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 כללי

 IDEA תוכנת משתמשי מכלל שעלו והערות בקשות סמך על ושינויים חידושים כוללת 8.2 גרסה

ALM ,פרטני ובאופן השונים בפורומים. 

 . להם תודתנו כך ועל, הנאמנים לקוחותינו ווחויד ןעליה תקלותגם  תוקנו והשיפורים החידושים לצד

 . 8.2 בגרסה החדשים הפיתוחים ואת השיפורים את מציג זה מסמך

תמצאו עיצוב חדש לממשק האינטרנטי, מודול חדש  החדשה בגרסה והתכונות היכולות מגוון בין

)רשימה ביבליוגרפית תקנית( בפורמט  'ציטוט' להציגאפשרות לעדכונים גורפים ברמת הפריטים, 

APA - יצירת מנגנון , יצות שלמות של קבצים לפריט והצגתןאפשרות לקשר מח, ברשימה ובפריט

שכלול וייעול של פעולות בתוכנה לצד ,  כמקובל בשוק - סיסמאות עבור משתמשי ממשק האינטרנט

כמו שיפורים במנגנוני הקטלוג ), רשימותבקיבוע זום נבחר( כולל ) התצוגההגדרת גודל כמו 

 ועוד.(, ההשאלות, הקוראים, הדוחות  , ייצוא לאקסל ישירות מהרשימותהעתקות, עדכונים

 8.2רשימת החידושים והשיפורים בגרסה 

 החלונות ממשק .א

 הערה אור השינויית מדור

 כללי
סדר המודולים במדור מעט השתנה 

 טלוג פריטיםק

  

 כללי

סגירת כל החלונות וחזרה לתפריט . 1

  הראשי

 . חזרה לתפריט ראשי2

'סגור  X  אפשרותנוספה בתפריט עליון <  'מדורגים' 

וחזרה לחלון  מאפשרת סגירה של כל החלונותשהכל' 

 .התפריט הראשי

מעבירה קדימה את בתפריט עליון צלמית 'ראשי' 

 התפריט הראשי

 – כללי
עיצוב 
 רשימות

 רשימות :עיצוב 

  ניתן לשמור את מיון הרשימה .1

בחר נ. ניתן לשמור את הזום ש2

 עמודותהבתצוגת 

 תצוגה < מיון < שמירת מיון:

 להגדרת מיונים -'מיון'   (1

 על פי ההגדרה החדשה -( 'שמירת מיון'  2

 חזרה למיון ברירת המחדל -( 'מיון ברירת מחדל' 4

 –כללי 
יצוא 

 רשימות

לאקסל  מכל טבלאות יצוא רשימות 

 המערכת

הייצוא יש לשים לב ש .'יצוא הרשימה' נוספה צלמית 

העמודות את )לא רק  הרשימהאת כל שדות  כולל

 המוצגות על המסך(

 –דוחות 
ניהול 
דוחות 
 פריטים

הפיכת השדות שמופיעים בדוחות 

 לפרמטרים כברירת מחדלפריטים 

 לקביעת 8תצורה < ניהול דוחות פריטים: פרמטר 

השדות שיכנסו לדוח חדש כברירת מחדל )עד היום 

 נכנסו בקביעות מספר פריט וכותר(.

בפרמטר יהיו קודי השדות הרצויים מופרדים בפסיק, 

וניתן יהיה גם להגדיר שדות מקובצים בפורמט 
LIF::COLLECTOR_LIF 
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מחולל 
 – דוחות

דוחות 
 חדשים

 הזמנות של פריטים זמינים .1
מכתב לקורא שפריט נמצא  .2

 בספריה
הארכת השאלות אוטומטית לפי  .4

 תאריך וביצוע
 תיקיית "דוחות מרכזים"נוצרה  .3
נתונים כלליים עם פירוט מלאי ללא  .5

 כתבי עת

השאלות והיסטוריה לפריטים   .6
 לסוגי חומר

 השאלות והזמנות < הזמנותנמצא ב:  .1

 השאלות והזמנות <הזמנותנמצא ב:  .2

 השאלות והזמנות < הזמנותנמצא ב:  .4

 User Docsתיקייה חדשה תחת  .3

 כללינמצא ב:  .5

 השאלות והזמנותנמצא ב:  .6

 – השאלות
פריטים 
 שמורים

 -בעת ביטול/מחיקת שמירה של פריט 

ניתן להציג את רשימת הממתינים ע"מ 

 לשמור לממתין אחר

 -במחברת השאלות  'שמורים'. מחיקת רשומה מדפית 1

 עולה הודעה על ממתינים.

עולה  - 'פריטים שמורים'. מחיקת רשומה מרשימת 2

 "XXXהודעה "קוראים נוספים ממתינים לפריט 

ממחברת ההשאלות רשימת הממתינים ניתנת להצגה 

האם לפתוח מחברת ". 'שמורים'דפית  -של הקורא 

 השאלות?"

 – השאלות
תצוגת 
 עמודות

לכל הרשימות  'מחבר'נוסף שדה 

 שבמחברת ההשאלות 

להציג את המחבר בכל דפיות ורשימות  כעת ניתן 

  סטוריה, שמורים(,יראשי, מושאלים, הההשאלות. )

 'השאלות'להחזרה מהירה, לרשימת הזמנות ולדפית 

 כולל אפשרות למיין על פיה -בכרטיס הקורא 

 – השאלות
החזרה 
 גורפת

אפשרות להחזרת כל המושאלים 

 -בבת אחת  'מושאלים'מדפית 

במחברת ההשאלות של הקורא, בחלון דפית מושאלים 

 'החזרת הכל' בסרגל הכלים  צלמית נוספה

  -השאלות 
הארכה 
 במתזמן

נוספו עמודות ללוג המתזמן, והפיכת 

החלון לחלון רגיל כך שאפשר להשאיר 

אותו פתוח )ממוזער( ולעבור לחלונות 

 אחרים

 השאלות < הארכת השאלות אוטומטיות

 -השאלות  
 הרשאות

שנמצא  - בעת השאלת פריט לקורא

בקבוצת הרשאה שאין לה סיווג לאותו 

תקפוץ התראה שאין לו סיווג  - פריט

 לפריט.

הרשאות הקורא מול יבדקו יבעת ביצוע ההשאלה 

 הפריט המושאל:

 הקורא רשאי לצפות במאגר של העותקהאם * 

שיש בפריט  11ל  1ה בין רמת הגישה )השדה הז* 

 ובהרשאה(

תקפוץ הודעה  - בפריטהקורא לא רשאי לצפות  אם

 והספרנית תתבקש לאשר את ההשאלה.

המערכת  -)לטובת עמדות ההשאלה העצמית(  APIב 

 תחסום את ההשאלה

  -השאלות 
תזכורות 
 לקוראים

ניתן לבצע חיתוך על רשימת תזכורות 

ם ממדור השאלות על סוג חומר לקוראי

 םמסוי

 באמצעות חיתוך מורכב
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 -השאלות 
רשימת 
 שמורים

הוספת עמודה 'תאריך שמירה' במסך 

שימת פריטים שמורים לקורא, ובר

 הוניתן למיין על פי -שמורים 

בביצוע שמירה הפריט נחשב כמושאל מבחינת 

מתנהג כמו תאריך  'תאריך שמירה'המערכת . השדה 

השאלה, כאשר כותרת העמודה היא 'תאריך שמירה'. 

מערכת )דוחות למשל(, אין יש לשים לב: מבחינת ה

 שדה 'תאריך שמירה' אלא 'תאריך השאלה'

 -השאלות 
 שמורים

נוספה חסימה/התרעה בעת הזמנת 

פריטים מושאלים/שמורים לאותו קורא 

 )מיושם גם באינטרנט(

 :3תצורה <רשימת הזמנות < פרמטר 

 .חסום4 .התרעה )רק בחלונות( 2   .מורשה1

השאלות + 
 קוראים

נוספה אפשרות לאיתור קורא דרך 

-קוראים , על פי ברהשאלות ו ימדור

 המושאל אצלו פריטקוד של 

 בשאילתה ובחיתוך המורכב,  -  בקוראים ובהשאלות

 "ברקוד מושאל" נוסף שדה לחיפוש:

 חיפושים
יפור המסך המקדים לתוצאות ש

 החיפוש

בהם  הפעמיםכלומר מס'  -כעת מוצג מס'  מופעים 

 בהם הוא מופיע  הפריטיםמופיע הערך לחיפוש,  וכן מס' 

 –אחזקה 
 סוג חומר

עבור  'להציג ריק'לא ניתן לבטל סימון 

שדות מחושבים שמסומנים לחישוב 

)כאשר שדה מחושב לא  -מחדש 

הוא לא מתחשב ' להציג ריק'מסומן 

להגדרה של  בסתירהבשמירת הפריט, 

 ('חישוב מחדש'

לחיווי פעולה של סימון/הסרת סימון נוספו הודעות 

"שים לב ,  מעמודות אחרות מזו שהמשתמש מעדכן:

 "Xהוסר הסימון בעמודה של 'חישוב מחדש' של שדה 

 –פריטים 
 סל

 -נוספה האפשרות למחוק פריטים 

מתוך הסל  -! מחיקה מבסיס הנתונים

 בחלונות

לאחר בחירת רשומה/ות בסל והקשה על צלמית 

שיח לבחירה: "הוצאה -'מחיקת שורה' תיפתח תיבת דו

מהסל" או "הוצאה ומחיקה מבסיס הנתונים". בחירה 

טוטלית את הפריטים מבסיס  תמחקבאפשרות השנייה 

 הנתונים

 – פריטים
 מס' פריט

 /ימספרלשינוי  נוסף כלי בארגז הכלים

 פריט/ים 

הקשה  Items  >Change Keys >Executeארגז כלים :  

 ם לשינוייעל ה + בתחתית החלון, וכתיבת המספר/

 – פריטים
התראת 
 כפילויות

התראת כפילות בעת שמירת פריט ב

 /יםהמוכפל /יםניתן לצפות בפריט

בהודעה על כפילות נוסף כפתור לפתיחת הפריט/ים  

מפריט כפול ו. במידה שנמצא יותר /ים שנמצא/הכפול

אחד תיפתח חלונית לבחירת הפריט להצגה. הפריט 

הנבחר יפתח לתצוגה בלבד )אם המשתמש מורשה 

 לצפות בפריט זה(.

 –פריטים 
פעולות * 

גורפות על 
 פריטים

 פעולות גורפות על קבוצות פריטים

מותנה  - נבחרות  )עדכון ורטיקלי(

 בהרשאה

 עדכון פריטים גורף  ברשימת הפריטים < כלים <

 יישום חידוש זה דורש הזמנת הדרכה ייעודית* 

, )לעדכון( בעמדה אחרת במידה ופתוח פריט הערה: 

הוא לא יעודכן. תתקבל הודעת  –שנכלל בעדכון הגורף 

  שגיאה.

  לחץ כאןלמסמך הנחיות 

  -פריטים 
פעולות 

שינוי  -פעולות גורפות על עותקים 

מות במקרה ומנגנון הבאת הרש

 radioבחלון עדכון העותקים נוסף כפתור בחירה )

button לבחירת  דרכים(  שמאפשר לבחור בין שתי
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גורפות על 
 עותקים

בשאילתה ולא עבודה בודדת  וונבחר

( חיתוך 2( ברקוד, 1דרך ברקוד:  

 מורכב

 -אוכלוסיית העותקים לעדכון 

ת העותקים תתבצע ע"י הקלדה של בחיר -( ברקוד 1

 עותק,-פריט ברקוד, :ה שנבחרהפרטי העותק ע"פ הצור

או ע"י  )כפתור רדיו בתחתית החלון מצד ימין(  עת-כתבי

סורק ברקוד.  בחירת העותקים תתבצע אחד אחד.  

במצב זה האפשרות בתפריט של חיתוך מורכב תהיה 

 לא זמינה. 

בחירת העותקים תתבצע ע"י   -(  חיתוך מורכב 2

פתח יזו יאפשרות  תבחירבשאילתה ולא בהקלדה.  

חלון השאילתה אוטומטית ולאחר הבאת נתוני העותקים 

לא תהיה אפשרות לערוך את הנתונים שלהם לפני 

ביצוע פעולת העדכון.  אפשרות החיתוך המורכב 

ילתות ביצוע שאבתפריט תהיה זמינה על מנת לאפשר 

 מחדש של עותקים. המצטברות ו/או בחיר

 –פריטים 
ברקוד 
 פריטים

נוסף  - < חיתוך מורכב ברקוד פריטים

 מיקום בספריה שדה

פריטים< ברקוד פריטים<חיתוך מורכב: תחת 'נתוני   

 עותק'

 –פריטים 
ברקוד 
 פריטים

נוסף  -חיתוך מורכב  <ברקוד פריטים 

 שדה סניף

חיתוך מורכב: תחת 'נתוני פריטים< ברקוד פריטים<

 עותק'

 –פריטים 
העתקת 

 פריט

 : העתקת פריטהורחבו האפשרויות ל

העתקה של רשומה קיימת . 1

 בהצבעה עליה

 להעתיקבפתיחת פריט חדש ניתן . 2

 מפריט אחר /דפיותדפית

. במחברת פריט קיים ניתן להעתיק 4

 דפיות מפריט אחר

 

הצבעה על פריט  < ברשימת הפריטים .1
. 'העתקת פריט' להעתקה < הקשה על צלמית

 בחלון הבחירה לסמן את הדפיות להעתקה
 :פתיחת פריט חדשב .2

a.  דפית' 'העתקתעל צלמית הקשה  - 
  מעתיק רק את הדפית הראשית

b.  העתקת פריט'הקשה על צלמית' – 
נוספות דפיות חלון לבחירת פתח נ

 להעתקה

להכנס לדפית  < במחברת פריט קיים .3
המבוקשת להעתקה < להקיש על צלמית 

יועתק ולבחור את הפריט ממנו  'העתקת דפית'
 הדפית תוכן

 - פריטים
 מולטימדיה

 קישור למחיצת קבצי מולטימדיה.

להציג את כל תוכן שמאפשר  סוג מולטימדיה חדשנוסף 

 . להצגה מיםאו לבחור מתוכה קבצים מסוי ,המחיצה

   כאןלחץ  לפירוט נוסף

 –פריטים 
 מולטימדיה

אפשרות להגדיר )בקישור 

המולטימדיה(, קישור למולטימדיה של 

 פריט אחר

בסוג החומר הרצוי < דפית 'שדות קטלוג < תת דפית 

 ביע למולטימדיה'יש להוסיף את השדה 'מצ'מולטימדיה' 

(MULPTRCOL) 

 –פריטים 

 נושאים

אפשרות  –קישור פריטים לנושא 

לקשר פריטים לנושאים דרך דפית 

 מופעים

 'הוספת שורה'במחברת הנושא < דפית 'מופעים' < 

. לדוגמה, ניתן לבחור ובחירת הפריטים לקישור לנושא

פריטים שמקושרים לנושא אחד ולהוסיפם לנושא אחר 

ע"י איתורם בשאילתה הטקסטואלית)כפתור 

 התא 'בחירת הכל'.  'טקסטואלי'( < ותיוג
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 ממשק האינטרנט .ב

 –פריטים 
קישור 
 פריטים

 קישור פריט לפריט דרך דפית קישורים

בדומה לפיתוח של קישור פריטים לנושא , ניתן לקשר 

קישור  :בארכיוניםפריטים דרך דפית קישורים. לדוגמא, 

 מסמכים לתיק, דרך מחברת התיק

 קוראים
הוספת שדה תאריך עדכון למחברת 

 הקורא .

יבוא באמצעות ממנבס או  –בעת קליטת קוראים 

לא תעדכן יותר בקורא  'תאריך הרישום' ,משתמשים

קורא חדש. בשדה  מדוברקליטה, אלא אם הבעת 

 יוצג תאריך העדכון )קליטה( האחרון  'תאריך עדכון'

 קוראים

לתצוגת עמודות  'בית'נוסף שדה 

ברשימת הקוראים ע"מ לאפשר מיון 

 בית, עיר( הרשימה לפי כתובת )רחוב,

  

 קוראים

נוסף  –הרשאת הארכת השאלה 

פרמטר בתצורה המאפשר לקבוע את 

 קורא חדש בהוספתברירת המחדל 

< קביעת הערך - 22< פרמטר -< קוראים -תצורה 

 הרצוי

 קוראים

.אפשרות בחירת קבוצה ראשית 1

לקורא  במסך הראשון של מחברת 

 הקוראים.

. ניתן לעדכן קבוצה גם בפתיחה של 2

מחברת קורא ממחברת אחרת )למשל 

 השאלות(

"( כבר מוגדרת XXXהקבוצה שבחרת )""תעלה הודעה :

הקבוצה תוגדר מעתה כקבוצה משנית של הקורא. 

 " כקבוצה ראשית

 ,כן = למחוק את הקבוצה הראשית הקודמת

 את הקודמת כמשניתלא = להשאיר 

קוראים + 
 השאלות

קורא דרך  לאיתור אפשרותנוספה 

-מדור השאלות והקוראים , על פי בר

 לוקוד של ספר המושאל 

'ברקוד מושאל'  –באמצעות חיתוך מורכב 

 וסריקת/הקלדת הברקוד של הספר

 רכש
נוספה עמודת  –תזכורות לספקים 

 מספר פריט )סידורי( בהודעה לספק

  

 רכש
בתשלומים, עמודת 'כמות' נוספה 

 22האפשרות להקליד מספר מעל 

  

עיצוב חדש 
של ממשק 
 האינטרנט

וכן  ויזואליות נוחה יותר למשתמש

 אפשרות לבחירת צבעי הממשק

: בנעשית הגדרה . הערכות צבעים לבחירהנוספו ארבע 

 מאגרים באינטרנט תצורה <אחזקה < 

 218המרכזי: פרמטר ערכות הצבעים בחלון  .1

 212צבע הכותרת על הבאנר העליון: פרמטר  .2
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עיצוב חדש 
של החיפוש 

 המהיר

בדף החיפוש המהיר נוספה 

חיפושים נבחרים אפשרות הצגת 

 :)שאילתות שמורות כלליות(

אילתות או כמה ש , שאילתה אחת

 .המיוצגות ע"י תמונה וטקסט

מופיע  –אם לא הוגדרו שאילתות )

 (מסך החיפוש המהיר 'הישן'

 הוקם מודול חדש באחזקה: "הצגת שאילתות באינטרנט".

אם הוגדרה שאילתה אחת, מופיע מסך עם שורת חיפוש 

ותוצאות השאילתה. אם הוגדרו כמה שאילתות, מופיע מסך 

עם שורת חיפוש ותמונות של השאילתות, הפרטים 

תה ושאילתה. שהוכנסו ולינק לביצוע כל שאילאורים יוהת

 כאן לפירוט נוסף לחץ

שאילתות 
 שמורות

 

נוספה אפשרות לערוך/להציג את 

נתוני השאילתה לאחר שנשמרה, 

וכן אפשרות יצירת שאילתות  הן 

מחלונות והן מהאינטרנט, והצגתן 

ללא קשר למקום בו נשמרה 

 השאילתה

 כאןלחץ למסמך ההנחיות 

שאילתות 

 שמורות

 –שאילתות שמורות באינטרנט 

 זמן )שבוע, מרווחניתן  לחתוך על 

בדומה למה  –שנה(  חודש,

שנעשה באופן אוטומטי בפריטים 

חדשים. מאפשר ליצור הרבה 

שאילתות, יותר מדויקות של 

פריטים חדשים ללא צורך ליצור את 

השאילתות האלו כל תקופה 

מחדש. יבוצע רק בשאילתות שאינן 

 מתוזמנות

ניתן לקבוע האם להוסיף  באינטרנט בעת שמירת שאילתה

ועל איזה שדה  /שנתי()שבועי/חודשי חיתוך על תקופה

)פריטים  טלוג'קתאריך 'או  'תאריך עדכון' :לחתוך

. במידה והוכנסה תקופה והמשתמש לא חדשים/שעודכנו(

תאריך 'שדה לחתוך, יתבצע חיתוך על שדה  קבע על איזה

 . טלוג'ק

נוספה אפשרות לקבוע שלא יוצגו  ביקורות

 שמות כותבי הביקורת

 מאגרים באינטרנט <  אחזקה < תצורה <

  213פרמטר 

תצוגת כתבי 
 עת

ניתן להסתיר גליונות של כתבי עת 

 שלא התקבלו להם עותקים

סוג חומר כתב עת < דפית 'אינטרנט' תת דפית 'תצוגת 

"הסתרת גליונות כתבי עת שלא התקבלו   פרמטרפריט' < 

 "להם עותקים

נוספה האפשרות להגדיר עצים גם  תצוגת עץ

 למשלניתן חודיות, יי על טבלאות

לדוגמה : להגדיר עץ על נושאים

 לחץ כאן

: על מנת לקבל תצוגה משמעותית יש לארגן טבלת חשוב

הנושאים באופן היררכי עקבי, תוך שמירה על הרמות 

 כאןהשונות בתוך העץ. לפירוט ודוגמה לחץ 

 – "גוגל אנליטיקס"יצוא נתונים ל סטטיסטיקה

על  אפשרות ליצוא נתונים בסיסיים

הפיתוח החדש  .השימוש באתר

מאפשר ללקוחות אידאה לשלוח 

מידע על הגלישה לגוגל אנליטיקס 

 לטובת איסוף סטטיסטיקה. 

 .לקוח להקים חשבון בגוגל אנליטיקסשלב מקדים על הכ

< מאגרים  תצורה< : אחזקה תמיכה באנליטיקס  להגדרת

 :124,125באינטרנט, פרמטרים 

 קובע אם גוגל אנליטיקס נתמך,  124פרמטר    

 בגוגל. account-ה  125פרמטר    

של הלקוח היא האחריות להפקת המידע הסטטיסטי 

בלבד, באמצעות הכלי האוניברסלי שנקרא גוגל 

 אנליטיקס
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ציטוט )רשימה  להציגאפשרות  "ציטוט"

ביבליוגרפית תקנית( בפורמט 

APA – משם ברשימה ובפריט .

ניתן להעתיק את הציטוט  )ע"י 

copyתוכנה אחרת. כל (, ל 

 
< במחברת סוג החומרהגדרת הצגת הציטוט מתבצעת  .1

 "תקני ציטוט". בדפית 
 יש להגדיר בהרשאת המשתמשים שהציטוט פתוח .2
בתפריט 'שורה' <  בהגדרת תפריטים לאינטרנט <  .3

 apaכניסות בתפריט < פעולות < הוסף: לבחור את התג 

 ואת הטקסט 'ציטוט. לסמן 'פעיל )ו'חשוף לאנונימוס'(
מאגרים באינטרנט < לבחור את המאגר באחזקה <  .4

'האם להציג ציטוט  17הרצוי < דפית 'תצורה' : פרמטר 
 Yבפריטים השייכים למאגר' = 

 כאןלפירוט נוסף לחץ . 

נוצר מנגנון סיסמאות עבור  סיסמאות

משי ממשק האינטרנט, משת

, הכולל עזרה כמקובל בשוק

למשתמש: הגדרת שאלות 

ותשובות אבטחה אישיות לצורך 

 שחזור סיסמה

ניתן לקבוע את  אורך הסיסמה הנדרשת, בתוכנת החלונות 

סיונות כניסה, ימספרים(, מספר נ + )אותיות פורמט מחייב

נעילת/שחרור סיסמה , תוקף סיסמה ועזרה למשתמש 

)שחזור סיסמה, שאלות אבטחה אישיות, שמירת סיסמה, 

 כאןלפירוט לחץ שליחה במייל של הסיסמה ( 

נוספה אפשרות למיין רשימת  מיון רשימות

 תוצאות חיפוש בסדר יורד

  

הוספת תאור בתמונה הראשית  הצגת תמונות

 בכרטיס פריט באינטרנט

 Y=  215אחזקה< תצורה < מאגרים באינטרנט <פרמטר  

אפשרות לפתיחת התמונה ראשית  הצגת תמונות

בדף הפריט באינטרנט ע"י 

לייטבוקס )ברירת המחדל היא 

 פתיחה בדף נפרד(

 אחזקה < תצורה < מאגרים באינטרנט < 

 Yצ"ל  212פרמטר 

פותחה יכולת להצגת תמונות תלת  תמונותהצגת 

הוספת יכולת להצגת  –מימדיות 

 תלת מימד כתוכן מוטמע

 P3Dאו ל  SKETCHFABלקוחות שהעלו מוצגים ל 

ומעוניינים לקשר אותם כתוכן מוטמע מבצעים את הפעולות 

 הבאות:

 . כניסה לדף האובייקט1

" והעתקת התוכן המוטמע )אפשר EMBED. לחיצה על "2

להגדיר באפשרויות פרמטר של הצגה אוטומטית גם 

 בעליית הדף(

. קישור התוכן המוטמע כקישור מולטימדיה מסוג 4

EMBED באחד מפריטי אידאה 

 4D. בעת עליית הפריט, יוצג התוכן המוטמע שאובייקט 3

 הניתן לסיבוב ולאפשרויות שליטה נוספות

דפיות 
 קישורים

קישורים אישיות  תצוגת דפיות 

ו בחלונות, בהן ניתן שהוגדר

להגדיר בכל דפית אילו קישורים 

במחברת הפריט  גםיראו בה. 

 באינטרנט  

דפיות קישורי פריטים נוספות  6. אפשרות להצגת 

באינטרנט, המציגות מידע עפ"י חתך כלשהו. הדפיות 

מוגדרות במודול ניהול תפריטים באינטרנט   )תלוי 

 הרשאה(
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בסרגל ההודעות בראש ניתן להציג  זכויות יוצרים

דף הפריט, הודעה המציינת שיש 

 זכויות יוצרים על הפריט

. להוסיף את השדה 'הצגת הודעה על זכויות יוצרים' ]קוד 1

CRMSG לסוג החומר. במחברת הפריט להקליד בשדה ]

'Y' 

ניתן לבחור את השדות שיוצגו  דפית עותקים

 בדפית העותקים באינטרנט 

דפית אינטרנט < תת דפית תצוגת חלונות < סוג חומר < 

נוסף כפתור ל'בחירת שדות לדפית עותקים'  לסימון  -פריט 

שדות העותק שיוצגו בדפית העותקים באינטרנט. במידה 

 יוצגו שדות ברירת המחדל -ולא הוגדרו שדות 

פרופיל 
 חיפוש

שינוי התנהגות פרופיל החיפוש 

לאפשר לא להציג  -באינטרנט 

במקרה של ריבוי פרופיל חיפוש גם 

 מאגרים

במקרה של סניפים למשל, יש הרבה מאגרים אבל כולם 

זהים ולכן הפרופיל מיותר. נוסף פרמטר בתצורה<מאגרים 

לבחירת המאגר להצגה במקרה של ריבוי  216באינטרנט :  

 מאגרים, כאשר לא רוצים לאפשר שינוי פרופיל. 

ם הוא יופיעו כל הפרופילים לבחירה. א -אם הפרמטר ריק 

מלא, לא יוצג הפרופיל והמערכת תתנהג לפי המאגר 

 המצוין

 -באינטרנט  BACKשיפור מנגנון  חיפושים

בעת חזרה לאחור לא ימחקו 

 -הערכים מהשדות השונים 

  

אתר האינטרנט כעת עומד  נגישות

בדרישות הנגישות ע"פ התקן 

, ברמת הנגשה 5568הישראלי 

AA. 

למתן גישה מלאה למידע אידאה מערכות מידע מחויבת 

ידי החברה, -המקוטלג במערכות המידע המסופקות על

 לאנשים בעלי יכולות ומוגבלויות שונות.

מנת להנגיש ולהקל את השימוש -התאמות עלמספר נעשו 

. על הבאנר העליון בממשק עבור אנשים עם מוגבלויות

.  'נגישות'מופיע כפתור  טבממשק החיפוש באינטרנ

מעבר  תפריט נגישות: ניווט בעזרת מקלדת, בפתיחתו יוצג

לאזורי המסך השונים, הגדלת/הקטנת פונט, ניגודיות 

 גבוהה, קורא מסך והצהרת נגישות.
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 הסברים ליישום ומסכי הדגמה –במערכת וחידושים מודולים חדשים 

 מסמך הוראות למשתמש –  קישור למחיצה והצגת אוסף תמונות

  ,: לאור בקשת לקוחותינו לאפשר קישור מחיצת קבצים )על כל קבציה או בחירת חלק מהם( כללי

 חדשבתוכנה סוג מולטימדיה  נוסף אפשרות לקשר לפריט 'בן' קבצים המקושרים לפריט 'האב' שלו, וכן גם

 ובוצעו מספר שינויים בממשק סוגי המולטימדיה:[ FOLDER"מחיצת קבצים" ] בשם

 ניתן להגדיר האם זהו קישור מולטימדיה רגיל )הקישור ה"מסורתי"( או קישור למחיצה – מולטימדיהיווג ס

להגדיר עבור כל סביבה " . בבחירת אפשרות זו ניתן מחושבנוספה אפשרות לבחור " –הפעלה 

יווג )חלונות/אינטרנט/אינטראנט( שורת פקודה מחושבת להפעלת הקובץ ע"י יצירת ביטוי מחושב. במידה שס

המולטימדיה הוגדר לקישור מחיצה תינתן אפשרות בחירה להציג את המחיצה ע"י מציג מחיצות מובנה 

 בתוכנה.

ובסביבת שבסביבת החלונות , דוגמה לסוג מולטימדיה שמסווג כקישור מחיצה מחושב ר' בצילום המסך שלעיל 

 ובסביבת האינטרנט יוצג באמצעות שורת פקודה מחושבת  ,מובנה (viewer)יוצג באמצעות מציג האינטרנט 

 "למולטימדיה"מצביע ו "קישור מחיצה" שדות מקבצים מסוג

   :יכיל את השדות המקובצים הבאים (FOLDCOL) מחיצה קישור שדה

. המערכת מאפשרת בחירה אך ורק של סוגי הישור טבלאי לטבלת סוגי מולטימדישדה ק – סוג המולטימדיה

 מולטימדיה מסוג מחיצה

יוצגו כל המחיצות ברמה מתחת בחלון הבחירה שם המחיצה שאת תוכנה נרצה להציג.  – שם המחיצה

 למחיצה שהוגדרה במיקום הפיזי.

 כמו בקישור מולטימדיה לקובץ – מיקום פיזי

 חיווי להצגה באינטרנט – הצגה באינטרנט

 יווי להצגה באינטראנטח – הצגה באינטראנט

 שדה מסוג מחרוזת מתורגמת כמו בקישור מולטימדיה לקובץ – תאור

 שדה מסוג מחרוזת מתורגמת כמו בקישור מולטימדיה לקובץ - הערה

 שם הקובץ במחיצה שיהיה הראשון להיות מוצג )במיון אלפאנומרי( – תחילת טווח
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 שם הקובץ במחיצה שיהיה האחרון להיות מוצג )במיון אלפאנומרי( – סוף טווח

שם הקובץ ואת מחרוזת  , בתחילת הטווח -ניתן גם להקליד את מחרוזת שם הקובץ שיהיה הראשון : הערה

מחרוזת האחרון בסוף הטווח, גם אם טרם נשמרו כל הקבצים בטווח. במצב כזה קבצים חדשים שיישמרו וש

 .ם בתוך הטווח שהוגדר יתווספו לתצוגהמש

 קבצים במחיצה שיוצגו ושנבחרו באופן סלקטיבי – אובייקטיםרשימת 

 אם הטווח והרשימה ריקים, תוצג כל מחיצת המולטימדיה. * 

אם רק תחילת הטווח או סוף הטווח מלאים תוצג המחיצה מתחילת הטווח עד סופה או מתחילתה ועד סוף * 

 הטווח בהתאמה.

 ג האיחוד שלהם.במקרה כזה יוצ. יש אפשרות למלא גם רשימת קבצים וגם טווח* 

 

 יכיל את השדות המקובצים הבאים( MULPTRCOL) "למולטימדיהמצביע "שדה 

 קישור לפריט שבו נמצא קישור המולטימדיה המוצבע – פריט אב

 מזהה ייחודי לקישור המולטימדיה המוצבע )לתצוגה בלבד, אין אפשרות לערוך( – מצביע למזהה מולטימדיה

 באינטרנטחיווי להצגה  – הצגה באינטרנט

 חיווי להצגה באינטראנט – הצגה באינטראנט

 שדה מסוג מחרוזת מתורגמת כמו בקישור מולטימדיה לקובץ – תאור

 שדה מסוג מחרוזת מתורגמת כמו בקישור מולטימדיה לקובץ - הערה

שם הקובץ במחיצה המוצבעת  -אם קישור המולטימדיה המוצבע הוא מסוג קישור למחיצה   – תחילת טווח

 שיהיה הראשון להיות מוצג )במיון אלפאנומרי(

שם הקובץ במחיצה שיהיה האחרון  -אם קישור המולטימדיה המוצבע הוא מסוג קישור למחיצה   – סוף טווח

 להיות מוצג )במיון אלפאנומרי(

קבצים במחיצה המוצבעת  -אם קישור המולטימדיה המוצבע הוא מסוג קישור למחיצה   – אובייקטיםרשימת 

 .שיוצגו ושנבחרו באופן סלקטיבי
 

 :'קישור למחיצה'הוא מסוג  המוצבעבמידה שקישור המולטימדיה 

 אם הטווח והרשימה ריקים, תוצג כל מחיצת המולטימדיה. * 

תוצג המחיצה מתחילת הטווח עד סופה או מתחילתה ועד סוף אם רק תחילת הטווח או סוף הטווח מלאים * 

 הטווח בהתאמה.

 במקרה כזה יוצג האיחוד שלהם. .יש אפשרות למלא גם רשימת קבצים וגם טווח* 
 : הערות

 מציג אך ורק קבצי תמונה המובנה מציג המחיצות

 נטי אך ורק אם משתמשים במציג המחיצות המובנהוושדה "רשימת אובייקטים" רל

יעץ עם אידאה תחילה יבמידה שלקוח ירצה לעשות שימוש במציג מחיצות אחר )לא המובנה(, יהיה עליו להת

 על מנת להבהיר דרישות ויכולות.

 

 

 קישור מחיצות בפריטים
 קישור מחיצה .1

שדה מסוג "קישור  'מולטימדיה'של סוג החומר בתת דפית  'שדות הקיטלוג'להוסיף לתחילה יש . 1.1
 .מחיצה"

 'קישור מחיצה' שדהלהוסיף יש של פריט  'מולטימדיה'בדפית ה. 2.1
מולטימדיה שסווגו לבחור את הסוג הרצוי )יוצגו בחלון הבחירה רק סוגי  בשדה 'סוג מולטימדיה'. 4.1

 (כ"קישור מחיצה"

יותר  מומלץהרצויה . ניתן להקליד ידנית אך  לבחור את המחיצהיש , בשדה 'שם מחיצה'. 3.1
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  דרך חלון הבחירה המיוחד )ראה להלן(לבחור 

 
מוגדרת במיקום הפיזי הנבחר מחיצת השורש תהיה המחיצה שאת המחיצה בחלון הבחירה. לבחור יש 

 .סמן את המחיצה הרצויה וללחוץ 'אשר'ליש . באמצעות ניווט של לחיצות כפולות לוגי/פיזי'מיקום בשדה '

 

 .מתמלא אוטומטית בבחירת סוג המולטימדיה, אך ניתן לשנות אותו שדה 'מיקום לוגי/פיזי'*  

הגדרת טווח הקבצים לתצוגה ע"י בחירת הקובץ הראשון  – אופציונלי :  שדות 'תחילת טווח' ו'סוף טווח'* 

 מיוחד )ראה להלן(הבחירה הוהאחרון. ניתן להקליד ידנית אך רצוי ומומלץ לבצע דרך חלון 

יוצגו  

הנבחרת ממוינים ע"פ שם הקובץ. ניתן לבחור קובץ אחד בלבד. יש להקפיד שתחילת  הקבצים במחיצה

 הטווח תהיה לפני סוף הטווח בסדר הקבצים.

הנבחרת . ניתן  מחיצהקבצים לתצוגה מתוך ההגדרה סלקטיבית של ל  – אופציונלי: שדה 'רשימת אובייקטים'

 לביצוע אך ורק דרך חלון בחירה מיוחד )ראה להלן(
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ניתן לבחור קובץ אחד או יותר. במידה שכבר שמאל של שמות הקבצים(  )מצדבאמצעות תיבות הסימון 

בצורה זו בעבר, הם יופיעו מסומנים בחלק העליון של הרשימה.  אם נבחר לפחות קובץ אחד,  נבחרו קבצים

 ".       Yהשדה יקבל את הערך "

 כמו בקישור מולטימדיה לקובץשימוש ה – רה', 'תאור'שדות 'הצגה באינטרנט' ,'הצגה באינטראנט', 'הע* 

 

 למולטימדיהמצביע  .2

מצביע 'מר בתת דפית מולטימדיה שדה מסוג טלוג של סוג החולהוסיף לשדות הקתחילה יש .1.2

 .למולטימדיה

 למולטימדיהמדיה של פריט להוסיף קישור מסוג 'מצביע בדפית המולטי. 2.2

. ניתן לבחור רק שאליו מצביעיםקישור המולטימדיה הפריט ואת לבחור את  בשדה 'פריט אב' יש. 4.2

 דרך חלון בחירה מיוחד )ראה להלן + מסמך תיעוד נפרד(
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 (. FOLDCOL( או קישורים מסוג מחיצה )MULCOLניתן לבחור קישורים "רגילים" )* 

 לא ניתן להצביע על מצביע.  כלומר, – למולטימדיהלא ניתן לבחור קישורים מסוג מצביע * 

 יתמלא אוטומטית. לאחר הבחירה שדה 'מצביע למזהה מולטימדיה'* 

מחיצה. רלבנטיים אך ורק כמו בקישור לשימוש  - שדות 'תחילת טווח', 'סוף טווח' ו'רשימת אובייקטים'. 3.2

 הוא מסוג מחיצה. שעליו מצביעיםאם הקישור 

 .כמו בקישור מולטימדיה לקובץשימוש  –אינטראנט', 'הערה', 'תיאור'שדות 'הצגה באינטרנט' ,'הצגה ב. 5.2
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 )שאילתות כלליות( בממשק האינטרנט "חיפושים נבחרים"

להציג  נוספה אפשרותהאינטרנט,  ממשקשל  והשימושי החזותימתוך רצון לשפר את המראה   :כללי

 . ע"י תמונה וטקסט(פרוסה אחת או כמה שאילתות המיוצגות ה )שאילת חיפושים נבחרים

אם יש יותר .  אם יש רשומה )שאילתה( אחת בלבד להצגה, היא תופעל ישירות על המסך בתצוגת אלבום

מרשומה אחת להצגה במודול הניהול, השאילתות יוצגו באמצעות התמונות ששויכו להן, לפי הסדר שנקבע 

לשם  .והמלל המלווה אותה תייצג כל שאילתהניתן לקבוע אילו שאילתות יוצגו, איזו תמונה  במודול הניהול.

 :באחזקה כך פותח מודול חדש

 .כאן ניתן לבחור את השאילתה/ות להצגה בדף החיפוש המהיר הצגת שאילתות באינטרנט .א

 בה ניתן להגדיר:  'ראשי'תיפתח דפית  פה' הוסהקשה על צלמית 'ב .1

 השאילתה תיאוראת להקליד  –בשדה 'תיאור'  .1.1

השאילתה )ששמרנו מראש את  לבחור - (סמל הטבלה ]...[ מוצג שאילתה' )'בחירת בשדה  .1.2

 בממשק האינטרנט או בחלונות(

בשדה 'תמונה' נבחר לשאילתה תמונה מייצגת מאוסף התמונות הקיים )ניתן כמובן להוסיף  .1.4

 לכאן תמונות באופן עצמאי(

 –השאילתה בדף החיפוש המהיר תוצג אם קובע בראש החלון נמצא תא הסימון 'פעיל' שתיוג   .1.3

 או לא.

 

 
התמונות המייצגות, או  בדפית 'טקסטים להצגה' ניתן להוסיף כותרות נוספות שיופיעו תחת  .2

בראש השאילתה כשיש רק אחת פעילה )ר' צילום מסך הבא כפי שתוצג השאילתה בממשק 

 האינטרנט(.
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. הקשה על ייצוגן + התיאורים שנכתבו עבורןכאשר ייבחרו יותר משאילתה אחת, יוצגו התמונות שנבחרו ל

 (לתצוגה שאילתות 6נבחרו להצגה   שלהלן)בצילום  ת השאילתהותוצארשימת התמונה המייצגת תפתח את 

 

 באינטרנטהמוצגות בחלונות ועריכת שאילתות  .ב
 : כללי

  אינטרנט או בחלונות,ממשק השאילתות שנשמרות ב נוספה אפשרות לערוך 8.2בגרסה 
חלונות והן מהאינטרנט, והצגתן ללא קשר למקום בו ממשק השאילתות  הן מ ליצורוכן אפשרות 

 .נשמרה השאילתה
 

 שיוצגו גם באינטרנט שמירת שאילתות בחלונות .1
יש לסמן את התא 'יוצג באינטרנט' .בעת שמירת שאילתה בחלונות נוספה תיבת סימון "יוצג באינטרנט"
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 לא ניתן לבטל את הסימון של להציג בחלונות ולמעשה תיבת הסימון הזו הינה אינפורמטיבית בלבד. : הערה

 :חלון השאילתות השמורות

 

כל השאילתות מופיעות ברשימה משותפת וניתן לבצע חיתוך על פרטיות/כלליות )כפתורי רדיו מצד ימין(. יש 

 סמל = כללית :ין שנוצרה באינטרנט( ולסוג שלהכחול מצי רכדו סמלחיווי לסביבה בה נוצרה השאילתה )

התפוגה  אריךחיווי לסוג החיפוש ולתיש . כמו כן )דמות אחת(  כחול = סמל, פרטית ם )שתי דמויות(כתו

 (.במידה ותאריך התפוגה חלף תיצבע השאילתה באדום)

בחלונות שנוצרה ניתן לערוך את השאילתה רק בממשק בו נוצרה.  על כן, הפעלת שאילתה  :עריכה .2

 באינטרנט תעביר ישר לחלון תוצאות החיפוש מבלי לעבור את חלון העריכה.
 

 חלונותבסביבת הרק  משום שסוג חיפוש זה קייםלשמור שאילתות גם של חיפוש מורחב, אך  ניתן .2.1
 .השאילתות הללו יופיעו רק בחלונות

 באינטרנט יופיעו רק בממשק האינטרנט בחיפוש מהירשנשמרו  שאילתות .2.2

הרשאת חיפוש לשדה: בהורדת הרשאת חיפוש לשדה )בממשק החלונות(, נבדק האם השדה  .2.3

 על כך. משתתף בשאילתה שמורה. במקרה כזה תינתן הודעה

לעובדה הזו  תהיה התייחסות לא שחסום לחיפוש בהפעלת שאילתה עם שדה )אחד או יותר( .2.4

 השדה החסום.ויתבצע חיפוש גם על 
ותעלה הודעה שישנם שדות שהמשתמש אינו רשאי  השדות שלא ניתנים לחיפוש לא יוצגו לעריכה .2.5

 לראות. השדות הללו אינם מורדים מהשאילתה אלא ממשיכים להיות חלק ממנה.
 

 : שדרוג מגרסה ישנה .4
כחלק חלונות למבנה החדש יומרו השאילתות הקיימות שנוצרו בסביבת ה 8.2דרוג לגרסה בעת ש .4.1

כלומר, שארו כפי שהן )ידרוג בסיס הנתונים.  שאילתות שנוצרו באינטרנט לא יומרו וימפעולת ש
ניתן יהיה להפעילן אך לא לערוך אותן(. כל השאילתות השמורות הישנות ימשיכו להופיע רק 

 בממשק בהן נוצרו.
 

מצב שלאחר  ובמנגנון הקודם לא נשמר המאגר המארח כחלק מנתוני השאילתה, נוצרמאחר    .4.2
השינוי התוכנה לא תדע איזה פרופיל חיפוש לטעון על מנת למלא אותו בנתוני החיפוש. לפיכך, 
בהפעלה הראשונה של שאילתה ישנה, יצטרך המשתמש לספק את פרופיל החיפוש המתאים 

לאחר מכן תתבצע בדיקה האם השדות   )"מאגר מארח"( מתוך רשימת מאגרי החיפוש שלו.
יתבקש המשתמש לבחור  -ה קיימים בפרופיל החיפוש הנבחר, ובמידה שלא שנשמרו בשאילת

 פרופיל חיפוש אחר. במידה שהבדיקה עברה בסדר, יעודכן הפרופיל הנבחר בשאילתה השמורה.
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לא ניתן היה להשמיש למחוק שאילתות שמורות שתוקפן פג ולמעשה היה לא ניתן  8.2עד הפיתוח   .4.4
בממשק שתוקפה פג תופיע ברשימת השאילתות השמורות  שאילתה - כעת  .אותן או למחוק

 ( אך לא יהיה ניתן להפעיל אותה ותעלה הודעה על כך. המשתמשתאריך התפוגה באדום)החלונות 
 יוכל לבחור האם למחוק אותה או לעדכן את תאריך התפוגה שלה. שיצר את השאילתה

 
חיווי  קייםהשאילתות השמורות הכלליות והפרטיות לרשימה אחת כאשר  אוחדוהחלונות בממשק  .4.3

פונקציונליות  נשמרהגם אפשרות לסנן ולמיין.  כמוברשימה לסוג השאילתה )פרטית או כללית( 
 .עד כהההרשאות לגבי עדכון/מחיקה של שאילתות כלליות כפי שהיתה 
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 תצוגת עץ היררכי לטבלת הנושאים

תוך שמירה על  ,טבלת הנושאים באופן היררכי עקבי צוגה משמעותית יש לארגן: על מנת לקבל תחשוב

. כלומר, בנייה נכונה של הנושאים כאשר הראשיים מוגדרים כרחבים ואלה הרמות השונות בתוך העץ

שתחתיהם מוגדרים כצרים )מקושרים בכרטיס הנושא הראשי כנושאים צרים(,כאשר כל נושא צר יכול לשמש 

 עבור נושאי משנה שלו וכן הלאה.כנושא רחב 

 בחלונות :תצוגת העץ להגדרת 

 .Nצ"ל  185. אחזקה <תצורה <מאגרים באינטרנט < פרמטר 1

 למשל(:  'נושאיםלבחור את הטבלה: '. אחזקה < מבנים היררכיים <הוספה )2

  'הצגה באינטרנט' את התא לתייג* 

 )נושאים למשל(  להגדיר טבלאות אב ובן* 

 'היררכי' =רסוג קישו* 

  'מונח רחב'שדה מקשר = * 
 בדוגמה שלהלן ניתן לראות את רמות העץ השונות של הנושא "אמנות" כפי שהוגדרו בטבלת הנושאים.

)ר' במסגרת  לצידם+ בפתיחה ראשונה יוצגו כל הנושאים, כאשר אם יש להם היררכיה תחתיהם יופיע סימן 

 . האדומה(

 הערךהקשה על  .במסגרות הירוקות(עץ הנושא "אמנות" )ר'  העץפתח את לצד הערך ת+ הקשה על ה 

, 'הצגת תוצאות )צרים, רחבים(  כל הרמות שלואת את פרטיו. הקשה על 'הצגת כל המידע' תציג  תציג עצמו

 החיפוש' תציג את הפריטים המקושרים אליו
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 APA -תמיכה בתקן ציטוט 

הם המקובלים APA  (American Psychological Association )  כללי ההפניה הביבליוגרפית שלכללי: 

 הזמין פורום המכללות., את הפיתוח והפופולריים ביותר במדעי החברה

 . בחוגים האקדמייםהמקובלות  ,הנחיות מפורטות לאזכור והפניההתקן כולל 

היא על פי כללי הפרסום הנהוגים בכתב העת  ההתאמה לעברית .התקן נכתב במקור לשפה האנגלית

 )עפ"י  משב מחקר יישומי( מכון הנרייטה סאלד. 'מגמות' של

מסטר ודוקטור, כך שיוכלו לקבל )בלחיצת לסייע לסטודנטים הכותבים עבודות בעיקר מיועד פיתוח זה 

 הביבליוגרפי התקני עבור מקור מסויים שהתייחסו אליו בעבודתם.כפתור( את נוסח הציטוט 

בהינתן מספר של פריט בקטלוג של אידאה, יתקבל נוסח הציטוט של אותו מקור הביבליוגרפי  )כפי שמקוטלג 

תמיכה בתקנים נוספים  לפי  מאפשרתהתשתית אך  APA)בשלב זה קיים רק תקן  APAבפריט ( לפי תקן 

  תו יוכל הסטודנט להעתיק ולהדביק בתוך העבודה.או  הצורך בעתיד(.

 מקורות
Publication Manual  of the APA - Sixth edition.pdf 

bibliography-english.pdf )ר' קישור בנספחים( 

bibliography-hebrew.pdf  'קישור בנספחים()ר 

 

LibGuides at CSU Los Angeles -Peer Review and Scholarly Articles  -APA GUIDE  

APA Style Blog: How to Determine Whether a Periodical Is Paginated by Issue 

Google Scholar  -בעברית 

 
 :בחלונות ממשק משתמש

 .סוג החומר בשם 'תקני ציטוט'במחברת הניהול של נוספה דפית חדשה 

 :כדלקמןסוגי החומר המובנים הבאים כבר ממופים לתבניות ציטוט 

 סוג חומר באידאה APAתבנית בתקן 

 (BOOK_t) ספר *ספרים

 (REF_BOOK) ספר יעץ ספרים

 (TXT_BOOK)  ספר עיון ספרים

 (ST_BOOK)  ספר לימוד ספרים

 Marc  (BK_MARC_t)ספר  ספרים

 (ARTICLE_t)  מאמר **מאמרים

 

" כוללת בתוכה את תתי התבניות: ספר שיש לו מחבר תאגיד,  ספר מהדורה חדשה, ספר ספריםהתבנית " *

  ערוך )קובץ(, פרק )מאמר(מתוך ספר ערוך )קובץ(, פרק מספר וספר מסדרה

 

עת אלקטרוני  " כוללת בתוכה את תתי התבניות: מאמר מכתב עת בדפוס, מאמר מכתבמאמריםהתבנית "** 

(, מאמר מתוך ספר ערוך )קובץ(, מאמר מעיתון DOI)במידה ואין  URL –, מאמר מכתב עת אלקטרוני DOIמספר 

 -עבור רכיבי ציטוט שאין להם שדה מתאים באידאה  במהדורת דפוס ומאמר מעיתון במהדורה אלקטרונית

 יש לבחור "לא לציטוט"

bibliography-english.pdf
bibliography-english.pdf
bibliography-hebrew.pdf
bibliography-english.pdf
bibliography-english.pdf
bibliography-hebrew.pdf
bibliography-hebrew.pdf
http://calstatela.libguides.com/content.php?pid=103564&sid=778792
http://calstatela.libguides.com/content.php?pid=103564&sid=778792
http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-determine-whether-a-periodical-is-paginated-by-issue.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2011/10/how-to-determine-whether-a-periodical-is-paginated-by-issue.html
https://scholar.google.co.il/scholar?hl=he
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בלבד( ותבנית מתאימה מתוך התקן   APAניתן לבחור את תקן הציטוט )כרגע  'תקני ציטוט'בדפית 

(dropdown) 

 ובהנתן הבחירה הנ"ל מופיעים בחלון רכיבי הציטוט הרלוונטיים מתוך התקן, אותם ניתן להתאים לשדות

 מהקטלוג  של אידאה:

 
אשר מציג שדות מתוך  dropdownאל מול כל רכיב ציטוט בתקן ניתן לבחור שדה באידאה בעזרת ממשק 

סוג החומר הנבחר. אם אין שדה מתאים מתוך סוג החומר באידאה, ניתן לבחור באופציה "לא לציטוט" ואז 

 הציטוט של פריטים מסוג החומר הנבחר. בנוסחתאותו רכיב ציטוט לא ישתתף 

 

ציג בחלון מיוחד הכפתור "ציטוט לדוגמה" מאפשר בחירת פריט מרשימה של פריטים מסוג החומר הנבחר ומ

את תוצאת הציטוט שמתקבלת )עפ"י התאמת השדות שבוצעה( עבור הפריט הנבחר.ניתן לבצע גם עריכה 

(.HTMLוגם העתקה )בפורמט בחלון הנ"ל 
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 המשתמש באינטרנטממשק הצגת הציטוט להגדרת א. 

"תקני ציטוט". בדפית זו ניתן לבחור < בדפית במחברת סוג החומרהגדרת הצגת הציטוט מתבצעת  .1
נתן הבחירה הנ"ל מופיעים יבלבד( ותבנית מתאימה מתוך התקן.  בה  APAאת תקן הציטוט )כרגע 

 וג  של אידאה. מהקטל בחלון רכיבי הציטוט הרלוונטיים מתוך התקן, אותם ניתן להתאים לשדות

 

 יש להגדיר בהרשאת המשתמשים שהציטוט פתוח: .2
 

 
 
 
בהגדרת תפריטים לאינטרנט < בתפריט 'שורה' < כניסות בתפריט < פעולות < הוסף: לבחור את התג   .4

apa )'ואת הטקסט 'ציטוט. לסמן 'פעיל )ו'חשוף לאנונימוס 
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'האם להציג  17דפית 'תצורה' : פרמטר  מאגרים באינטרנט < לבחור את המאגר הרצוי < באחזקה < .3
 Yציטוט בפריטים השייכים למאגר' = 
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 ב. בממשק המשתמש באינטרנט: 

מופיע סמל הציטוט. ברשימת תוצאות החיפוש, תחת השדות שנבחרו להצגה ברשימת תוצאות  .1

 

 

 תפתח את חלון הציטוט.  'APA 'ציטוט על הקישורהקשה  .2
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 נספחים:

 8103באוקטובר באתר "משב" פורסם  - בעברית   ( לפי משבAPAכללי רישום ביבליוגרפיה )

 8103באוקטובר  באתר "משב" פורסם – ( לפי משב באנגליתAPAכללי רישום ביבליוגרפיה )

 

 

  

http://www.mashav-research.com/wp-content/uploads/2013/10/bibliography-hebrew.pdf
http://www.mashav-research.com/wp-content/uploads/2013/10/bibliography-english.pdf
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 מנגנון סיסמאות למשתמשי האינטרנט

ניתן לקבוע את  בתוכנת החלונות נוצר מנגנון סיסמאות עבור משתמשי ממשק האינטרנט, כמקובל בשוק. 

+מספרים(, מספר נסיונות כניסה, נעילת/שחרור סיסמה ,  מחייב)אותיותאורך הסיסמה הנדרשת, פורמט 

תוקף סיסמה ועזרה למשתמש )שחזור סיסמה, שאלות אבטחה אישיות, שמירת סיסמה, שליחה במייל של 

 הסיסמה (

יש להכנס ל 'חשבון  בכניסה הראשונה על המשתמש להגדיר  את שאלות ותשובות האבטחה שלו :א. 

, ולהוסיף אישיות מתוך אוסף שאלות מוכןת 'שאלות אבטחה' ולבחור שתי שאלות אבטחה האישי'  < לדפי

 תשובות עליהן.את ה

. להקיש "זקוק לעזרה?" בכניסה הבאה, במידה ונשכחה הסיסמה או מס' המשתמש, יש להקיש על הכיתוב

 )ר' בדוגמה שלהלן(. על סוג הבעיה

  

 עם הסיסמה שנשכחה... לאחר שיוכנסו התשובות הנכונות יתקבל חלון

 ב. להגדרות השונות יש להיכנס בתוכנת החלונות למודול האחזקה < תצורה < קוראים:

 אורך הסיסמה המינימליקביעת  – 22פרמטר 

 (Y/Nהאם לחייב שילוב אותיות ומספרים בסיסמה )הגדרת פורמט הסיסמה :  – 24פרמטר 

 = לא מוגבל( 1חשבון ) סיונות הכניסה השגויים לנעילתימספר נ – 23פרמטר 

 פרק הזמן לשחרור )אוטומטי( של נעילת החשבון )בשניות( – 25פרמטר 

 תוקף הסיסמה בחודשים – 26פרמטר 

 מספר הסיסמאות לשמירה )היסטוריה( עבור משתמש – 27פרמטר 
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 *עדכון פריטים גורף 

)הוספה/מחיקה/עדכון(, במספר פריטים באופן זהה. לעתים עולה הצורך לבצע שינוי בנתוני הפריטים : כללי

פיתוח זה מאפשר למשתמש מורשה, לבצע עדכונים על קבוצה של פריטים, באופן עצמאי ומבלי להזדקק 

 להתערבות חיצונית של אידאה.

לתיק מסוים, או  –כך למשל יוכל מנהל המערכת בארכיון לעדכן )לשנות/להוסיף( שיוך של קבוצת מסמכים 

תיקים לחטיבה/סידרה מסוימת באופן גורף, או  להוסיף לקבוצת מסמכים/ תצלומים מסוימת בשדה  קבוצת

הערה טקסט כמו " יצא לחברת סריקה חיצונית בתאריך ...." או להוסיף לקבוצת תצלומים למשל את 

למשל ההודעה על זכויות יוצרים שתופיע בראש החלון של הפריט באינטרנט. מנהל מערכת בספרייה יוכל 

להחליט לחשוף לקהל פריטים מסוימים שעד כה היו מוגדרים שלא להצגה באינטרנט, או לחשוף קישורי 

 מולטימדיה של פריטים מסוימים שהיו חסויים ועוד. 

 הפעלת העדכון הגורף הינה פעולה מורכבת המצריכה ידע והדרכה מוקדמים.: * הערה

שינוי בנתוני פריטים רבים במערכת. לכן שימוש לא נכון מאופן ייעודו של המודול, ניתן באמצעותו לבצע 

וביצוע עדכון גורף מוטעה, עלול לגרום לשיבושים במידע השמור בבסיס הנתונים, ללא יכולת להחזיר את 

 המצב לקדמותו.

 .רק ללקוחות שיעברו הדרכה ייעודית בהתאם לכך, מודול זה יהיה זמין 

 

 מונחים: 

 מונח הגדרה

 סוג חומר לעדכון ו מגדירים ומבצעים את העדכון הגורףסוג החומר עלי

 אוכלוסיית פריטים לעדכון הפריטים עליהם יתבצע העדכון הגורף

 פעולה עדכון/מחיקה/הוספה וכו' עבור שדה מסוים בסוג החומר לעדכון

 סט פעולות פעולה אחת או יותר שתבוצע על אוכלוסיית הפריטים לעדכון

בפועל, מורכבת משילוב של סט פעולות עם אוכלוסיית ביצוע העדכון הגורף 

 פריטים לעדכון
 משימה

 שדה שדה מטבלת השדות

 ערך התוכן המלא של שדה

 נתון חלק מערך בשדה

 תבנית פעולות סט פעולות הנשמרות לצורך שימוש חוזר

 

 

 

 אופן ההפעלה:
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לביצוע עדכון פריטים גורף: במודול ההרשאות, לכל קבוצת הרשאה הנדרשת לעבוד עם  מתן הרשאה .0
 המודול, יש לסמן את האפשרות "עדכון פריטים גורף". 

 
 

 סוגי פעולות  .8
 

בהוספת פעולה יש לבחור את השדה עליו רוצים לבצע את הפעולה ואת סוג הפעולה לביצוע על השדה 
מסוג החומר של המשימה.  חלון הבחירה שנפתח כבר מכיל רק את  הנ"ל.  ניתן לבחור אך ורק שדות

השדות שניתן לבחור מהם.  יש לשים לב שבחירת שדות מקבצים או מקובצים יכולה להתבצע אך ורק 
 באמצעות חלון הבחירה ולא דרך הקלדה ישירה.

 
 
  סוג השדה שנבחר מכתיב את סוגי הפעולות הזמינים לבחירה בחלון. .2.1
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 לדוגמה, לשדה מחרוזת זמינים כל שבעת סוגי הפעולה )ראה לעיל(. 

לכל סוג פעולה הגדרות ספציפיות שמופיעות לתצוגה בהתאם לבחירתו ובהתאם לסוג השדה הנבחר )שדה 

 טבלאי או רגיל, מקובץ או שטוח/מקבץ(. 

 להלן הסבר על סוגי הפעולה:

 – הוספת ערך חדש .2.2
 יתקבל שדה נוסף עם הערך החדש –דה וקיים כבר ערך בשדה הוספת ערך חדש בשדה הנבחר. במי

 

שדה טבלאי:
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 שדה מחרוזת:

משמאל לערך החדש( על מנת לקלוט מחרוזות  עבור ערכי מחרוזת ניתן להרחיב את פקד הקלט )סמל 

 ארוכות.

שדה מקובץ: 

השדה המקבץ באותו  עבור שדות מקובצים ניתן להגדיר עדכון שלהם בקיבוץ ספציפי ע"י קביעת הערך של

 הקיבוץ. לעדכון השדה בכל הקיבוצים בפריט יש להשאיר ריק.

 

   -הוספת ערך חדש היכן שאין ערך  .8.3
 הוספת ערך חדש בפריטים בהם לא קיים ערך בשדה הנבחר
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 עדכון ערך או חלק ממנו )נתון( בשדה קיים - עדכון נתון בשדה קיים .2.3

 
 

  יוחלפו הערכים רק היכן שהערך הנוכחי שהוכנס  – בשדה"כאשר מסומן התא "זהו הערך המלא ,
הוא הערך המלא בשדה ולא רק חלק ממנו. אם לא מסומן, יוחלף הערך הנוכחי שהוכנס גם אם 

מהווה רק חלק מהערך בשדה. לשימוש למשל כדי לתקן שגיאות כתיב. רלבנטי רק לשדות 
 מחרוזת.

  "נוכחי( יתחשב באותיות רישיות או יתעלם. רלבנטי האם זיהוי הערך להחלפה )ה – "תלוי רישיות
 לשדות מחרוזת עבור ערכים באנגלית.

 עבור שדות שהם גם שדות בעותקים תוצג אופציה לבחור איך לעדכן את נתוני העותקים 
 

: 
 עדכון בכל העותקים של הפריט  –"כולם" 

 עדכון רק בעותקים בהם הערך זהה לערך הנוכחי שהוכנס –"ערך זהה" 

 לא יעודכנו נתוני העותקים –"ללא" 

הוספת נתון חדש לערך קיים בשדה הנבחר. רלבנטי לשדות מחרוזת  -הוספת נתון לשדה קיים  .2.5
 בלבד.
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  "הנתון יתווסף בתחילת הערך הקיים או בסופו. –"בתחילת הערך הקיים / בסוף הערך הקיים 

   "יים )בהתאמה ע"פ מה שנבחר האם להוסיף רווח לפני או אחרי הערך הק –"הוספת רווח
 באופציה הקודמת(

 

 מחיקת ערך נוכחי בשדה הנבחר -מחיקת ערך קיים  .2.6

 

 

מחיקת נתון מערך קיים בשדה הנבחר. ניתן לקבוע האם הנתון  -מחיקת מחרוזת משדה קיים  .2.7

 הנמחק הוא מילה/ים  שלמה/ות או חלק ממילה.  רלבנטי לשדות מחרוזת בלבד.

 

  אם מסומן, הנתון ימחק גם אם קיים כחלק של מילה.  – חלקית במילה""מחיקה גם ממחרוזת
 לדוגמה: 

" חרוזפריט שהערך בשדה הוא "מחרוזת המכילה  -" והאופציה מסומנת חרוזהערך הנוכחי הוא "
ת המכילה". אם האופציה לא מסומנת הערך ישתנה ל "מחרוזת המכילה (X)הערך ישתנה ל "מ
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(X)." 
 

חיקת כל הערכים בשדה הנבחרמ -מחיקת כל הערכים  .2.8

 
 

 הערות

*המשימה מתבצעת כתהליך נפרד )"תהליך בן"( בפתיחה נוספת )מקבילה( של התוכנה, ולא מהתהליך שבו 

הופעלה )"תהליך אב"(,  כאשר תהליך האב יודע לאתחל תהליך בן חדש במידה שתהליך הבן המקורי נכשל 

 את העדכון החל מהמקום שבו נכשל תהליך הבן הקודם.מסיבה כלשהי.  כמו כן, תהליך הבן החדש יבצע 

( שנשמר, נמחק מאוכלוסיית הפריטים שנשארה לביצוע בשיטת השמירה*כל פריט )או מנת פריטים, תלוי 

י המשימה עודכנו, המשימה תימחק מרשימת המשימות באופן אוטומטי ותעלה במשימה.  כאשר כל פריט

 הודעה שהמשימה הושלמה בהצלחה. 

( לא יוכל לבצע משימות עדכון גורף catalogingבמודול  -18*לקוח המוגדר כלקוח הוסטינג )פרמטר תצורה 

ק בשרת המיועד לכך.  בהפעלת התוכנה במצב רגיל. תעלה הודעה על כך שהעדכון יכול להתבצע אך ור

לקוח כזה יוכל לבצע עדכון פריט גורף אך ורק בהתחברות לשרת הוסטינג המיועד רק לביצוע עדכונים 

 גורפים.

 נוסף על שולחן העבודה של המחשב המקומי. לקוח המעוניין להפעיל RDPלצורך כך, קיים אייקון חיבור 

 גילה ואז לצורך ביצוע העדכון בפועל יפעיל אתעדכון פריטים גורף יבצע את הגדרת העדכון בתוכנה הר

 הנוסף מתוך שולחן העבודה. RDPאייקון ה 

 

 

  –משימת עדכון גורף חדשה  .4

הפעלת עדכון גורף כוללת הגדרת משימה לביצוע והרצה שלה. המשימה מגדירה סט של פעולות לביצוע 

תוצאות חיפוש, סל, פריטים  על אוכלוסיית פריטים, הכוללת את הפריטים שברשימה )רשימת פריטים,

 בקבוצה(, השייכים לסוג חומר מסוים.

  –אופן יצירת משימה חדשה  .4.1

יצירת משימה חדשה מתבצעת מתוך חלון רשימה כלשהו )רשימת פריטים, תוצאות חיפוש, סל, פריטים 

 בקבוצה( בתפריט העליון: כלים < עדכון פריטים גורף  < יצירת משימה חדשה:

file:///C:/Users/ditsas/Desktop/גרסה%2082/עדכון%20ורטיקלי.docx%23שיטתשמירה


    
 

    34 מתוך 45 עמוד
 

 

  

  

 פתח חלון הגדרת המשימה:בשלב זה יי

 

 בחלקו העליון של החלון יש להגדיר את שם המשימה ובמידת הצורך להכניס גם הערה.  .4.2

 (:1-3לאחר מכן יש לפעול עפ"י השלבים לביצוע )הממוספרים בחלון במספרים 

אך ורק על בחירת סוג חומר למשימה: כמתואר למעלה, משימת עדכון גורף יכולה להתבצע  .4.4

 , לכן בשלב הראשון יש לבחור את סוג החומר.חומר מסוים פריטים מסוג

כאשר יצירת המשימה מופעלת מרשימת הפריטים בעת שהיא מסוננת כבר על פי סוג חומר  .4.3

 מסוים, סוג החומר הנ"ל מוגדר אוטומטית ואין צורך בבחירת סוג חומר.

 * במידה שהרשימה אינה חתוכה על סוג חומר, תעלה הודעה על כך 
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 דה השפה רלבנטי לסוגי חומר מתורגמים, וקובע את השפה בה יעודכנו שדות מתורגמים בפריטים.* ש

 

  הגדרת סט הפעולות למשימה שעל פיו יתבצע העדכון. -סט פעולות  .3

ניתן להגדיר פעולות באופן נקודתי למשימה הנוכחית באמצעות כפתורי "הוספת פעולה" ו"מחיקת 

עולות שמורה )כפתור "בחירת תבנית פעולות"(. גם בטעינה של תבנית פעולה",  או לטעון תבנית סט פ

  ניתן לשנות את נתוני הפעולות השמורים ספציפית עבור המשימה הנוכחית.

 

בדוגמה שלעיל הוגדר סט פעולות שמטרתו לחשוף לאינטרנט את כל קישורי המולטימדיה של הפריטים 

 ימה" בחלק העליון של החלון(.  מסוג החומר "ספר" שברשימה )כמתואר ב"שם המש

כפי שניתן לראות הסט מורכב משתי פעולות שבשתיהן  מוגדר השדה  המקובץ "הצגה באינטרנט".  

',  והפעולה השניה Yבשדה וקובעת את הערך ' אין ערךהפעולה הראשונה  מטפלת בכל הקישורים בהם 

 '. Yדכנת אותו ל 'ומע -'  N)מוצגת בתמונה( מטפלת במקרים שקיים בשדה הערך  '

מופיע "טיפ" עם הפרטים הבסיסיים שלה )השדה וסוג  -כשעומדים על לשונית  של פעולה עם העכבר 

מבלי שיהיה צורך להציג  הפעולה(. הטיפ נועד לעזור להתמצא בסט הפעולות לגבי הפעולות השונות בו,

 .הראשונה הפעולה כל פעולה ופעולה. בתמונה לעיל מוצגת הפעולה השניה והטיפ שמתאר את

 

לאחר שהוגדר סט הפעולות לביצוע ניתן להציג את תוצאות הביצוע  - צפייה מקדימה בשינויים .3.1

שלו על פריט מסוים. לחיצה על "בחר פריט" תפתח חלון בחירה שיציג את אוכלוסיית הפריטים של 
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 המשימה.  

 

מתוך הרשימה בוחרים פריט כלשהו.  תיפתח מחברת הפריט המציגה בסימולציה את נתוני הפריט   .3.2

לאחר העדכון שיבוצע עליו.  הדפיות הרלבנטיות לעדכון והשדות הרלבנטיים בדפיות הללו יצבעו 

בכחול

 

 

 יותר. ניתן לבצע )להריץ( את המשימה באופן מידי, או לשמור אותה ולבצעה במועד מאוחר - הרצה  .3.4

לאחר הרצה )או שמירה( לא ניתן יותר לשנות את סט הפעולות כדי למנוע מצב של ביצוע לא אחיד על 

כל אוכלוסיית הפריטים שנבחרה. למרות זאת, לפני הפעלת המשימה השמורה ניתן להסיר פריטים 
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ומחיקת   מהאוכלוסייה לביצוע ע"י הקשה על כפתור "רשימת פריטים" תחת "פריטים שנותרו לביצוע"

 ( ולחיצה על כפתור 'מחיקת שורות':ctrl+left clickהפריטים מהרשימה באמצעות סימונם )

 

:הצגה של אופציות נוספות לעדכון הגורף – אפשרויות מתקדמות .5

 

 האם לבצע אינדוקס אונליין לפריטים )מבוצע כברירת מחדל(. –"עדכון אינדקס מנוע החיפוש"   .5.1

מספר הפריטים במנה שתישמר לבסיס הנתונים )ברירת המחדל נקבעת  –"פריטים במנת עדכון"   .5.2

של מודול הקיטלוג(. אפשרות זו תהיה זמינה אך ורק אם משימת העדכון הגורף  51בפרמטר תצורה 

לא כוללת חישוב של שדות מחושבים, משום שבמקרה כזה כל פריט ישמר בנפרד ולא תהיה שמירה 

 אינדיקציה על שיטת השמירה בביצוע העדכון נרשמת ללוג המשימה.של מנה.  

 

 –הפעלת משימת עדכון גורף שמורה  .6
אם משימה נשמרה לביצוע במועד מאוחר יותר, או שהביצוע שלה הופסק באמצע, ניתן להפעילה ע"י הפעלת 

  אופציה בתפריט

   

 

  –ניתן להפעיל גם דרך התפריט הראשי של התוכנה 
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-תיפתח רשימת המשימות השמורות ו/או כאלו שלא הסתיימו 

  
יש לבחור את המשימה הרצויה לביצוע וללחוץ "אישור".  בחלון זה ניתן גם למחוק משימות לא נרצה לבצען 

 שוב בעתיד.

 

 יפתח חלון הביצוע עם נתוני המשימה שנבחרה

 

 

תצוגה ת אלא רק לצפות בהם.  ניתן לבצע כאמור לעיל, בשלב הזה לא ניתן לשנות את נתוני סט הפעולו

אפשרויות לביצוע ולהסיר פריטים לא רצויים מהמשימה . ניתן לקבוע  יטים שנשארובפר, לצפות מקדימה

 וכמובן לבצע... מתקדמות
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  –"דיווח פעילות"  .7
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 הפעילות המפורט של ביצוע משימת העדכון הגורףפתיחת לוג  – -"צפייה בלוג"  .7.1
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  –"דוח פריטים באקסל"  .7.2
 פתיחת קובץ אקסל שמרכז בתוכו את הפריטים שבוצע עליהם העדכון וסטטוס הביצוע שלהם 

 

 

 הגדרת תבניות פעולות )אופציונלי(:  .8

: ניתן להגדיר ולשמור סט פעולות כ"תבנית פעולות", לצורך שימוש חוזר בעדכונים גורפים שונים. כללי

בעת הגדרת משימה לביצוע, ניתן להגדיר פעולות חדשות לביצוע או להשתמש בפעולות שנשמרו מראש 

 כתבנית פעולות. 

כך שיכולה לכלול פעולות  תבנית פעולות מכילה פעולה אחת או יותר ואינה משויכת לסוג חומר מסוים,

 על כלל השדות במערכת.

 

 

 -אופן הגדרת תבנית פעולות   .8.1

הגדרת התבניות מתבצעת מתוך חלון רשימה כלשהו )רשימת פריטים, תוצאות חיפוש, סל, פריטים 

 בקבוצה( בתפריט העליון: כלים < עדכון פריטים גורף < הגדרת תבניות פעולות

 

 

 

 התבנית:בשלב זה יפתח חלון הגדרת 
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 חלון זה מאפשר את הגדרת סט הפעולות המרכיבות את התבנית וכולל את הרכיבים הבאים:

 בחירה של תבנית שמורה לצורך עריכה – תבנית פעולות בחירת .8.2

תיאור מילולי של התבנית. )רצוי לתת תיאור שיהיה ניתן בקלות  - שם תבנית הפעולות .8.4

 ת(לזהות את התבנית ברשימת התבניות השמורו

 בחירת השדה עליו תבוצע הפעולה - שדה  .8.3

 בחירת סוג הפעולה לביצוע על השדה -הפעולה  סוג .8.5

 לסט הפעולות )פתיחת לשונית להגדרת פעולה נוספת( פעולה הוספת .8.6

 מחיקת הפעולה מסט הפעולות –מחיקת פעולה  .8.7

 שמירה של התבנית – שמירת תבנית פעולות .8.8

 מחיקת כל הפעולות מסט הפעולות – איפוס .8.2

בחירת פריט מרשימת הפריטים והצגתו כפי שיראה  -בחר פריט )צפייה מקדימה בשינויים הצפויים( 

 לאחר הפעלת העדכון הגורף המוגדר בתבנית.

 

 


