים השוטפים של מרכז ההדרכה לספריות 
 .הנשלחים לכל מנוייה

וכן על טווחים שונים בעזרת , ן לבצע חיתוכים שונים על הרשימה על פי השדות השונים בעזרת השאילתהנית
 .החיתוך המורכב

 . ניתן לעבוד עם מספר מאגרים חיצוניים שונים: שים לב
 

 הוספת קבצים למאגר החיצוני
את הקובץ ולהקיש  יש לבחור'  < חפש' כפתור< הוספה מסרגל הכלים  <מאגר חיצוני < פריטים  במדור

בתא שבתחתית המסך בצד שמאל ירוצו מספרים המורים את מספר . אשר<  'פתח'הקשה כפולה או 
 . הרשומות הנקלטות אל המאגר

 .אישוריש להקיש . בסיום התהליך מופיעה הודעה על מספר הפריטים שנקלטו

 הצגת הקובץ החודשי
יש  <חפש ב  '  < 'חפש' ' <ת הקובץ החודשיהצג'הקשה על כפתור < מאגר חיצוני < פריטים  במדור

 .אשר< לבחור את הקובץ ולהקיש הקשה כפולה או פתח 

 הצגת עדכונים לאחר שנקלטו למאגר
שם ב< " חיתוך מורכב" י הקשה על צלמית"פתיחת שאילתא מורכבת ע< מאגר חיצוני < פריטים  במדור

ניתן כמובן לבחור תאריך בודד . יך המבוקשלבחור את התארערך לחיפוש ב', תאריך קליטה'לבחור השדה 
 .או טווח תאריכים

 
 פריטים ברקוד
   .מספר אפשרויות להפקה וניהול של מספרי ברקוד על פי הענייןקיימות  בתוכנה

 :קיים ברקוד כברבתוכנה כשעל פריטים חדשים שטרם קוטלגו * 
הכנסת < אפשרויות  יון בהעל בחר מתפריט, לפני אישור בדפית ראשי, בעת קטלוג הפריט החדש
 .אשר<  הקלד מספר הבר קוד < בר קוד לעותקים חדשים

 :התוכנה באמצעותהקצאת מספרי ברקוד * 
(. אם לא הוכנס מספר ברקוד חיצוני)התכנה מקצה אוטומטית מספר ברקוד לכל עותק של הפריט 

 .בדפית עותקיםבכרטיס הפריט מספרי הברקוד מוצגים 
 חדשיםהוספת ברקוד לעותקים 

ש להזין את יכאשר משתמשים במספרי ברקוד ממקור חיצוני ומגיעים עותקים נוספים של פריט קיים 
א את הסמן לשדה יהבל< הוספת שורה <  עותקיםדפית  :כנה באופן הבאומספרי הברקוד לת

 .שמור<  ד את מספר הברקודיהקללא או וקרל<  מספר ברקוד

 
 התוכנההדפסת מדבקות ברקוד דרך הפקת קובץ ל

 הגדרות מקדימות
אותה יש להתקין ללא קשר , ההדפסה והגדרת הפורמט של המדבקה מתבצעת על ידי תכנה המיועדת לכך

 .לתוכנה
< שמוגדרת מתוך אחזקה הקובץ נמצא בתיקיה . ניתן ליצור קובץ שיטופל על ידי אותה תכנה  Idea@ALMב

 .1פרמטר < ברקוד פריטים < קובץ תצורה 
ביצוע ההגדרה .   XMLקובץ , או בפורמט החדש, קובץ טקסט רגיל, אם עובדים עם ברקוד בפורמט הישןניתן לבחור ה
 .1פרמטר < ברקוד פריטים < תצורה < מתוך אחזקה 

o  לבחירת פורמט של קובץ טקסט יש לכתוב את הערך_TEXT_ 

o  לבחירת פורמט של קובץXML  יש לכתוב את הערךBARCODE 
 

 ברקוד פריטים הפקת הקובץ מתוך מודול
 .ברקוד פריטיםבמדור פריטים בחר באפשרות 

  . 'חיתוך מורכב'הקש על צלמית להכין מדבקות  רוציםרשימת הפריטים להם  תהצגלבחירת ו
 חיתוך באמצעות שאילתה

 . ניתן להגדיר את השאילתה לפי כל אחד מן השדות במסך השאילתה
, גדרה מדוייקת לפרמטרים תאריך קטלוג או תאריך עדכוןאם אין ה. אין צורך למלא שדות שאינם רלוונטיים

 .יש להשאיר בשדות אלו את ברירות המחדל
כלול 'את התיבה , בנוסף להגדרות שאילתה מתאימות, להפקת מדבקות לגליונות של כתבי עת יש לסמן

 .'כתבי עת
הקשה על צלמית : על מנת ליצור רשימה של פריטים שאין ביניהם קשר כלשהו יש לבצע את התהליך הבא

לפי )להגדיר את הפריט המבוקש <  שאילתה מורכבת ושאילתה מצטברתלסמן את   < חיתוך מורכב
לאחר הופעת ההודעה על מספר הרשומות שהתקבלו בחיתוך יש להקיש על < אשר< ( 'שם וכו, מספר
 .ולחזור על התהליך לפי הצורך אשר כפתור
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 חיתוך באמצעות רשימת ברקוד
 .רשימת ברקודיש לסמן את כפתור <  חיתוך מורכב<  ברקוד פריטים<  פריטיםקטלוג מדור 

 .'Tab'ניתן לעבור בין השדות באמצעות מקש  .אשריש למלא את מספרי הברקוד ולהקיש על 
ולחזור על התהליך  אשר לאחר הופעת ההודעה על מספר הרשומות שהתקבלו בחיתוך יש להקיש על כפתור

 . לפי הצורך
 עותק/צעות רשימת פריטחיתוך באמ

 .עותק/רשימת פריטיש לסמן את כפתור <  חיתוך מורכב<  ברקוד פריטים<  קטלוג פריטיםמדור 
ניתן לעבור בין השדות  .אשריש למלא עבור כל רשומה את מספר הפריט ומספר העותק ובסיום להקיש על 

 .'Tab'באמצעות מקש 
ולחזור על התהליך  אשר חיתוך יש להקיש על כפתורלאחר הופעת ההודעה על מספר הרשומות שהתקבלו ב

 .לפי הצורך
לפי פורמט הייצוא ) barcode1.xmlאו  barcode1.txtכנה תייצר קובץ בשם והת. הכנת קובץעל  ההקשב

  .מספרי הברקוד+ הפריטים שנבחרו רשימת פרטי המכיל את  (הגדרות מקדימותשהוגדר ב
 . תקשר אל תוכנת הברקוד הדפסת בר קודעל  ההקש

 הפקת קובץ מתוך רשימת הפריטים או מתוך רשימת תוצאות החיפוש
לשם . ידי יצוא הפריטים ברשימת פריטים או ברשימת תוצאות חיפוש לקובץ ברקוד-ניתן לבצע יצירת קובץ ברקוד על

 .יצוא לקובץ ברקוד <יבוא /יצוא <רשימה תפריט : ביצוע
 :גבלותמ

o לא ניתן לבחור את העותקים כפי שניתן במודול הברקוד, התוכנה מייצאת נתונים על כל עותקי הפריט  . 

o  לכן יצוא כתבי עת יש לעשות מתוך מודול  –לא ניתן ליצא כתבי עת או פריטים מסוגי חומר הנורשים מכתב עת
 .בלבד' ברקוד פריטים'

 
 קובץ לדיווח שגיאות בזמן יצוא

למשל נסיון ליצא כתב עת מתוך רשימת )שגיאות ביצוא פריטים מתקבלת על כך הודעה בסיום היצוא  במידה ויש
וכמו כן מדווח היכן נמצא , בהודעה המתקבלת ניתן לבחור האם רוצים להציג את הטעויות בחלון על המסך(.  הפריטים

 .הקובץ אליו נכתבו השגיאות

 .1פרמטר < פורמטים ליצוא וליבוא פריטים < תצורה < עה באחזקה מיקום קובץ השגיאות ושם הקובץ ניתנים לקבי
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 שדות קטלוג של ספר עבור ספריות: נספח

 שדות המידע של הפריט
 :כאן יוקלדו או ייבחרו מטבלאות פרטי המידע היחודיים לפריט המקוטלג

 (.הקלדה חופשית)משפחת המחבר שלוש אותיות ראשונות של שם  קאטר

 . הקלדה חופשית או בחירה מתוך טבלה מיון

בה ניתן  תפתח את טבלת  תקציר המיון של דיואי   כפתור הקשה על 
על מנת . )בחרל סימונו והקשה ע, לאתר את הערך הרצוי בעזרת השאילתה

 .( סגורהקש על , לצאת מהטבלה ללא בחירה

 מחבר
 .לפתיחת טבלת המחברים כפתור הטבלההקש על 

לשם כך רשום את השם והקש . ראשית בדוק אם השם מופיע כבר בטבלה
 .אשרעל 

ם שם המחבר א .בחרסמן אותו והקש על ,  אם שם המחבר מופיע בטבלה
 :אינו מופיע הוסף אותו באופן הבא

. הקלד את שם המחבר. הוספת מחבריםנפתח חלון . הוספההקש על 
השאר את   קודבשדה . טקסט באופן חופשי בשדה הערה תוכל לרשום

 . בחרולבסוף  אשרהקש על [. נומרטור]הערך 
 

 . שם הפריט –הקלדה חופשית  כותר 
פי חוקי הספרנות יש לחפש את  -על, במידה ושם הספר מתחיל בהא הידיעה

שבקצה שורת   לשם כך יש להקיש על  הצלמית . הספר ללא הא הידיעה
 . אשרידיעה ולהקיש על למחוק את הא ה, הכותר

 .שניתן לחפש על פיו שם נוסף לכותר –הקלדה חופשית  רמיזה

מוסד , מתרגם, עורך)כל האחראים לכתיבת הספר  –הקלדה חופשית  אחריות 
 .ניתן לחילופין להוסיף שדות מתאימים לבעלי התפקידים הללו(. וכדומה

 מקום הוצאה
בחר את . הוצאהה מותקומ רשימתתציג את  כפתור הטבלה הקשה על 

" מיון"באותו אופן המתואר בשדות , הערך מהטבלה או הוסף ערך חדש
 ". מחבר"ו

 מוציא לאור
בחר את . המוציאים לאור רשימתתציג את  כפתור הטבלה הקשה על 

" מיון"באותו אופן המתואר בשדות , הערך מהטבלה או הוסף ערך חדש
 " .מחבר"ו

 הקלדה חופשית שנה עברית

 הקלדה חופשית שנה לועזית

 התוכנה מעתיקה לכאן באופן אוטומטי את הספרות משדה שנה לועזית שנה לחיפוש

 הקלדה חופשית עמודים

 תאורת
תציג  כפתור הקשה על (. 'איורים טבלאות וכו)מה הספר כולל חוץ ממלל 

 תאורתאת טבלת ה

 הקלדה חופשית גובה

 הקלדה חופשית. כרכים ומעלה יש למלא רק כאשר לספר יש שני כרכים

כפתור הקשה על . חוברת פתרונות, דיסקט, חומר הנלווה לספר כגון קלטת חומר נלווה

 הוספה/ לבחירה רשימת הערכיםתציג את  הטבלה 

 סדרה
 הוספה/ לבחירה סדרותתציג את טבלת ה כפתור הקשה על 

 הקלדה חופשית מספר בסדרה

 שפה
 הוספה/לבחירה שפותה רשימתיג את תצ כפתור הטבלה הקשה על 

 מהדורה
 הוספה/ לבחירה מהדורותה רשימתתציג את  כפתור הטבלה הקשה על 

 מיקום בספריה
 מיקום בספריהתציג את טבלת  כפתור הקשה על 

. והקטלוג כולל פריטים של סניפים אחרים, במידה ויש סניפים לספריה סניף ראשי

 סניפיםהתציג את טבלת  כפתור הקשה על 
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 הקלדה חופשית או בחירה מתוך טבלה הערה

 הקלדה חופשית.  ISBN ב"מסת

מתווסף אוטומטית  – מספרו של הספר במאגר החיצוני של מרכז הדרכה ד"מספר מרה
 כאשר קולטים פריט ממאגר חיצוני

 סיווג
 הוספה/לבחירה סיווגיםתציג את טבלת ה כפתור הקשה על 

 מקטלג
 הוספה/לבחירה מקטלגיםתציג את טבלת ה כפתור הקשה על 

 
 חזרה לעמוד ראשון


