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 כללי

, IDEA ALM תוכנת משתמשי מכלל שעלו והערות בקשות סמך על ושינויים חידושים כוללת 0.8 גרסה

 .פרטני ובאופן השונים בפורומים

 . להם תודתנו כך ועל, הנאמנים לקוחותינו דווחו עליהם רבים באגים תוקנו והשיפורים החידושים לצד

 ניתן עבודה והוראות פירוט. 0.8 בגרסה החדשים הפיתוחים ואת השיפורים את בקצרה מציג זה מסמך

 .בתוכנה ומדור מדור בכל העזרה בקבצי למצוא

 מכשירי הב הקטלוג חשיפתאפשרות ל קיימת החדשה בגרסה והתכונות היכולות מגוון בין

Smartphone  ,קוד -בבר תמיכה כולל(QR ) ,שילוב אפשרות  ,ניהול עמדות השאלה עצמיות בספריות

 .האדמיניסטרציה ממשק בעיצוב נרחב ושינוי האינטרנטבממשק  TIMELINEשל 

 אינן חלקן , זאת עם, אידאה לקוחות לכלל המיועדת הגרסה מן חלק ןהינאשר מופיעות במסמך  היכולות

 .ניתן לרכוש אותן מאידאהמהוות חלק מתשתית המוצר ובמידת הצורך 

מסמך זה מהווה מדריך משתמש מפורט הכולל הסברים ודוגמאות של כלל הפיתוחים והחידושים 

התנסות עם הגרסה לכם המסמך הינו מדריך ליישום ושימוש במכלול יכולות התוכנה ויאפשר . בגרסה

 .פן שוטףמבלי להזדקק לשירותי התמיכה של אידאה באו, החדשה בצורה עצמאית ורציפה

 .או לתמיכת אידאה/ מומלץ לפנות לקבצי העזרה ו, ליישום היכולות באופן מלא**

  0.8והשיפורים בגרסה רשימת החידושים 

I .ה ממשק WEB 

 
 הנחיות לביצוע/  הערות שינוי/ תיאור  החידוש  נושא 

ספריה    .1

 בסמרטפון

הספריה :  למערכת אידאה נוסף מוצר חדש
  1בסמרטפון

 

2.  

 קוד בבר תמיכה

QR לפריטים 

עבור ( QR)תמיכה בבר קוד נוספה 
אפשרות להוסיף לדף  -הסמרטפונים  

לטובת , קוד שלו QRהפריט גם את ה 
הקישור בהצגת )הסמארטפונים באינטרנט 

 כאן הקש הסבר מפורטל (פריטל

 

 .מאגרים 75ניתן להציג במסכי החיפושים  ריבוי מאגרים  .3
 

4.  
שאילתות 

שמורות 

 בתפריט הצד

הצדדי  נוספה אפשרות להגדיר כניסות בתפריט

 הסבר מפורט' ר.שמורות שאילתותעבור 

 ,  WEBשמירת שאילתה כללית בממשק ה . 1
הגדרת תפריטים  < אחזקה: בחלונות. 7

דפית כניסות בתפריט < תפריט צדדי< באינטרנט
 . בחירת השאילתה השמורה< הוספה  <
 'אנונימוס'גם ל -ואם מתאים ' פעיל'תיוג תא . 9

                                                           
1
 בתשלום נלווה מוצר 
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 הנחיות לביצוע/  הערות שינוי/ תיאור  החידוש  נושא 

 * פריט ופרטי חיפוש תוצאות תצוגת* 

תיאור תוכן   .5

 מוטמע

ניתן להציג  תאור תוכן מוטמע שהוכנס בחלונות 
  גם בממשק האינטרנט

באינטרנט /יוצג בחיפוש  בסוג החומר בדפית
לוודא שבדפית .)לתייג את תיאור תוכן מוטמע

אופן הצגת תוכן 'בחלק התחתון סומן ' אינטרנט'
 ('מוטמע

 סל  .6

: ניתן להעביר פריטים לסל מתצוגת אלבום
לאחר הזדהות יופיע הסל גם לצד הפריט 

 בתצוגת אלבום

-תת<  'אינטרנט'בדפית , חומרהסוג מחברת ב
 'הוספה לסל'תיוג תיבת : 'אלבום. רתצוגת 'דפית 

 אלבום  .7
אפשרות לקבוע את השדות המוצגים מתחת 

 לתמונה  בתצוגת אלבום

תת דפית '< אינטרנט'דפית <סוג החומרמחברת ב
לבחור  –' הוספה': ' תצוגת רשימת אלבום'
 .להוסיף את השדותו

מאגרים באינטרנט <מספר השדות נקבע בתצורה
 113פרמטר : 

-מולטימדיה   .8

 תמונה ראשית

הוספת תיאור בתמונה הראשית בכרטיס  .1
 פריט באינטרנט

 

 
' יוצג בחיפוש'דפית  <סוג החומרמחברת ב

 –מולטימדיה 'לתייג את ' אינטרנט'בעמודת 
 .'תיאור

9.   

 -מולטימדיה ראשית בתצוגת דף פריט  .2
אפשרות לראות מתחת לתמונה את שדות 

בדף  בדומה לשאר המולטימדיות, הקיבוץ
 הפריט

 
 

 

 מבנים –עצים   .11

 היררכיים

מנגנון חדש המאפשר הצגה באינטרנט של 
 עצים גדולים

פרמטר : מאגרים באינטרנט< תצורה < אחזקה 
105 = Y/ N 

 מבנים –עצים   .11

  היררכיים

 אפשרות להציג עץ ללא שמות השדות .1
 
אפשרות לדפדף בין עצים שונים  .2

במבנה ההיררכי בממשק החיפוש 
 -באינטרנט 

תיוג < בחירת מבנה  : מבנים היררכיים < אחזקה
 'אורי סוג החומריהצגת ת'  תיבת

 
תחת ', מבנה היררכי'דפית <  WEB ה בממשק 

 'תצוגת עץ היררכי'

12.  TIME-LINE 

 
של תאריכים   TIME-LINEשילוב אפשרות ל 

  .במסכי תצוגת הרשימה, ומספרים
רשימת הקשה על מקטע בסרגל המופיע בראש 

התוצאות תביא את הפריטים העונים על מקטע 
 כאןלתצוגה ופרטים הקש . זה

 
על מנת לקבוע שהשדה יוצג בסרגל הזמנים יש 

. במחברת השדה' סרגל זמנים'לתייג את תיבת 
 .השדה חייב להיות מסוג מספרי או תאריכי

פנסים בחיפוש   .13

 מתקדם

מותנה  –להסתיר את הקוד בפנסים ניתן 
עבור משתמשי ,  בהגדרה בקבוצת ההרשאה

 כאן לחץלפרוט נוסף . הקצה

 
הצגת ' :'סקורלר'דפית -תת<במחברת השדה 

 .'לא'בחור  ל:'קודים בממשק האינטרנט
 

האם לאפשר 'לתייג את תיבת  ההרשאהבמחברת 

 '..הסתרת קודים
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 הנחיות לביצוע/  הערות שינוי/ תיאור  החידוש  נושא 

 דפיות אישיות   .14

אפשרות לתצוגה של הדפית  -דפיות אישיות 
הכוללת את התמונה הראשית של הפריט 

 המקושר

 

 נושאים  .15
בתצוגת פריט בהצגת הנושאים ניתן להציג את 

 (עמודים גליונות למשל)כל הקיבוץ 

 

פריטים   .16

 מקושרים

הראשונה את  בכרטיס פריט ניתן להציג בדפית
לפי סוגי הקשרים )הפריטים המקושרים 

 כולל אפשרות להצגת תמונה -( שהוגדרו

 דפית-תת<דפית אינטרנט < סוגי חומר  <אחזקה 
הצגת אלבום תמונות לתייג תיבת : תצוגת פריט 

 לבחירתנפתחת תיבה  <של פריטים מקושרים 
 . קישור פריטים הרלוונטיהשדה 

הסתרת שמות   .17

 שדות

אפשרות להציג את המידע של של הפריט 
רק את טקסט המידע או פריט /ברשימה ו
 ללא שמות השדות, שבשדות

תת דפית תצוגת <דפית אינטרנט< סוג חומר 
של התיבה ( או לא)תיוג < תצוגת רשומה / פריט 

 'הצגת שמות השדות'

מידע תצוגת   .18

  נוסף

 מיידניתן לבחור תצוגת מידע נוסף מעוצבת . 1
 עם הכניסה לתצוגת הפריט 

 - httpאם אין  -לינק במידע נוסף באינטרנט . 7
 המערכת מוסיפה את זה באופן אוטומטי

תת <  'אינטרנט'דפית < סוגי חומר < אחזקה 
הצגת כל 'לתייג את התיבה : ' תצוגת פריט'דפית  

 'המידע הנוסף מעוצב

 הארכת השאלה  .19
הארכת השאלה באינטרנט הבלטה נוספת 

 "אין אפשרות להאריך את ההשאלה"להודעה 

 

21.  
הורדת פריטים  

מאתר מרכז 

 הספר

על הורדת פריטים ( הודעה)הוספת חיווי 
כדי שלא  –מקטלוג מרכז הספר והספריות 

 'הורדה'ללחוץ שוב ושוב על 

 

 II .החלונות ממשק 

שינוי/  החידוש תאור נושא   הערות 

 עיצוב חדש  .21
עוצב מחדש בהתאם לרוח ממשק הניהול בחלונות 

 מסך צילומי' ר .הזמן

במסכי הרשימות , מסך ראשי עוצב מחדש
תהליכים עברה לצד /בחירת המאגרים

 בכפתור אפשרויות: שמאל 

 כללי  .22
יציאה מהירה מהתוכנה במקרה ואבד הקשר עם 

 בסיס הנתונים

 

 כללי  .23
 

גם ( חיתוכים, עותקים)אפשרות לעבודה שוטפת 
 MMM/dd/yyyyכאשר פורמט התאריך בתחנה הוא 

 

24.  
הקמת אינדקס 

 מלים

 
 -מתן חיווי על חיפוש שהופסק בגלל כמות תוצאות 

כך וכך תוצאות ולא " בערך"נותן חיווי שנמצאו 
 .במדוייק

 

25.  

איחוד קטלוג 
 פריטים ופריט

 בתהליך

 
כל  -קטלוג פריטים ופריט בתהליך  -איחוד מדורים 

פריטים . הפריטים מנוהלים תחת מדור אחד
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שינוי/  החידוש תאור נושא   הערות 

יתנהגו בהתאם לתהליך , השייכים לתהליך
פריטים (. 'תנאי העברת סטטוס וכד, כפתורים)

" ללא תהליך"שאינם בתהליך ישוייכו לתהליך 
 ויתנהגו בדומה לגרסאות הקודמות

 תזכורות   .26

 
 –שליחת דואר אלקטרוני ומעקב אחרי הזמנות 

יתווסף תאריך התזכורת האחרון ובמכתב התזכורת 
 נשלחו לכל פריט שתזכורות מספר היופיע 

 

27. 2

7

2 

הארכת  
 השאלות

  
  
  
  

התוכנה שומרת  -ח אי הארכת השאלות "דו .1
בטבלה את הנתונים של ההשאלות שלא הוארכו 

ניתן גם להפיק דוחות על . והסיבה לאי הארכה
 .אמצעות מחולל הדוחותהטבלה הזו ב

הוספת פרמטרים ברמת הקורא המאפשרים  .7
לא /רשאי)להגביל את ההארכה הספרים 

 (.אוטומטית בלבד/רשאי

אפשרות חסימת השאלה גורפת לקבוצת  .9
 .קוראים

חסימת הארכת השאלה באינטרנט אם קורא  .4
הוא לא יוכל להאריך ( חסימה לתאריך)נחסם 

 .השאלות באינטרנט ולא בהארכה האוטומטית

שיקבע את , הוספת פרמטר ברמת סוג החומר  .5
מות ההארכות שניתן לבצע לכל עותק כ

 .באינטרנט

הארכת השאלות < השאלות ( 1סעיף )
 , אוטומטית

בספריית השאלות , וכן במחולל הדוחות

 "הארכת השאלות אוטומטית" דוח :הזמנות

 

לעדכן באופן /לשנותניתן  (9-ו 7סעיפים )
  .לפי קבוצת קוראים, גורף

עדכון "כפתור  < קבוצות קוראים <קוראים 
 ."נתוני קוראים

 

 

 

: באמצע' כללי'דפית < סוג חומר ( 5סעיף )

 'מקסימום הארכות השאלה לפריט'

28. 3

 רשימת ממתינים 2

 
ממתינים  העולה כאשר  הוספת שדה כותר לרשימת

 מבצעים החזרה לפריט מוזמן

 

29. 3

3 
שליחת מייל 

  מרשימת הזמנות

 
נשלחות רק : בעת שליחת מייל מרשימת הזמנות 

 ההזמנות המסומנות

 

31. 3

 סטוריהידפית ה  4

 
ניתן  -בהשאלות ובקוראים  - סטוריהידפית הב

 תצוגת פריט גם בכניסה הראשונה לדפיתלהפעיל 

 

31. 3

 שמוריםרשימת   5
 

 "קבוצה ראשית"ברשימת שמורים נוספה עמודה 

 

 * פריטים* 

32. 3

6 

הורדת 

מולטימדיה 

 ד"משרת מרה

בעת ייבוא אפשרות להורדת הקבצים הפיזיים נוספה 
לקטלוג  רכז הספר והספריותמשרת מרוחק במ

 למחשב המקומי של הלקוח -הספריה 

להכניס  72'  פרמטר מס<פרמטרים כלליים
Y , 

בסוג החומר להכניס ברירת מחדל לשדה 
לבחור את מחיצת = לוגי /מיקום פיזי

 הקבצים



                                                                                  
 

 72 מתוך 3 עמוד
 

 13791, העמק משמר, מידע מערכות אידאה
 9896777 04: פקס,   9896199 04:טלפון

 ALM.com-www.IDEA   ALM.com-IDEAi d e a @ 
 

 

שינוי/  החידוש תאור נושא   הערות 

33. 3

 מולטימדיה 7

 
פותחו דפיות מולטימדיה חדשות לטיפול בריבוי . 1

מאפשרות טיפול  -( עם ובלי תמונה) המולטימדיות
מיועדות למצבים בהם יש . בקיבוץ בודד בכל פעם

 כמות גדולה של מולטימדיות
 
נוסף ספרור בדפית מולטימדיה  כמו שהיה . 7

 5.7בגרסה 
 
תווים  758מעבר ל  URLלהכניס כתובת  ניתן . 9

 'שם קובץ'בשדה 
 
ניתן לא . שדות חובה 9לא ניתן לשמור ללא מילוי . 4

 להכניס ברירת מחדל לשם הקובץ
 

 

34. 3

8 

 
תמונה ממוזערת 

 בדפית ראשונה

 
האייקון יוצג , במידה ואין קישורי מולטימדיה בפריט

או , כשיש מולטימדיה שלא קושרה באופן תקין. אפור
 Imageמופיע הכיתוב   -(thumbnailשלא נוצר 

Unavailable 

 

35. 3

 תוכן מוטמע 9

 
נוספה התאמה לקוד החדש  YouTubeבקישור ל . 1

 YouTube -של תוכן להטמעה של סרטים ב
 
תמיכה בפורמט החדש של תוכן מוטמע מסוג . 7

GOOGLE_MAPS 

 

36. 4

1 

קליטת קבצי 

מולטימדיה 

מרובים מקובץ 

 אקסל

 נכתב ממשק המאפשר למפות את קובץ האקסל
, המכיל את קישורי המולטימדיה ומספר הפריט

 .מולטימדיה רבים לפריט קייםולבצע קליטת קבצי 
 הסברים ליישום' ר

 

37. 4

 כתבי עת 1
הוגדל מספר התווים שניתן לרשום בהערה לכרטיס 

 מנוי של כתב עת

 

38. 4

 הדפסת דוחות 2
אפשרות לקבוע שכל פריט  -הדפסת דוח עם תמונה 

 יתחיל בעמוד נפרד

עם )בחירת הדוח < רשימה להדפסת דוח 
פריט יתחיל בעמוד 'תיוג התיבה ( : תמונה

 'חדש

39. 4

3 
דפית השאלות 

 בתצוגת פריט

< דפית השאלות <-מחברת הפריט <בחיפושים 
נוספה אפשרות להציג עמודת : עותקים מושאלים 

 מס טלפון של הקורא 

 

41. 4

4 
דפיות קישורים  

 אישיות

 
 נוספה אפשרות להשתמש במספר דפיות. 1

בכל . הן לקטלוג והן לחיפושים, קישורים אישיות
לא /דפית ניתן לאפיין את סוגי הקשרים שיופיעו

 ,לא יופיעו/יופיעו או את סוגי החומר שיופיעו
 ניתן לתת שמות רלוונטיים לדפיות. 7

הוספת ' < דפיות'דפית <  סוג חומר
שורה ובחירת קישורי פריטים מותאם 

בחלק <  ( היררכיים או שטוחים)אישית 
שם הדפית האישית בסוג 'התחתון  

 להכניס את השם המתאים: 'החומר
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41. 4

 העתקת תמונות 5

 
נוספה האפשרות להעתקת תמונות מתוך התוכנה 

מתוך כרטיס הפריט קליק ימני  -באמצעות קליק ימני 
 על התמונה המוקטנת copyו 

 

42. 4

 נושאים 6

 
המערכת , כאשר עובדים עם טבלת נושאים אחת

 על חלון לבחירת הטבלהמדלגת 

 

43. 4

 עותקים  7

 
אפשרות לביצוע פעולות גלובליות ברמת נוספה 

הפעולות תוכלנה להתבצע בשדה סיווג  –העותקים 
בשדה מיקום העותק ובשדה המאגר של , העותק
 העותק

 

44. 4

 עדכון פריט 8

 –כאשר מעדכנים שדה בתחתית המחברת ושומרים 
קופץ  ולא)המסך נשאר במקום בו בוצע העדכון 

 (למעלה כפי שהיה בגרסה קודמת

 

45. 4

9 

מבנים  
 היררכיים

המאפשר  -הוספת מסך מהיר לקישור בין פריטים 
לפי ) מסויים בנים לאבבו זמנית מספר  לקשר

 (הגדרות העץ

< במסך הראשי או ברשימת הפריטים . 1
קישור פריטים ' < 'כלים'בתפריט העליון 

 ('תיק'למש )לבחור את האב : 'לאב
במבנה היררכי לבחור את העץ שהוגדר .7

לבחור את הרמה ' פריט אב'ב< מקודם 
ייפתחו רק מי שהוגדרו כבנים שלו : העליונה 

 .לבחור את הבנים שרוצים לקשר לאב< 
על מנת להגדיר את העץ לקישורי בנים . 9

' < מבנים היררכיים'לאבות יש להגדיר ב 
הגדרת קישורים 'לתייג תיבת < העץ הנבחר 

 'לבדב

 * קוראים* 

46. 5

 הערה לקורא 1

 
וים שניתן לרשום ותההוגדל מספר  –הערה לקורא 
 מופיעה גם בהשאלותה, בהערה לקורא

 

47. 5

 תמונת קורא 1

 
נוספה אפשרות להזנה גורפת של תמונות . 1

 לכרטיסי קוראים  באמצעות ארגז הכלים
 ניתן להציג את תמונת הקורא בדפית הראשית.  7

 הסבר מפורט ' ר. 1
 

 בהקשה על סמליל 

של גורף עדכון   .48

 נתוני קורא

באופן נתוני קוראים לעדכן /לשנותנוספה אפשרות 
  .לפי קבוצת קוראים, גורף

עדכון "כפתור  < קבוצות קוראים <בקוראים נמצא 
 ."נתוני קוראים

 :הניתנים לשינוי גורף הםהנתונים 
 להארכת השאלותמורשה  .1
 מנוי חסום להשאלה עד .7
 תאריך סוף מנוי .9
 מקסימום פריטים מושאלים שמורים .4
 הגבלת הזמנה .5
 ל"אדו .1
2. SMS 
 שפת התכתבות .0

 * חיפושים* 

49. 5

 .מאגרים 75אפשרות להציג במסכי החיפושים  ריבוי מאגרים 2
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51. 5

 פנס בשדה מיון  3
ניתן להציג את טבלת המיון בפורמט טבלאי רגיל 

 (יתה קודם יההיררכית שהתצוגה ולא רק ב)

פרמטר < מיון < תצורה < הגדרה באחזקה 
 Nלבחור : שימוש בחלון בחירה מיוחד= 9

51. 5

4 
פונקציה לשונית 

 בפנס

אפשרות לקבוע את הפונקציות הלשוניות 
 בפנסים, הרלוונטיות לשדה הערך

' חיפוש מילולי'תת דפית < במחברת השדה 
: ' בחלק התחתון' פונקציה לשונית'ב  <

הוספת שורה ובחירת הפונקציות הרלוונטיות 
 לשדה

 * דוחות* 

52. 5

5 

-  מחולל דוחות

דוחות חדשים 

 ותיקוני קיימים

 : דוחות חדשים
סיכום השאלות והיסטוריה לקבוצות לפי תקופה  .1

 (השאלות והזמנות)ושפה 

השאלות )אוטומטית הארכת השאלות  .2

 (והזמנות

פריטים שלא הושאלו מתאריך מיקום עותק וסוג  .3

 (השאלות והזמנות)חומר 

 (הזמנות)הזמנות של פריטים זמינים  .4

 (הזמנות)מכתב לקורא שפריט נמצא בספרייה  .5

 (מדבקות)מדבקות לפי סניף ומספרי ברקוד . 1

 :דוחות שתוקנו
השאלות )קוראים פעילים לתקופה  .1

 (.והזמנות

גליונות כתבי עת חסרים לפי ספק  .2

 ( כתבי עת)

קוראים לא פעילים בתקופה  .3

 ( קוראים)

סיכומים  -דוח תקופתי לספריה  .4

 (כללי) בלבד

 

53. 5

6 

–  מחולל דוחות

 תוספות

הארכת : "נוצרה מחלקה חדשה ביוניברס .1
לתמיכה בדוחות מצב " השאלות אוטומטית

 .של מנגנון הארכת השאלות האוטומטי
 

 :אובייקטים חדשים במחלקותנוספו  .2
 "השאלות בפועל"
 " קבלות/תשלומים/קוראים"
 " מאוחד-השאלות"
 " מדבקות"

 

54. 5

 ארגז כלים 7

 
העברת דוח הפריטים המושאלים ביותר מהספריה 

 תח לבקשתםפּו – למרכז הספר והספריות

בהוראת מרכז הספר  מותנה -עדין לא פעיל 
 יבוצע בארגז כלים. והספריות

55. 5

8 

  -כלים  ארגז 

תמונות 

 ממוזערות

הפעלת הכלי ליצירת תמונות ממוזערות בארגז 
 הכלים באמצעות מתזמן של מערכת ההפעלה 

 

56. 5

9 
הדפסת דוחות 

 פריטים

גם עבור דוחות ללא תמונה  -הדפסת דוחות פריטים 
 יש אפשרות להגדיר שכל פריט יתחיל בעמוד נפרד

 

57. 6

1 

הדפסה 

 ממחברת הפריט

 -הדפסת כרטיס פריט המכיל דפית ראשי עם תמונה 
 תיקון עיוות בתמונות אורך
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58. 6

 פריטים שמורים  1
שליחת הודעה במייל על פריט שממתין בספריה 

 .שלא חזר מקורא אחר( שמור לקורא)

 

59. 6

2 
שאילתות  

 שמורות אישיות

 -( אישיות)הפעלת שאילתות שמורות מתוזמנות 
ותיכנס ( LDAPללקוחות ללא ) LOGINתקפיץ חלון 

ללקוחות עם )עם שם הקורא באופן אוטומטי 
LDAP )- 

 

61. 6

3 
 מתזמן  

 
 -שליחה של הודעות אי הארכת פריט ממתזמן 

   כאשר פריט באיחור

 

61. 6

4 
 

 
אם  -הודעות בשליחת פריטים בדואר אלקטרוני 

שולחים מעל הכמות שמוגדרת בתצורה לשליחה 
המערכת נותנת הודעה , וקיים מתזמן, מיידית

 שהפריטים ישלחו במועד מאוחר יותר

 

62. 6

5 

מתזמן  

שאילתות 

 שמורות

באפשרות לתזמן ( ברמת הרשאה)ניתן לשלוט 
 שאילתות שמורות

 

63. 6

 תצוגת עץ  6

 
אפשרות לקביעת האוכלוסיה היוצרת את השורשים 

הראשונית  י קביעת השאילתא"ע -של תצוגת העץ 
 של תצוגת העץ וצירופה למבנה העץ

 הגדרת שאילתה שמורה בחלונות. 1
' < ראשי'דפית < מבנים היררכיים . 7

לבחור את :שאילתת פרטי בסיס'בתיבת 
 השאילתה

64. 6

7 
  

 
עץ שדה אחר באפשרות להציג בתיאור של הפריט 

 ולא את הכותר

לכל : ' שדה לתיאור' דפית<מבנים היררכיים 
סוג חומר להגדיר את השדה החלופי שיוצג 

 יוצג הכותר –אם לא הוגדר . בעץ

65. 6

8 
  

הסתרת העץ באינטרנט /הוספת אפשרות לחשיפה
 ובאינטראנט

בדפית < בחירת העץ < מבנים היררכיים 
תיבת ( או לא)ראשי בחלקה התחתון לתייג'
 'הצגה באינטרנט'
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 הסברים ליישום ומסכי הדגמה –חידושים במערכת מודולים חדשים ו

         לפריטים QR קוד בבר תמיכה

קוד  QRאפשרות להוסיף לדף הפריט גם את ה  -עבור הסמרטפונים  ( QR)תמיכה בבר קוד נוספה 

קישור הצג בהקשה על  , בכניסה לפריט מתוצאת החיפוש: לטובת הסמארטפונים באינטרנט, שלו

 לסריקת הקישור לפריט ייפתח החלון  לפריט

 

הגדרת תפריטים < יש להיכנס ל אחזקה  'קישור לפריטהצג ' ה פעולת  אתבתפריט הצדדי  מ להציג"ע

  .'כניסות בתפריט'דפית < (  Notebook)תפריט צדדי של מחברת הפריט <  לאינטרנט
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 (.new item)נקבל כניסה נוספת : ' הוסף'ונקיש על כפתור  'אפשרויות נוספות'נציב את הסמן על  .1

 

 'הצג קישור לפריט'נבחר  ' טקסט'בשדה , ( Link item)' הצג קישור לפריט'נבחר ' תג'בשדה  .7

 

וכן  ,עבור משתמשים מזוהים' פעיל'נתייג את תיבת : כעת נותר לקבוע האם האפשרות תהיה זמינה .9

 . עבור אורחים' נונימוסאחשוף ל'את תיבת 
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  – WEB ה בממשק הצד בתפריט שמורות שאילתות הצגת

 :WEB ה בממשק הצד בתפריט שמורה חיפוש שאילתת להציג מנת על לבצע שיש השלבים להלן

 WEB ה בממשק כללית שאילתה שמירת .1

 הסמן את להציב<  צדדי תפריט<  לאינטרנט תפריטים הגדרת<  אחזקה: חלונות בממשק .2
 'הוסף' כפתור על להקיש<  ימין בצד" שאילתות" על

 להצגה השאילתה שם: הוספה' <טקסט' בטבלת, שמאל בצד .3

 החדשה השאילתה את לבחור' תג' בשדה .4

 'לאנונימוס חשוף'ו' פעיל' התאים את( לא או) לתייג .5
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    מספרים לתוצאת החיפוש בממשק האינטרנט/ הוספת סרגל תאריכים 

הקשה על מקטע בסרגל המופיע  .במסכי תצוגת הרשימה, של תאריכים ומספרים  TIME -LINE ניתן לשלב 

 :בראש רשימת התוצאות תביא את הפריטים העונים על מקטע זה

 

 [FTN, FTD.]השדות שניתן להציגם בסרגל הזמנים חייבים להיות מסוג מספריים או תאריכיים

 :'סרגל זמנים'י תיוג התא "בשדה שיוצג בסרגל עמספרים יש להגדיר זאת /על מנת להציג את סרגל הזמנים

 

 

 

 

 

    הסתרת קודים בטבלאות שנפתחות בפנסים בממשק האינטרנט

יש להגדיר ( ' סקורלר'דפית -בתת) ,טבלה לבחירת הערך המבוקש לחיפושהטבלאי שהוגדר לפתיחת בשדה 

 :שלא יוצגו הקודים
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של האנונימוס )לשם כך יש להכנס לקבוצת ההרשאה : תקף רק אם בהרשאה מסומן לאפשר הסתרה, שים לב

 '..האם לאפשר הסתרת קודים'ולתייג את תיבת (  Anonymous End user For the Internet: למשל

 

 

 

 



                                                                                  
 

 72 מתוך 10 עמוד
 

 13791, העמק משמר, מידע מערכות אידאה
 9896777 04: פקס,   9896199 04:טלפון

 ALM.com-www.IDEA   ALM.com-IDEAi d e a @ 
 

 

 ( חלונות)עיצובים חדשים בממשק הניהול 

 

 

: מסך הכניסה החדש
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שמות + דפיות קישורי פריטים מותאמות אישית מספר הצגת אפשרות ל

 רלוונטיים 

בכל דפית ניתן לאפיין את . הן לקטלוג והן לחיפושים, נוספה אפשרות להשתמש במספר דפיות קישורים אישיות

 .לא יופיעו/את סוגי החומר שיופיעולא יופיעו או /סוגי הקשרים שיופיעו

היררכיים או )ורה ובחירת קישורי פריטים מותאם אישית הוספת ש' < דפיות'דפית <  סוג חומר: מוגדר ב

 .בדוגמה שלהלן נבחרו שלוש דפיות קישורים שונות. (שטוחים

שתופיע במחברת   -ניתן לקבוע את שם דפית הקישורים ' שם הדפית האישית בסוג החומר'בחלק התחתון  

 .הפריט
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 לפריטים קיימים קבצי מולטימדיהקליטת 

 

מתוך נתונים הנמצאים , לפריטים הקיימים במערכת קבצי מולטימדיה חדשיםיכולת זו נועדה לאפשר לקלוט 

 :לשם כך פותח מודול נוסף במדור אחזקה .פורום הארכיוניםהצורך עלה ב. בקובץ אקסל

 "(:אחזקה"במדור " )פורמטים ליבוא מולטימדיות"מודול  .א

שמכיל נתונים )במודול הזה ניתן להגדיר פורמטים שכוללים שורות מיפוי שדות בין העמודות מגיליון האקסל 

. באידאה( של קיבוץ מולטימדיה מסויים)לבין השדות המתאימים ( של קישורי מולטימדיות לקליטה באידאה

 (.חלונות - ממשק המשתמששינוי ' ר) להלןהמודול מאפשר בנייה קלה ופשוטה של שורות המיפוי כמוסבר 

" יצוא\ יבוא"בתפריטי )נוספה אפשרות לייבא קישורי מולטימדיה לפריטים קיימים :  "פריטים"במודול.  ב

י בחירה פשוטה של קובץ אקסל וגיליון "וזאת ע.(. א' ר)בפורמט נתון שהוגדר קודם ( ברשימת פריטים

   .שמכילים את הנתונים בפורמט שבחרנו

מוצג חלון עם דוח שגיאות עם ציון שורות הגיליון שלא , במידה והיו שגיאות, התהליךבסיום * 

 .נקלטו ומהות השגיאה

 חלונות -( UI)משתמש -שינוי ממשק

 "אחזקה"במדור " פורמטים ליבוא מולטימדיות"מודול חדש בשם  .א

 .ובץ אקסלמתוך ק ,קבצי מולטימדיה וקטלוגם במערכתבמודול זה ניתן להגדיר פורמטים ליבוא 
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 .לשדות של קיבוץ מולטימדיה באידאה -כל פורמט מכיל מיפוי של עמודות מגיליון האקסל 

ניתן ( במידה והוגדרו)כאן נפתחת רשימה של פורמטים קיימים : פורמטים ליבוא מולטימדיות < -אחזקה 
 .למחוק קיימים...לעדכן ואף, להוסיף פורמטים חדשים

– ( מהתפריט" הוספה< -רשימה "או )מסרגל הכלים " הוספה"יש ללחוץ , להוספת פורמט חדש .1

 .ולשמור"( תיאור"בשדה )בדפית הראשונה יש לרשום את שם הפורמט  –דפיות  7בת  תנפתחת מחבר

( קיבוץ)מגדירים מיפוי של העמודות מגיליון האקסל לשדות מולטימדיה " המרת שדות"בדפית השניה 
 .  באידאה

 :דרכים לבניית המיפוי שתייש  .7

קיבוץ  –של אידאה )הוספת שורה ובחירת השדות  –( או מסרגל הכלים)דרך התפריט   (1

 (.מולטימדיה ומספר פריט

יתווספו אוטומטית שמות כל העמודות  –פתיחת קובץ האקסל ובחירת הגיליון (  המומלצת#)  (7

 .מהגיליון

בחלק העליון של " ]...[ שדה מקבץ"בחירה דרך הכפתור )תחילה שדה מקבץ יש לבחור , בדרך הראשונה
 (.MULCOLאפשר ומומלץ להשאיר את ברירת המחדל . הדפית

או קיצור , " הוספת שורה"< -" רשומה" –או מהתפריט )מסרגל הכלים " הוספת שורה"כ ללחוץ על "אח
Alt+Ins:) 
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וגרירת שדות " בחירת קבוצה" תיבתי סימון "ע)שורה או לבחור קבוצת שדות  ,מכאן אפשר לבחור שורה
 מכניסה את השורות שבחרנו למיפוי" בחר"לחיצה על כפתור ". בחירת הכל"או לסמן , (נבחרים

 :כמתואר בצילום הבא
 

 

יש  –"( שם העמודה"בעמודה )מול כל שדה של אידאה אפשר לרשום שם של עמודה מגיליון האקסל 
 (!מומלץ להעתיק ולהדביק מתוך גיליון האקסל עצמו)להקפיד על רישום מדוייק של שמות העמודות 

 

 :קבצי מולטימדיהלהגדרת פורמט ליבוא  הדרך השניה והמומלצת

 (בחלק העליון של הדפית" )מהפתיחת קובץ לדוג"לחיצה על כפתור  .1
 :שיח כמתואר בתצלום הבא-שפותחת תיבת דו 

 

מרשימת )כ את הגיליון הרלוונטי  "ואח]...[( י לחיצה על הכפתור "ע)כאן יש לבחור את קובץ האקסל 
 ".אשר"וללחוץ ( dropdown= בחירה 

ומטית לדפית המיפוי יתווספו שורות עם שמות כל העמודות מגיליון האקסל אוט" אשר"בלחיצה על 
 "(:המרת שדות)"
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 -בכל שורה יש לבחור שדה אידאה מתאים מתוך קיבוץ המולטימדיה הנבחר בעזרת לחיצה על כפתור ה
 ". קוד"מימין לעמודה  –שבאותה שורה ]...[ 

היא מתוך רשימה של השדות המקובצים של קיבוץ המולטימדיה שנבחר ( או קבוצת שדות)בחירת שדה 
הוספת "מתבצעת באופן דומה ל –( SNקוד  -" מספר פריט"שדות הקיבוץ ניתן לבחור גם שדה בנוסף ל)

 (.כמתואר לעיל בדרך הראשונה להגדרת הפורמט" )שורה

 

  מומלץ לרשום " סוג מולטמדיה"או " מיקום לוגי"כגון ( שיש מאחוריהם טבלה" )קוד"בשדות
סוגי "או " מיקומי קבצי"בלת ט -לדוגמה )בגיליון האקסל את הקוד של הערך בטבלה 

 -( בהתאמה" מולטימדיה
 :כמתואר בתצלום הבא –" האם קוד"ואז יש לסמן זאת בעמודה 

 

  אפשר למלא ערך שייכנס לשדה המתאים במיקרה שאין נתון מתאים " ברירת מחדל"בעמודה
 "(.שם העמודה"ערך זה ייכנס גם במקרה שלא רושמים שם של עמודה ב)בגיליון האקסל 

 
ולבחור את " פתיחת קובץ לדוגמה"מומלץ ללחוץ שוב על , אחרי שסיימנו להגדיר את כל שורות המיפוי

ולקבל תמונה מייצגת כיצד ייראו הנתונים " תצוגה מקדימה"ללחוץ על , אותו קובץ וגיליון שמיפינו
 .הנקלטים בקטלוג של אידאה
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 : בוחרים מהתפריט של הרשימה" פריטים"במודול  .ב

 :יבוא מולטימדיות< יבוא \צואי< רשימה 

 

 .המתאים שהגדרנו" פורמט ההמרה"כאן בוחרים את קובץ האקסל והגיליון שממנו רוצים לייבא ואת 
 .ולבדוק שאכן הכל מוגדר היטב לפני ביצוע של הקליטה עצמה" תצוגה מקדימה"גם כאן ניתן ללחוץ 

לפריטים  י המולטימדיהקישורשל קליטה מהקובץ והכנסת מתחילה תהליך " אשר"לחיצה על 
 .המתאימים

  אז יש לדאוג לביצוע אינדוקס של כל )לזירוז התהליך " אינדוקס פריטים"אפשר לותר על
 (.לטובת מנוע החיפוש –הפריטים במועד מאוחר יותר 

  (.באחוזים)במהלך היבוא מוצג חיווי התקדמות של התהליך 

 בחלון כמודגם בתצלום הבא( כדוח שגיאות)הן מוצגות , במידה והיו שגיאות, בסיום התהליך: 

 

 …Findי קליק ימני ובחירת "ניתן לבצע בחלון זה חיפושים ע
תחת מודול , מוגדר במודול תצורה )ל באופן מצטבר בתוך קובץ לוג "בנוסף נרשמים הדיווחים הנ

format –  9פרמטר מספר(. 

 

 *מולטימדיהקבצי בשלב זה אין תמיכה בממשק האינטרנט ליבוא * 
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 הזנה גורפת של תמונות קוראים לתוך המערכת באמצעות ארגז הכלים

 

 :דרישות מקדימות

 מסוג סוג המולטימדיה שייבחר ליבוא יהיה חייב להיות OCX 

  תהיה חייבת להיות התאמה בין המיקום הפיזי של הקבצים בפועל לבין המיקום הפיזי

 שהוגדר עבור סוג המולטימדיה שנבחר ליבוא

 (ותכמו בדוגמא –מומלץ להגדיר סוג מולטימדיה מיוחד לצורך זה )

 בכרטיס הקורא שם קובץ התמונה של הקורא יהיה זהה למספר הקורא . 

 י התוכנה "סוג הקובץ אינו משנה ובלבד שיהיה נתמך ע(א "זJPG ,BMP ועוד) 

 

 

 שם התמונה חייב להיות כמו מספר הקורא – 1דוגמא 
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 סוג מולטימדיה חדש עם מיקום לוגי ופיזי  – 7דוגמא 

 

 

 "תמונת הקורא"למשל  –תאור קבוע  – 9דוגמא 
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 :צורת העבודה עם הכלי

  הערה , תאור, כמו סוג המולטימדיה)נתוני ברירת מחדל ליבוא יישמרו בקובץ מיוחד

 (וכו

 דרך )בהרצה ידנית , בהרצה משורת פקודה ייעשה שימוש בערכים המוגדרים בקובץ

 תינתן אפשרות לשנותם( ארגז הכלים

  כולל תיקיות )הכלי ירוץ על התיקייה שהוגדרה כמיקום פיזי בסוג המולטימדיה הנבחר

יבדוק האם , במידה שכן. ועל כל קובץ תמונה יבדוק האם יש מספר קורא תואם, (משנה

קישור הכלי יוסיף , אם לא נמצא קישור לקובץ. ל"כבר מקושר לאותו קורא הקובץ הנ

 .כזה עם הערכים שנקבעו

 :שאלות

 ?האם תמונה חדשה תתווסף בסוף רשימת הקישורים הקיימת או בתחילתה (1

 

המולטימדיה של תמונת הקורא מתווספת בסוף רשימת המולטימדיות שלו  – 4דוגמא 

 (אם יש כאלו)
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