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 כללי

, של פריטיםושמירה הזמנה , השאלה, החזרהכל פעולות ההשאלות מתבצעים ניהול ומעקב אחר מדור ב

  ממודול ההשאלות. -ישירות לקוראים כולל אפשרות משלוח הודעות דואר אלקטרוני 

 השאלות/החזרותהכניסה לעבודה במודול ההשאלות מתבצעת בתפריט ראשי < 

 במדור השאלות קיימות האפשרויות הבאות:

 השאלה והחזרה של פריטים, תצוגת סטטוס השאלות, ביצוע הזמנות  השאלות / החזרות

 )שנבחר מהרשימה(קורא בודד ושמירת פריטים עבור 

מסויימת, כולל  לקבוצת קוראיםמסויים עותקים של פריט  מספר תהשאל  קבוצתיתהשאלה 

 שינוי תאריך החזרה גורף לכל הקבוצה

 והחזרה של פריטים, תצוגת סטטוס השאלות, ביצוע הזמנותהשאלה   לסניפים השאלה

 עבור ספריות/סניפים. –ושמירת פריטים 

השאלה / הארכת השאלה/ החזרה/ הזמנה /שמירה עצמאית של   השאלה אישית

 הקוראים, באמצעות מספר קורא 

, ללא הזדהות המשאיל, כולל קיבוע פריט הליך מהיר להחזרה בלבד  החזרה מהירה

 להחזרת מספר עותקים 

 רשימת הזמנות פריטים וטיפול בהן  רשימת הזמנות

  רשימת פריטים שמורים וטיפול בהם   פריטים שמורים

  דואל לקוראים תזכורות

 

משלוח תזכורות על השאלות ואיחורים בהחזרות והזמנות באמצעות דואר 

 אלקטרוני ישירות מהתוכנה

 

 השאלות / החזרות 

 לקורא/ סניף ת פריטהשאל

להשאלה לקורא בחר  לקוראים בודדים או לסניפים מתבצע באופן דומה.וההחזרה תהליך ההשאלה 

השאלה להשאלה לסניף בחר באפשרות . )קליק אחד לכניסה לרשימה( ות/החזרותהשאלבאפשרות 

  .לסניפים

  בהמשך תוצג רשימת הקוראים או סניפים לפי האפשרות שנבחרה.

המשך ההסבר  מתייחס להשאלה לקורא. בהשאלה לסניף הפעולות מבוצעות במחברת השאלה לסניף, * 

 למחברת השאלה לקורא, אך התהליך, כאמור, זהה.המקבילה 

ברשימת הקוראים בחר את הקורא לטיפול )עם הקלדת שם המשפחה תיפתח שאילתה לאיתור  .1

 .שלו הקורא לפתיחת מחברת השאלותרשומת הקש הקשה כפולה על הקורא המבוקש( או 

מופיע מידע על הפריטים הנמצאים בהשאלה אצל הקורא , , בחלון ההודעות הצהובהשאלות''בדפית 

צלמית הקש על  )כולל עדכון פרטים( והודעות שונות של המערכת. לתצוגת המידע המלא על הקורא 

 .'תצוגת קורא'

 את ההשאלה ניתן לבצע בשלוש צורות: . 2

 .ע"י הכנסת מספר הברקוד של הפריט א. 
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 ע"י הכנסת מספר הפריט + מספר העותק,  ב.

 ע"י הכנסת/בחירת פרטי הגליון המסויים -השאלת כתב עת  ג. 

  שדות הבחירה יוצגו על פי האפשרות שבחרת:

 

או הקלד את מספר  )באמצעות הסורק( קרא

 הברקוד של העותק.

 

בחר את הפריט מרשימת הקלד מספר או 

 הפריטים ואת העותק מרשימת העותקים.

 

 

מתוך רשימת  עתהכתב הקלד מספר או בחר את 

כתבי העת, עבור לשדה גליון ובחר את הגליון + 

העותק מהטבלה: ע"י פתיחתה, בחירת המנוי 

 .בתיבת העותק  -המבוקש, והקשה על ה

  

 

 2פרמטר * ניתן לקבוע את ברירת המחדל לאופן ההשאלה באחזקה < תצורה< השאלות/ החזרות< 

 

 . Enterביצוע ההשאלה נעשה ע"י הקשה על מקש .  3

, המעבר משדה מספר הפריט אל שדה מספר העותק פריט / עותקבמידה ומשאילים באפשרות של 

 Enter. לאחר הכנסת מספרי הפריט +העותק יש להקיש שוב על מקש Enterנעשה ע"י הקשה על מקש 

 . ברשימת הפריטים להשאלה ויופיעהמושאל הפריט פרטי  לביצוע ההשאלה.

 .ניתן לבצע מספר השאלות ולאשרן יחד 'שמור'.לאישור ההשאלה יש להקיש על צלמית  .4

 5פרמטר רה<השאלות/החזרות <צו( עבור שדה העותק )בתלמשל 1* ניתן לקבוע ברירת מחדל ) 

במחברת הפריט. הקשה על  סטטוס השאלהעל פי הרשום בשדה מחושב מופיע שתאריך ההחזרה *  

 תפתח את התאריכון בו תוכל לשנות את התאריך.  הטבלה  כפתור

רשימת הפריטים המושאלים. מדפית זו תוכל  את מושאלים''בדפית תוכל לראות לאחר סיום הפעולה . 5

 בסרגל הכלים.  'תצוגת פריט'צלמית גם לראות את המידע המלא על הפריט על ידי הקשה על 

 

 הערה להשאלה 

 (, או'שמור'מסוימת, תוך כדי ההשאלה )לפני הקשה על צלמית ניתן להוסיף הערות המתייחסות להשאלה 

'הערה לאחר סימון ההשאלה הרצויה, ע"י הקשה על צלמית  -מושאלים דפית ב לאחר השמירה,

 . אשרבחלונית שנפתחת ניתן לכתוב את ההערה ולהקיש  .להשאלה'

'הערה משמאל לתאריך החזרה צפוי, ובהקשה על צלמית  מושאליםהערה להשאלה תוצג בדפית ה

 שבסרגל. להשאלה'

 כמו כן תיפתח ההערה בעת החזרת הפריט.
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 הערה לקורא

תצוגת )הקשה על צלמית  שתוצגנה בעת ההשאלה, יש להכנס למחברת הקוראהערות לקורא כדי להוסיף 

 סימןבתחתית המחברת. במידה ונרשמה הערה לקורא, יופיע  'הערה'ולכתוב את ההערה בשדה   (קורא

 תפתח את הודעת ההערה. –. במחברת ההשאלה של הקורא. הקשה עליו האזהרה 

 , עדכון, ושמירה. קורא פרטי* ניתן לעדכן גם את שאר פרטי הקורא תוך כדי ההשאלה, בהקשה על צלמית 

 חסימת קורא

תוקף , תפוגת שהקורא רשאי לשאול מספר הפריטים יש הגבלה עלמשלושה טעמים: ניתן לחסום קורא 

פתוחה לשיקול  לבצע את ההשאלההמקרים האפשרות  לושתבש .מסיבות אחרות חסימה זמנית, או המנוי

 .מבצע ההשאלהדעתו של 

  קוראים < פרטי  מתוך מדור במחברת הקוראתאריך תפוגת כרטיס המנוי נקבע בכרטיס הקורא

תצוגת הקשה על ' < השאלות < השאלות/החזרות במדור  במחברת הההשאלה, או וראיםק

 . 'שמור' < 'סגור' הקשה על כפתור< בסרגל הכלים: עדכון הפרטים  קורא'

  חסימת קורא'חסימה זמנית ניתן לבצע במחברת ההשאלה של הקורא ע"י הקשה על צלמית' 

 תריבח< 'אפשרויות'בתפריט ועדכון הפרטים הרצויים )תאריך / מספר פריטים להגבלה. או: 

 . משתמשחסימת 

 הארכת השאלה

במחברת ההשאלות שלו, וכן בהשאלה  –ניתן לבצע הארכת השאלה לכל הפריטים שברשות הקורא 

 יך החדש.ובחירת התאר'הארכת השאלה', ע"י הקשה על צלמית  - 'מושאלים'אישית: בדפית 

<  בחירת הקבוצהבהשאלה קבוצתית < שינוי תאריך החזרה לכל העותקים של פריט מסויים עבור קבוצה: 

 ובחירת תאריך החזרה חדש. -' 'שינוי תאריך החזרהבחירת הפריט להארכה < כניסה לדפית 

 

 השאלה של קבוצת עותקים

של הכנס למחברת השאלות מסויים יש ל קוראל אותו פריטעותקים של  מספרעל מנת להשאיל  .0

 .'קבוצת עותקים'דפית הקורא,  להקיש על 

או לבחור את הפריט מתוך  את מספר הפריט להשאלה ולהכניס' הוספת שורהצלמית 'ש על יהקל .2

 .רשימת העותקים הפנוייםחלון תופיע ב. הרשימה

 .על המסך. רשימת העותקים שנבחרו תוצג 'אשר'כפתור ש על  יהקלסמן את העותקים להשאלה ול .3

 עדכן את תאריך ההחזרה, אם נחוץ.ניתן ל .4

   .'שמור'צלמית ש על שמור יהקיש ל לביצוע ההשאלה .5

 

 השאלה של קבוצת פריטים

)הגדרת קבוצות פריטים מתבצעת דרך שנאספו מראש לקבוצה  –על מנת להשאיל קבוצת פריטים  .1

עבור של הקורא, ל השאלותההכנס למחברת לקורא מסויים, יש ל .(קבוצות פריטים<פריטיםמדור 

 .'קבוצת פריטים'לדפית 
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כדי להציג את חלון בחירת הקבוצות. תופיע רשימת קבוצות  'הוספת שורה' צלמית ש עליהקל .2

המסך תוצג רשימת הפריטים  , לבחירת הקבוצה להשאלה. עלהפריטים המוגדרות במערכת

 .המשתייכים לקבוצה

את תאריך ההחזרה. למחיקת פריט  ,אם נחוץ - עדכןלאת העותק ו יש לבחורעבור כל פריט  .3

 . 'מחיקהצלמית 'מהרשימה הקש על 

 .'שמור'צלמית  ש על יהקל יש  לביצוע ההשאלה .4

 

 הזמנות דפית

 הזמנת פריט עבור קורא ניתן לבצע בשלוש דרכים: 

להקיש על צלמית  – הזמנות'בדפית ' –במחברת ההשאלות של הקורא  השאלות/החזרות,במדור  .1

 ' ולבחור את הפריט/הפריטים עבור הקורא.'הוספת שורה

'הוספת להקיש על צלמית   - 'ממתינים'בדפית  –, בכרטיס הקטלוג של הפריט פריטיםבמדור  .2

ולבחור מהרשימה את הקורא/הקוראים המבוקשים. הפריטים המוזמנים יכנסו אוטומטית  שורה'

 במחברת ההשאלה של הקורא  'הזמנות'לדפית ה

ולבחור  'הוספת שורה' להקיש על צלמית –'ממתינים' בתצוגת הפריט בדפית  יפושיםחבמדור  .3

במחברות ההשאלה  הזמנות'את הקוראים מהרשימה. הפריט המוזמן יכנס אוטומטית לדפית ה'

 של הקוראים

 'שמור'לביצוע ההזמנה יש להקיש על צלמית  .4

  מחיקהצלמית 'למחיקת פריט מרשימת ההזמנות בחר את הפריט והקש על' 

, עם פרטי הפריט המוזמן, פרטי ברשימת הזמנותמדור השאלות < הזמנות שבוצעו מופיעות ב .5

 הקורא הממתין, ותאריך ביצוע ההזמנה 

 .בעת החזרת פריט מוזמן תופיע הודעה על כך ואפשרות להציג את רשימת הממתינים 

  הוא יצא אוטומטית מרשימת ההזמנות, והקורא יוצא  –בעת השאלת פריט שהיה מוזמן

  מרשימת הממתינים בכרטיס הפריט

 

 דפית הסטוריה

' במחברת היסטוריהלדפית ה' 'מושאלים'פריטים שהוחזרו יעברו אוטומית בעת ההחזרה מדפית ה

 ההשאלות של הקורא/סניף, וכן בתצוגת הפריט במסך ההשאלות/היסטוריה של הפריט.

 

  דפית שמורים

עבור הקורא.כך למשל, אם בוצעה  שמירת פריטיםבכרטיס עדכון השאלות/החזרות של קורא ניתן לבצע 

נוכל לשמור אותו עבור הקורא הבא ברשימה. בהמשך  –החזרה של פריט, ועולה רשימת הממתינים לו 

 נוכל להודיע לקורא, באמצעות הדואר האלקטרוני, שהזמנתו הגיעה ושהספר נשמר עבורו. 

* דינו של פריט שמור כדין פריט מושאל: לא ניתן להשאילו לקורא אחר אלא אם בוטלה השמירה. כמו כן 

 הגבלת מספר הפריטים להשאלה מתייחסת גם לפריטים שמורים  
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 דפית תשלומים )אופציונאלי(

 ותההשאלתשלומים גם בכרטיס  לנהלניתן , בכרטיס הקוראבנוסף לניהול התשלומים במודול הקוראים 

 .12. האפשרות לעשות זאת נקבעת ב: אחזקה < קובץ תצורה < השאלות/החזרות < פרמטר של הקורא

בדפית זו מנוהלים תשלומי הקורא דוגמת פיקדון, מנוי חדש, חידוש מנוי שימוש בשירותים בתשלום 

ופס פרטי )הדפסות, צילומים, תרגומים שעת סיפור וכד'(. לכל קורא ניהול רשימת התשלומים שלו )עם ט

 תשלום בחלק התחתון של המסך(.

 . ניתן להקים סוגי תשלומים ללא הגבלה 'סוגי תשלומים': סוגי התשלומים מוגדרים במודול הערה

 'הוספת שורה'להוספת תשלום חדש יש להכנס לדפית התשלומים של הקורא, ולהקיש על צלמית  .1

נפתחת רשימת סוגי התשלומים. עם בחירת סוג התשלום המבוקש נוספת שורת  –מסרגל הכלים 

)ייחודי לכל  קודתשלום בחלק העליון , ונפתח טופס פרטי התשלום בחלק התחתון. התשלום מקבל 

מתקבל מנומרטור פנימי במערכת(, שלא ניתן לשנותו ונרשמות ברירות המחדל  -תשלום במערכת

 שמוגדרות לסוג התשלום 

בעת עריכת תשלום במודול  'סוגי תשלומים' נקבע מועד פקיעה אוטומטית אם מוגדרת  שים לב:  * 

קובע  "חידוש מנוי" או "מנוי חדשלאותו סוג תשלום. עדכון של תאריך תשלום מסוג " תקופת תשלום

 אוטומטית גם את תאריך סוף המנוי של הקורא.

רטי התשלום. תחילה יש לבחור את התשלום למטה, ניתן להוסיף את פ 'יצירה'בהקשה על כפתור  .2

,   'שמירה'המבוקש  )לסמן את התא בצידו(. לאחר השלמת רישום תשלומי קורא והקשה על כפתור 

)מתחת לכפתור 'עריכה' כל עוד לא בוצעה הדפסה, ניתן עדין לעדכן את פרטיו : בהקשה על כפתור 

 'יצירה'(.

שיופיע בשדה  ם , כולל מספר הקבלה )מספר רץ(שתכלול את כל שורות התשלו - להדפסת הקבלה .3

בנוסף למספר הקבלה שמתווסף, יופיע בעמודת  'הדפסה'.יש להקיש על כפתור  -'מספר קבלה'

 'קבלה' )לצד עמודת ההערות( סמל שמציין שהודפסה קבלה. 

 של הקבלה המקורית.  עותקעבורה קבלה, מאפשרת הדפסת  שכבר הודפסהבחירת שורת תשלום  .4

 

 סת תוכן מחברת השאלותהדפ

 .תופיע תיבת שיחה. הדפסההקש על צלמית ניתן להדפיס פרטים לפי בחירה ממחברת ההשאלות. 

 .'אשר'שברצונך להדפיס והקש על  דפיותאת ה סמן

 

 / ניהול היסטוריה של קוראיםהחזרת פריט 

 דרכים: לושבמדור השאלות ניתן לבצע החזרה בש

 לקלוט את הפריט באחת משלוש אפשרויות: ניתן . החזרה מהירהבאפשרות  הריבח .א

 או הקלדתוקריאת  מספר הברקוד , 

  והקשת  או בחירתם מהרשימה < –העותק  מספר פריט ומספרהקלדתEnter  

  הגליון והעותק מהרשימהבחירת הפריט  -כתבי עת , 
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להחזיר באופן זה באמצעות  . )כתבי עת ניתן'שמור'צלמית על לביצוע ההחזרה יש להקיש  

 מספר ברקוד בלבד.(

מחברת פתיחת  השאלה/ החזרה לסניפים. אוהשאלה/ החזרה לקוראים באפשרות  הריבח .ב

והכנסת פרטי הפריט להחזרה )קריאת או הקלדת מספר הברקוד,  השאלות'בדפית ' השאלות

 הקלדת מספר פריט +עותק או הכנסת פרטי גליון כתב העת(

מחברת השאלות פתיחת  השאלה לסניפים. אוהשאלה/ החזרה לקוראים  באפשרות הריבח  .ג

 .. בדפית זו מופיעה רשימת הפריטים בהשאלה אצל הקורא/סניףמושאלים''לדפית  ומעבר

. לאחר -בשורת הפריט, הסמל ישתנה לבצד ימין  על  הסמל  יש להקיש להחזרת פריט 

 .  'שמור'צלמית ש על יהקיש  למכן 

 ,רשומה'מתפריט  החזרת הכלבאפשרות  יש לבחור להחזרת כל הפריטים שבידי הקורא' > 

 .ש על שמור יהקללאחר מכן לאשר את ההחזרה ו

   תופיע על המסך הודעה על  -או הערה להשאלה  בעת החזרה של פריט שיש עליו הזמנה

 כך.

 

 ה קבוצתיתהשאל

פריט בצורה מרוכזת עותקים של את קבוצות הקוראים מגדירים דרך מדור קוראים. לאחר מכן ניתן להשאיל 

 לחברי הקבוצה. 

קבוצה ה תריבחל. תוצג רשימת הקבוצות. קבוצתיתבאפשרות השאלה יש לבחור במדור השאלות  .1

בדפית עותקים שתיפתח  עדכון השאלות של הקבוצהבמחברת המבוקשת על ידי הקשה כפולה. 

 .רשימת הקוראים השייכים לקבוצה ה תופיעלקבוצ

במידה ועותקים של הפריט כבר  הפריט להשאלה.)או לבחור מרשימת הפריטים( מספר להקליד את  . 2

יופיע מס' העותק לצד שמו של הקורא. במידה ובידי הקורא פריטים  –מושאלים לקוראים בקבוצה 

 באיחור תופיע לצדו צלמית המורה על כך. 

 עדכן את תאריך ההחזרה במידת הצורך.לעותק ומספר ה יש להכניס את. לכל קורא 3

 לביצוע ההשאלה. 'שמור' צלמית ש עליהק. ל4

 

 שינוי תאריך החזרה לכל הקבוצה

הקלדת מספר הפריט ותאריך  שינוי ת. החזרה לקבוצה <דפית השאלות < השאלה קבוצתית <  מדור

 < שמורההחזרה החדש 

 

 השאלה/החזרה לסניפים

 .השאלה והחזרה של פריטים, תצוגת סטטוס השאלות, ביצוע הזמנותהשאלה בין ספריות. 
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קוראים < ניתן להשתמש בסעיף זה במידה והוכנסו פרטי הספריות ששואלות את הפריטים דרך מדור 

 פרטי ספריות .

 השאלה/החזרה לקוראים .שרויות זהים לאלו שבסעיף כל התהליכים והאפ

 

 השאלה אישית

 מאפשרת לקורא להשאיל ספרים לעצמו באמצעות מספר קורא.

. המשך תהליך 'אשר' הקשה על כפתור< הקלדת מספר הקורא  השאלות < השאלה אישית <מדור 

 השאלת פריט לקורא/סניף.ההשאלה זהה למתואר בסעיף 

 ה אישית )בעל סיסמא מתאימה(יכול גם לבצע הארכת השאלה. קורא שרשאי לבצע השאל 

 

 בעת הארכת ההשאלה נבדק מספר המזמינים לפריט מול מספר העותקים הזמינים    שים לב

להשאלה באותו רגע. אם מספר המזמינים שווה  או עולה על מספר העותקים הזמינים, לא 

 ניתן יהיה להאריך את ההשאלה לפריט זה.

 

 הזמנותרשימת 

 מציגה את רשימת כל ההזמנות הרשומות בתוכנה, ממויינת לפי תאריך ההזמנה.

 ניתן למיין את הרשימה לפי כל אחת מהעמודות )כולל מיון משני(בטבלה ולהדפיסה 

  ניתן לקבל את רשימת ההזמנות של פריטים זמינים )לא מושאלים( כדי להודיע לקוראים על

בתחתית  'הזמנות לפריטים זמינים בלבד'מון התיבה זמינותם המיידית להשאלה, ע"י סי

 הרשימה.

  לקוראים שיש להם כתובת כזו בכרטיס  –ניתן לשלוח הודעות בדואר אלקטרוני ישירות מהרשימה

 הקורא. כמו כן ניתן לצרף להודעת הדואר האלקטרוני קבצים נוספים.

 .ניתן להשאיל מתוך הרשימה על ידי הקשה כפולה על הקורא המבוקש 

 

 פריטים שמורים

עד שלב השמירה, כאשר רשומת הפריט מופיעה בחלק  -, השאלהפעולת השמירת פריט מתבצעת כמו  

 התחתון של דפית ההשאלות.

 על מנת לבצע שמירה:

לימין רשומת הפריט בהשאלה. צלמית  צלמית ההשאלהשמירת ההשאלה, יש להקיש על  לפני .1

. הקשה על צלמית 'שמירה', ובמלבן ההודעות הצהוב תופיע המילה שמירהתהפוך לצלמית  ההשאלה

 בסרגל התפריט תאשר את השמירה. 'שמור'

. הקשה על פריטים שמוריםוברשימת  'שמורים'לאחר ביצוע השמירה יופיע הפריט השמור בדפית  .2

לביצוע  -ת של הקורא רשומת השמירה ברשימת השמורים מעבירה ישירות לכרטיס עדכון ההשאלו

 השאלה.
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במחברת ההשאלה שלו, או בהשאלה  ה'שמורים'ניתן לבצע השאלת פריט שמור לקורא מתוך דפית   .3

 'השאלות'.רגילה בדפית 

פריט שמור מופיע כמושאל בתצוגת פריט, כאשר הצלמית לצידו היא צלמית'שמורים'. אך לא ברשימת  .4

 ההשאלות של הקורא.

 תופיע הודעה מתאימה. –ור לקורא אחר בנסיון להשאלת פריט שמ .5

 ניתן למחוק רשומות מרשימת הפריטים השמורים. .6

 תזכורות לקוראים/ספריות

מידע רלוונטי כמו:  SMSבמדור השאלות ניתן לשלוח לקוראים בדואר אלקטרוני ו/ או בהודעות טקסט 

 ריות.תזכורות להשאלות, הודעות על פריטים שהוזמנו והודעות כלליות לקוראים/לספ

  ניהול ההודעות נעשה במדור אחזקה, שם נערכות כל ההודעות, הכוללות תבניות של שדות המידע

< ניהול  אחזקהבפרק   -המתאימים, וכן טקסט חפשי של תוכן ההודעות. )להסבר מפורט ראה 

 הודעות(.

 לקוראיםתזכורות 

, עולה רשימה של כל הפריטים המושאלים והקוראים לקוראים'דואל תזכורות במדור ההשאלות, בפתיחת '

הושאלו.ניתן לערוך את הרשימה ע"י הקשה על צלמית 'תצוגת עמודות' ובחירת העמודות לרשימה,  להם

 סידור העמודות )מיקום ורוחב( ע"י גרירתן על פני הרשימה.

  .רשימת ההשאלות כוללת את כל השאלות 

  תאריך ההחזרה הצפוי אדום -בהשאלות שבאיחור. 

  יופיעו באפור )לא פעילים( –קוראים ללא כתובת דואר אלקטרוני. 

  בעזרת השאילתא ניתן לבצע סינון הרשימה, לפי כל אחת מהעמודות, כולל חיתוך על תאריך החזרה

 = בחירה מהתאריכון(. 'תאריך החזרה לפני'צפוי )

  לבחירת סוג התזכורת המתאים )תזכורת לקורא מאחר/תזכורת על פריט/תזכורת השאלות

 ת תפריט הודעה לשליחה ובחר את ההודעה הרצויה.לקורא/תזכורת לסניף( פתח א

  ההודעה שנבחרה תשלח אוטומטית בדואר האלקטרוניו/או בהודעת טקסט  'שלח'בהקשה על כפתור

SMS   .על פי ההגדרה בכרטיס הקורא, לכל הקוראים שברשימה המסוננת 

 .במידה ומשלוח הודעה נכשל תעלה הודעה עם פירוט הסיבות לכך 

. לאחר בחירת ההודעה יופיע מסך התראה שיציג את שם הודעה העומדת להשלח ואת 1  שים לב:      

 מספר הנמענים שברשימה. בשלב זה יש אפשרות לביטול פעולת השליחה. 

 תאריך התזכורת האחרונה. במחברת ההשאלות של הקורא, בדפית 'מושאלים' יש חיווי על 2       

 שנשלחו לקורא מתוך המערכת. סה"כ התזכורותוכן 

 

 הודעה על הגעת פריט שהוזמן

הודעות על פריטים שהוזמנו, כאשר אלו  SMSניתן לשלוח לקוראים בדואר האלקטרוני ו/או בהודעות טקסט 

 מוחזרים לספריה:

  בעת החזרת פריט שיש לו ממתינים תופיע הודעה על כך. בהצגת רשימת הממתינים ניתן לסמן את

 שאליהם נרצה לשלוח הודעה, ע"י הקשה על צלמית המעטפה בצד ימין של הרשומה.הקוראים 

file://ideadfs/ditsas$/מדריך%20ל%208.0%20בעברית/חומר%20גלם/אחזקה%20אנטרפרייז%206.doc%23הודעות_דואל


 השאלות                                                                                                                                                  

 
 Idea@ALM  11                                                                     מדריך למשתמש                                   

  תשלח ההודעה בדואר אלקטרוני ו/או ב –לאחר אישור ההחזרהSMS .למזמינים שסומנו 

  .לפני שליחת הודעות למזמינים מתבצעת בדיקה שיש מספיק עותקים זמינים להשאלה לכל המזמינים

 את השאילתה על הרשימה. על השולח לעדכן –במידה ואין 

 

 הארכת השאלות באינטרנט

 בממשק האינטרנט/אינטרהנט ניתן לבצע פעולות מסויימות הקשורות בהשאלות ובהזמנות.

קורא שמזדהה ובכרטיס הקורא שלו סומנה התיבה 'רשאי להאריך השאלות באינטרנט'  .1

וי ( בהתאם יוכל להכנס לכרטיס הקורא שלו ולהאריך השאלה )לדחות מועד החזרה צפ

להגדרות סטטוס ההשאלה של הפריט, ובהתאם למדיניות ההארכות שנקבעה והוגדרה 

 :השאלות< קובץ התצורה ב

ניתן לקבוע האם ניתן להאריך השאלות של פריטים שמועד  00בפרמטר  (1

 החזרתם הצפוי עבר 

 לא –כאשר יש לפריט מספר ממתינים העולה על מספר העותקים הזמינים  (2

 ניתן לבצע הארכת השאלה. יחד עם זאת:

האם לחסום אפשרות הארכת השאלה של פריטים  ניתן לקבוע 01פרמטר ב (3

 כאשר יש להם ממתינים, בלי קשר למספר העותקים הזמינים. יחד עם זאת:

ניתן לקבוע את מספר השעות, שאם תקופת ההשאלה של עותק  01בפרמטר  (4

לצורך חישוב הזכאות  ,שאלהייחשב כזמין לה לאהעותק  -קטנה ממנו 

 .להארכת השאלתו

, כל העותקים שתקופת ההשאלה 24אם נקבע בפרמטר ערך  -לדוגמה 

שלהם קטנה מיום אחד, לא ייחשבו כזמינים להשאלה בחישוב הזכאות 

וזה בלי שום קשר למספר  -להארכה, אפילו אם הם לא מושאלים בפועל 

 .הממתינים לפריט

פריטים לסל ההזמנות שלו, ולסמן פריטים שיבחר מהסל קורא שהזדהה יכול לאסוף  .2

 להעברה להזמנות פעילות במערכת ההזמנות של התוכנה.

 כמו כן יוכל הדפיס את רשימת הפריטים שבסל, ו/או למחוק אותם מהסל בכל עת.
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