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הסטוריית רשומה

מאפשר  ', הצגת רשימת המקטלגים של הרשומה, 'המאפיין הקיים

.לראות מי הם המקטלגים של אותה רשומה מסויימת
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'תצוגת הסטוריית רשומה'–המאפיין החדש 

אך לא ניתן , תאריך ושעה של ביצוע השינוי, ניתן לראות את רשימת המקטלגים

.לראות מהו השינוי שנעשה
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'תצוגת הסטוריית רשומה'–המאפיין החדש 

ניתן לראות בנוסף לרשימת ', תצוגת הסטוריית רשומה, 'במאפיין החדש

.השינוי שנעשהאת , תאריך ושעה בהם נעשה השינוי, המקטלגים
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'תצוגת הסטוריית רשומה'–המאפיין החדש 

.נראה שאפשר לראות את הסטוריית הרשומה, 82257אם נעשה שינוי ברשומה מספר , כעת

.עם השינוי שנעשה בה 82257הנה רשומה 

".המאפיין החדש–הסטוריית רשומה : "נוספו המילים 245בשדה 
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'תצוגת הסטוריית רשומה'–המאפיין החדש 

מי  , נוכל לראות מתי שונתה הרשומה, 82557כעת כשנרצה לראות את תצוגת הסטוריית רשומה 

.ומה היה הטקסט לפני השינויביצע את השינוי 

(  24510בשדה )אפשר לראות כיצד היתה נראית הרשומה לפני ששינו אותה והיכן נעשה השינוי 

.ולהשוות אותה לרשומה הקיימת היום
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מיון הסטוריית השינויים

.מקטלג וקוד שדה, שעה, ניתן למיין את הסטוריית השינויים לפי תאריך

:מיון לפי קוד שדה
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מיון הסטוריית השינויים

:מיון לפי מקטלג
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'תצוגת הסטוריית רשומה'–המאפיין החדש 

יתכן ויהיו רשומות אשר נוכל לראות את רשימת המקטלגים אשר ביצעו  , מכיוון שזהו מאפיין חדש

מכיוון שלא  ( במאפיין החדש)אך לא נוכל לראות את השינוי שנעשה , (במאפיין הקיים)שינויים 

.20ההיסטוריה תחל להצטבר החל מגירסה . קיימת הסטוריה קודמת לאותה רשומה

לא קיימת  "מתקבלת ההודעה  82257של רשומה מספר ' תצוגת הסטוריית רשומה'כך למשל ב

".  הסטוריה לרשומה זו
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השדות שנשמרת להם היסטוריה

.  100ו  245כברירת מחדל נשמרת היסטוריה רק לשדות 

(.16כ "סה)שדות נוספים  14ניתן להגדיר עד 

.תפנה למתאם אלף בספריה, ספריה המעוניינת להוסיף שדות נוספים
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(XXX10)קישור כותר לרשימת זהויות 
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(XXX10)קישור כותר לרשימת זהויות 

נפתחת רשימת  " הרחבה"כאשר מבצעים דפדוף ולוחצים על כפתור : 20החידוש בגירסה 

".קיטלוג: "בה מופיע כפתור חדש, (זהויות)רמיזות 
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(XXX10)קישור כותר לרשימת זהויות 

.ספריית זהויות–10פותחת אוטומטית את הרשומה בספריית " קיטלוג"-לחיצה על כפתור ה
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תיקון עיולים גם ברשומות  

עם קישור לרשומת זהות

A2001.1 (rpv # 015168 )
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18גרסה –תיקון עיולים 

.ישנה אפשרות לתיקון עיולים, "דפדף"כאשר עורכים חיפוש ב, 18גרסה  GUI-ב
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18גרסה –תיקון עיולים 

.לא ניתן לתקן עיולים, אך כאשר ישנה רשומה עם קישור לרשומת זהות
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20גרסה –תיקון עיולים 

.הוא שניתן לתקן עיולים גם כאשר לרשומה יש קישור לרשומת זהויות 20החידוש בגרסה 
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אופציית בחירה מתוך רשימה

עם ערכים במיקומים קבועים MARCבשדות 

(LDR, 007, 008כגון )
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הוספת רשימת ערכים לשדות מיקום קבוע

נפתח טופס למילוי הערכים של   Ctrl+Fברשומה ולוחצים על  008כאשר עומדים למשל על שדה 

.  שפה ועוד, מקום הוצאה לאור, שנה: כגון, השדה

צריך להכניס קוד עבור הערך  , כאשר רוצים למשל לעדכן את מקום ההוצאה לאור או את השפה

.הספציפי אותו רוצים להזין
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הוספת רשימת ערכים לשדות מיקום קבוע

למשל רשימת מקום ההוצאה לאור  , הוא שניתן לסדר רשימת ערכים לבחירה 20החידוש בגירסה 

.או רשימת השפות



23

הוספת רשימת ערכים לשדות מיקום קבוע

,  GUI-ולפני שנעבור להדגמה חיה ב

.ר שחף הגפני על הרשימות המפורטות ששלח לנו"נודה לד
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Unicode-תמיכה מלאה ב

GUI -בכל השדות ב
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Windowsהגדרת שפת ברירת המחדל של 

:אם בחרנו את השפה העברית ב, 20לפני גירסה 

Start > control panel > regional and language options > advanced 

.היו מתעוררות לפעמים בעיות בתצוגת אותיות בשפות אחרות
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מספר מיון: 1דוגמה 

אם נרצה למשל להוסיף מספר מדף באותיות בערבית 18בגירסה 

(כאשר הגדרנו את המחשב שלנו לעבוד בעברית)

.בשורות מספר מדף ומיקום יופיעו סימני שאלה
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מספר מיון: 1דוגמה 

ניתן לראות את השפה הערבית גם אם היא  , כשמקלידים בשורת מספר מדף ומיקום, 20בגירסה 

.לא השפה המקומית המוגדרת במחשב
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.،شعبان -וערבית  שלום -עברית , Größe -גרמנית : עבור שלוש שפות 18נערוך חיפוש בגירסה 

שאילתת החיפוש: 2דוגמה 
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שאילתת החיפוש: 2דוגמה 

.השאילתא אינה מופיעה כראוי, כשאנו מסתכלים על התוצאות
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שאילתת החיפוש: 2דוגמה 

.וכעת השאילתא מופיעה נכון 20נבצע את אותו חיפוש בגירסה 



31

קיטלוג מהיר:3דוגמה 

קיטלוג רשומה  < '-' פריטים'לשונית < -שימוש בפונקציית הקיטלוג המהיר נעשה דרך מודול השאלה 

.'ויצירת פריט

.המערכת פותחת את הטופס אותו צריך למלא

:18ככה זה נראה בגירסה 
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קיטלוג מהיר:3דוגמה 

:20וכך זה נראה בגירסה 

.מופיעות בצורה טובה ותקינה( ואותיות נוספות אחרות)אותיות קיריליות 
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'עריכה'פיצול תפריט 

'עריכת טקסט'ו' פעולות עריכה'ל
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פיצול תפריט עריכה

ידי לחיצה על כפתור ימני  -על' תפריט עריכה'ניתן להגיע ל, 18כאשר עורכים רשומה בגירסה 

.בעכבר

:תפריט עריכה זה כולל בתוכו את האפשרויות הבאות

.הדבקה ועוד, העתקה, גזירה
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פיצול תפריט עריכה

:פוצל תפריט העריכה לשני סוגי תפריטים 20בגירסה 

עריכת טקסט1.

פעולות עריכה2.
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פיצול תפריט עריכה

:לכן גם לחיצה ימנית תוביל לשני תפריטים

'פעולות עריכה'לחיצה ימנית רגילה בעכבר תביא אותנו לתפריט •

'עריכת טקסט'תביא אותנו לתפריט  shift+ לחיצה על כפתור ימני בעכבר •

פעולות עריכה

עריכת טקסט
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הרעיון שעומד מאחורי שינוי זה

היו כמה אפשרויות בתפריט העריכה אשר הצריכו פתיחת   18בגרסה 

פיצלו את תפריט   20כיום בגרסה , אפשרויות נוספות באמצעות חיצים

העריכה  וכך האפשרויות שהיו בתוך החיצים נפרסו בתפריט והן זמינות יותר

.ונפרסות ישירות בעיני המשתמש
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