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  IGeLUשל 5-כנס ההח "דו

 0313 בספטמבר  1 –באוגוסט  03 , בלגיה, גנט

 

 בלגיה, גנטהשנה בעיר נערך  IGeLU  (International Group of EX Libris Users)של  5-הכנס ה תקציר

מפת דרכים , ותליבריס הציגה אסטרטגי אקס .מדינות 13-מ, מוסדות שונים 200-נציגים מ 400-כבהשתתפות 

–מערכת הספריות העתידית .  זאת לצד מושבים ופוסטרים של משתמשי אקס ליבריס נים למוצרי החברהועדכו

,URM  עמדה במרכז הכנס. 

 

 :תוכן עניינים

o הנציגים הישראליים  

o UGIN  - מפגש ארגוני המשתמשים הלאומיים 

o ח נשיא אקסליבריס"דו 

o URM 

 

o  entralC & Primo rimoP 

o lephA 

o שאלות ותשובות 

o סיכום 

 הנציגים הישראליים

 נבחרו שתי הצעות שהתקבלו לכנס, לאומיים-ים ביןבכנס נציגים ישראליםשל  במגמה לעודד השתתפות פעילה

 :ונשלחו במימון מלא של מאלי IGeLU  של

 הרצאה על ההתמודדות עם בעיית הכיווניות בעברית ובשאר  –לאומית המהספרייה , אסתר גוגנהיים

 .ף"השפות השמיות באל

 מקורות קריאה  מתאר את המרכיבים של מערכתהפוסטר מספריית אוניברסיטת חיפה הציג , יוסף ברנס

כאשר , ף לשמירת נתונים"של אל Oracle המבוססת על שימוש בטבלאות  ,course readings)) לקורסים

 . המנשקים למשתמשים הם תוצרת בית

 

 .Primoאוניברסיטת חיפה השתתפה במפגש של חברי קבוצת העבודה של  מספריית  גרידינגר נעמי

 

נפגשו עם חברי  ,נציגי אוניברסיטת חיפה אורן וינברג ונעמי גרידינגר – בישראל   IGeLUשל  6-הלקראת הכנס 

הכנס יתקיים במשך שלושה . שיתארח באוניברסיטת חיפה בא ההכנס ארגון בלדיון   IGeLUשלועדת ההיגוי 

אקס של   שנתי-דוה הסמינר אוניברסיטת חיפה תארח גם את  .2011בספטמבר  16-עד ה 14-ה בתאריכים, ימים

 .2011בספטמבר  13-עד ה 10-מה אשר יתקיים קודם לכנס ,ליבריס

 

 .כנסנציגת ועדת ההיגוי של מאלי ל - (המכללה האקדמית בית ברל) המדרשה לאמנותמ, מיכל כהנא
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UGIN   29  2010באוגוסט 

במפגש . קיים קודם לכנסהתIGeLU National/Regional User Groups) ) הלאומיים םארגוניהמפגש של נציגי 

חברי  ובסופו התקיים מפגש מסכם עם  IGeLUומתאמי קבוצות העבודה של ועדת ההיגוי חברינטלו חלק גם 

 . MELI Annual Report- 2010 ח שנתי "דו מאלי הגישהמפגש הלקראת  .הנהלת אקס ליבריס

זרימת מידע לכלל המשתמשים על פעילות ; IGeLUשדרוג אתר הבית של  :במפגש שעלו לדיוןבין הנושאים 

 מערכתסקר את הפיתוח ותהליך ההטמעה של  ,(ב"ארה) דאם נוטרמאוניברסיטת , דמלומארק ; קבוצות העבודה

לקוחות שהיו  בדיון עלה כי. נושא התמיכה היה עיקרו של המפגש .פיתוחהות בקשההצבעה של המשתמשים ל

, לאחר הכנס. התמיכהשירותי גילו שביעות רצון גבוהה יותר מ ,אקסליבריסשל  מדיניות האסקלציהל מודעים

מנהלי התמיכה  רשימתאת כולל גם ה Support Escalation Policy  :בנושא הופץ בין המשתתפים מסמך מעודכן

 .Customer Center (Pivotal) - גם באתרהמסמך נמצא . השונים למוצרים

 

  ליבריס אקסנשיא ח "דו

 :2010ת הציג נתונים על פעילות החברה לשנ ליבריס אקסנשיא , טוב-מתי שם

 4700 לקוחות 

 77 מדינות 

 41 ספריות לאומיות 

 475  ליבריס אקסעובדי 

 מיליון דולר  88 הכנסה שנתית של 

 

הספרייה , קוריאה-בדרום. מיליון רשומות 4, ספריית הדיאט הלאומית ביפן : השוק האסייתי -לקוחות חדשים 

 . Yonsei University Library and Ex Libris: (YouTube)וידאו . ֵסיייונשל אוניברסיטת 

 

 :הלקוחותהתפלגות מוצרי החברה בין 

  

2301 Aleph 
1885 SFX 
718 Primo 

1547 MetaLib 
1368 Voyager 
177 DigiTool 
834 BX 
216 Verde 

7 Roseatta 

http://www.meli.org.il/docs/2010/Ex%20Libris%20Users%20in%20Israel%20report%202010.pdf
http://www.meli.org.il/docs/2010/Global_Support_Escalation_Policy.pdf
http://support.exlibrisgroup.com/
http://www.youtube.com/watch?v=rLbVIZZ5OoI
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 :של מוצרי החברהמפת הדרכים 

   

  Partner release URM 2011אוקטובר -2010יוני 
2012 General release URM  

  v. 3.0 Primo 2010 אפריל 
  v. 3.1, v. 4 Primo בתהליך פיתוח

  Primo Central  2010יוני 
  v. 4.0 SFX 2010יולי 

  v. 4.4 MetaLib 2010ספטמבר 
  v. 20 Aleph 2009 מרץ

  v. 20.1 Aleph 2009אוקטובר 
  v. 20.2 Aleph 2010אוגוסט 

 v. 20.3 Aleph 2011מרץ 
 v. 20.4 Aleph 2011יולי 

 v. 21 Aleph 2012מחצית שניה של 

 v. 22 Aleph 
  

 

 

   

URM 

Unified Resource Management framework  

 

במערכת תשתית לניהול יעיל של . ת למגמות עתידות בתחום המידע והספריותמערכת לניהול ספריה המותאמ

איחוד בין כל המוצרים של אקס ליבריס למערכת . דיגיטלייםוחומרים ים יאלקטרונחומרים , חומרים בדפוס

 .ללא צורך בהתקנה, Cloud Computing)) המערכת תעבוד בענן. אחת

 

אימוץ . URM-ההציג את האסטרטגיה לפיתוח , ליבריס האחראי על אסטרטגיה באקס, אריה-אורן בן

גישה זריזה המגיבה במהירות לשינויים ודרישות תוך כדי  ,(Agile Development) פיתוח זריזמתודולוגיה של 

 .פיתוח המוצר
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 :המערכת(Framework) אסטרטגיית מבנה 

 URD
2 

 Backoffice-- (Decoupled front-end)מהממשקי המשתמש מופרדים 

 (Delivery)ומסירה  (Discovery)אחת לגילוי  מסגרת

  URM  

 (Decoupled Backoffice) מופרדים ממשקי המשתמש Backoffice-ה יישומי

 ניהול כל סוגי החומריםעבור  Backoffice-ה כל הפונקציות של

   Data Services 

הודעות ) Primo Central  ,MMS, אינטרנט אקספלורר: באמצעות יישומים או שירותיםניהול נתונים 

 .ועוד( תמונות וידיאו וקול, של טקסט

 

 :של המערכת  (Framework)מבנה המסגרת

 

 URD
 :ממשק למשתמשי הקצה - 2

 אלקטרונימדף  ׀ העדפות קוראים ׀ המלצות ׀ קישור לממשק המשתמש ׀ עמוק, רחוק, מקומי: חיפוש

 URM -  הרכיבי-Backoffice ניהול כל סוגי החומריםל: 

 ׀פרסום -הוצאה לאור ׀ (Activation) הפעלה ׀ (Fulfillment)מילוי צרכים  ׀רכישה  ׀קוראים  ׀רה בחי

 אחזקת המצאי

 Data Services 

מידע  ׀ (Knowledge Bases)מידע  יבסיס ׀ (Usage Data)נתוני שימוש  ׀ Metadata))דטה -מטאהניהול 

 וסקירותתגיות  ׀ לים"מו-מספקים

 

 URM-ה ל ם עיקריים שמאפייני

  (ענן)התקנה על הרשת 

  (אלקטרוני ודיגיטלי, דפוס)החומרים יחד כל סוגי 

  הרצף פעולדגש על (Workflow) , אופטימיזציה דגש על 

 ניתן להרחבה, מודולרי, פתוח  

  עם תוכנות חיצוניות, בין משתמשים, בין ספריות –שיתוף פעולה 

 סוגים חדשים של שירותים  
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 :T-שלושת ה

o Traditional (מסורתי )- לעשות את אותם הדברים באופן שונה. 

o Transitional (מעבר )-  פונקציות מסורתיותלתמיכה בלעשות דברים חדשים. 

o Transformational (עיצוב מחדש )- לעשות דברים שונים וחדשים לגמרי. 

 

 

URM - עומרי גרשון וסוזן סטרנס, ון לרסון'ג: עדכון 

 

 :הבאות ספריותהעם  פי פעולהשיתופרייה נעשה תוך כדי ותי הספיתוח הדור הבא של שיר

Boston College, Princeton University, Leuven University, Purdue University Library, Library of 

Congress and British Library. 

-ניו)פי איזורים  שיתופי פעולה על. אירופה ואוסטרליה, ב"ארהבמקרב ספריות קטנות  מייעצותקבוצות , בנוסף

 .מידע וקבוצות מיקוד של ארגוני המשתמשים ספקי, שותפים לפיתוח, (זילנד ואוסטרליה

 

. ((Partner release #1בגירסה הראשונה  URM  בכנס הוצגו המשובים שהתקבלו מהספריות שבדקו את מערכת

 .טרונייםהתמקדות במקורות אלק היא, ((Partner release #2 גירסה הבאההמטרה ב כאשר

 

. מערכת ניהול הספרייהשל  Backoffice-הכיום על משתמש הקצה לדעת די הרבה על  – משתמשי הקצה

האם המידע רחוק ממני : לדוגמא. המערכת החדשה מבקשת לבנות טרמינולוגיה חדשה המובנת למשתמשים

מערכת תציג ה. הדגש כעת על נקודת המבט של משתמש הקצה?  מרחק של לחיצת עכבר אחת או שתיים

תבנה את החיפוש המתאים ביותר לצרכי  תזהה והמערכת  .אפשרויות במונחים שהמשתמשים מבינים

 .יםהמשתמש

 

  URM-המודולים ב

 

 Selection -  חידושים והערכות .בדיקות. הודעות ספקים. משתמשמותאמות להמלצות ניהול. 

 Acquisition - ותקציב ספקים, שיונותיר, דרישות, חשבוניות ,לרכש ניהול הזמנות. 

 Resource management - זהויותניהול , ניהול אוספים, דטה-מטא. 

 Fulfillment - קוראים ניהול הזמנות, השאלות והחזרות ,ניהול קוראים. 
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 URM-חיים של ספר ב-מחזורדוגמא ל

 

 שנשלחים, לרכשורות כולל רשימות מקמודול ה. Selection -במודול בחירה תהליך בחירת ספר לרכישה מתחיל 

 .ספרים ועוד סקירות, מחיר, כולל נתונים ביבליוגרפיים. לים"מו-מהספקיםישירות למערכת 

 

בנוסף יש אפשרויות כי . לבחירה של פריטים לרכישה מרצים/מאפשר גישה ישירה למשתמשיםהמודל 

 .המשתמשים על פי מדיניות הספרייה יבצעו הזמנה בפועל דרך המערכת

הספר  שלכל הנתונים .  Acquisition –מתבצע מעבר למודול הרכש  ,ידי הספרייה-הבקשה על לאחר אישור

ישירות  –הספק מקבל את הנתונים ומאשר את ההזמנה . נוצרים באופן אוטומטי ונשלחים ישירות לספק שנבחר

 .למערכת

 

הנתונים עוברים ישירות , ספרייהלספר מגיע כאשר ה. תהליך הבחירההחל מבמערכת של הספר קיימים הנתונים 

 .זמן הגעת הספר למדף מתקצר באופן משמעותי כךאי ל. Resource Management - ניהול משאביםלמודול 

 

כאשר בחומרים אלקטרוניים  ,אלקטרוני ודיגיטלי, בדפוס: רצף הפעולות זהה במערכת לכל סוגי החומרים

 .מטיהמערכת יכולה לנהל את רצף הפעולות באופן אוטו

 

 :לסיכום

ובמקום   אחידרצף הפעולות לכל הפרסומים . אין צורך בהתקנה מקומיתכאשר , Webמבוססת   URMהמערכת 

, דגש על מעבר לאוטומטיזציה של המערכת. לים"מו-כולל מספקים, ממקורות שונים דטה-מטאקבלת . אחד

 .אלקטרוניים בחומריםבמעבר נתונים בין מודולים ובעיקר , ברכש מול הספקים: כגון

 

 entralC Primo&  rimoP 

 יורגן מדסן

 

 :Primo (OPAC via Primo)-בקטלוג הציבורי המקוון ה

 תוצאות חיפוש במסך הראשון. 

 לחיפוש הרלבנטיותתוצאות נוספות  קבלת. 

  שילוב שלbX .  

  אפשרות לחיפוש במאגרים(Find Database) , פונקציה שלMetaLib  דרך .Primo 

 יף מילות מפתחאפשרות להוס. 
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 לאיפוןתאימות  הנבדק. 

  השל עדכון נערך לאחרונה- Backoffice 

 

 

 :Primo-לעתידית  מפת דרכים

 Primo  כממשק המשתמש(front-end) ל–URM. 

 ('אופי השימוש וכו, על פי נושא) דירוג תוצאות מותאם למשתמש. 

  (מאגרי מידע חבויים) ים גולמייםינתונים מחקרעיבוד של. 

 של המשתמש בעת השימושמותנה במיקום  שניתןהמידע , מבוססי מיקום שירותים 

LBS- Location Based Services)). 

  דיגיטלייםהגילוי לחומרים השיפור כלי. 

 רצף הפעולותבאופטימיזציה /שיפור. 

 

 

 : לסיכום

 Primo  הושירותי תוכן ממשק של משתמש הקצה להיהווה את-URM . 

  יכולתInteroperability  העם-Backoffice ,בין , כל חלקי המערכתשילוב אופטימלי בין : דהיינו 

 .לממשק המשתמש Backoffice-ה

 Primo לשתף , גלובלייםאו  יםלהחליט אם להיות מקומי .ולייצא יכולת של מוסד ליבא. כאסטרטגיה

 .לשמור על היחוד מידע או 

 

 %65בכיסוי של , עת -יתם מאמרים מכתבימרב, פריטיםמליון  250-כולל קרוב ל Primo Centralהאינדקס 

 . זאת לצד ספרים אלקטרונים ועוד. מכלל המאמרים מכתבי עת

 . ועוד Wiley ,Springer ,Thomson Reuters ,Lexis Nexis :מוביליםים ל"נחתמו הסכמים עם מספר מו

 .Elsevierל  "עם המו ניסוייבקרוב יתחיל 

 

 . כתבי עת עליהם היא מנויה/ל ספריה גישה למאגריםומאפשר לכ Primoהאינדקס משתלב במערכת 

 .ללא תוספת מחיר 4.4החל מגירסה  MetaLibדרך  גםהאינדקס נגיש 

 

 

 



 

 

8 

lephA 
 

 
 מרכוס כרמית

 

 מוצר לקוחות

2301 Aleph 
110 Aleph v. 20 

 

 

   דרכיםמפת 

  v. 20 Aleph 2009 מרץ
  v. 20.1 Aleph 2009אוקטובר 

  v. 20.2 Aleph 2010אוגוסט 
 v. 20.3 Aleph 2011מרץ 
 v. 20.4 Aleph 2011יולי 

 v. 21 Aleph 2012מחצית שניה של 

 v. 22 Aleph 

 

 

בשוק הלקוחות . החל באנגליה ובצפון אמריקה 20מעבר לגירסה ה. 18עדין בגירסה  Alephהלקוחות של  מרבית

ידי מתכנתים ומנהלי המוצר באקס -עלנעשה וצר של המהפיתוח  .20משתמשים בגירסה ( יפן וקוריאה)האסייתי 

קבוצות ו פיתוח ומשובים מקבוצות המשתמשיםלבקשות : שיתופי פעולה עם הלקוחות זאת תוך כדי. ליבריס

 .ELUNA-ו IGeLU -ב  Alephהעבודה של 

 

v. 20.1 / v. 20.2 Aleph  

  IGeLU - ELUNA על פי הבקשות של -עדכונים 

 

  שירותי אצווה(Batch) ספרייה-לפי תת. 

  שיפורים בפרוטוקולSIP2  ( המשמש באלף להשאלה עצמית, לשיחות על גבי הרשתאיתות פרוטוקול).  

 מוזמןעל פריט הודעה : השאלה בין ספרייתית. 

 שלו לבדיקת השאלות נוספות –מעבר ממסך החזרת פריטים לכרטיס הקורא : מודול השאלה.  

 ל ספרים באיחור מכתבים לקוראים ע: ח ממודל השאלה"דו(CIR 51 ) אפשרות חדשה לסינון על פי

 .פריטים מוגדרים מראש
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  ל שלא "רשימות של דוא, ל "דוא קבלת הודעת על שגיאה בכתובת: דואר אלקטרונישל ניהול שגיאות

 .נשלח

 ב ידי קורא-אפשרות לביטול הזמנה על-OPAC ,גם אם הספרייה החלה בתהליך. 

  במסך אחדיופיע ני ואחרי השינוי לפ –תצוגה של שינויים בפריט. 

  פריטים במיקום זמנילשינויים גלובליים לאפשרות. 

 

 :Aleph -ב פיתוחים נוספים

  התמיכת שיפור-Unicode,  בהמשמש תקן-GUI  טקסטשל לייצוג. 

 ADAM –  אפשרות לקבוע טווח של כתובותIP  לאובייקטלאישור גישה. 

  בכל זמן( מכתב לקורא)הדפסת הזמנות. 

 שרות השאלת פריטים זהים לאותו הקוראאפ. 

  בין חדרי קריאההפריטים ניתוב. 

 אינטרנטחיפוש ודלייה דרך כתובת אפשרות ל (SUR). 

  

 Aleph מוצרים בשילוב עם

 Rosetta -   מערכתAleph בהאובייקט כאשר לכל רשומה יוצמד , תשמש לניהול האוסף-Rosetta 

 OPAC  דרךPrimo 

 

 

  שאלות ותשובות

 :להלן הנקודות המרכזיות שעלו מתוך התשובות. שאלות לחברי הנהלת אקס ליבריס 25-כהופנו  במושב

  בנפרד אשר ירכז את כל האתרים הקיימים כיום, דש ללקוחותפורטל חיעלה בקרוב: 

 Learning Center ,Documentation Center, El Commons,  l)Customer Center (Pivota 

  Learning Center - ללא תשלום, הדרכה למוצר בשדרוג. בתשלום. 

  בקשות השירותתוכן פתיחת )ncidentISupport ( יש צורך . אין עדין תאריך יעד . לכלל הלקוחות

 .לאישור השיתוף, לבקשת השירות אפשרות להוספת תיבת סימון  .  בהסכמה של הלקוחות לשיתוף

 Primo Central :ל "המו עם אין הסכםElsevier  לגביScopus .  כל )תפורסם רשימת כיסוי מעודכנת

 .MetaLibאין תשלום נוסף לגישה לאינדקס עבור לקוחות של . של רשימת המקורות באינדקס( חודש

http://learn.exlibrisgroup.com/
http://docs.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php
http://www.exlibrisgroup.org/display/ElCommons/Home
http://support.exlibrisgroup.com/
http://support.exlibrisgroup.com/
http://learn.exlibrisgroup.com/
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 URM : התמחור של המערכת החדשהURM שפיע על המחיר ת ת המידע של הלקוחכמו. נבחן כעת /

 צורךאין , כלים מובנים ליצירת דוחותישנם במערכת  / המערכת מחלק  היאהשאלה בין ספרייתית 

 .ARC-לבמודול נוסף בדומה 

 Aleph : השנים הבאות 15-20לפחות ב  במוצראקס ליבריס תמשיך לתמוך. 

 

 

  סיכום

לכל מוצר הציגה אקס ליבריס עדכונים לגירסאות . כלל המוצרים של אקס ליבריסלמושבים  התקיימובכנס 

 .השוניםלמוצרים   IGeLU   כן התקיימו מפגשים עם קבוצות העבודה של. דרכים עתידית החדשות ומפת

 

  Documentation Center  ליבריסבאתר אקס , ח"מידע מפורט ומצגות על מוצרים נוספים שלא נכללו בדו

 :הנתיב למצגות( ם סיסמאהכניסה ע)

Cross-Product Information >> Tree search >> Seminars and Users Conferences >> IGeLU Conference 

 

להתקנות  התייחסומספר הרצאות . במושבים מקביליםבכנס ליבריס התנהלו  ההרצאות של משתמשי אקס

 .בספריות שנעשו מקומיותהרכת והתאמות ה של המעמעתהליך ההטתארו את , בספריות Primoחדשות של 

  LUIGe למצגות מהכנס באתר

 

 

 

 

 

 ,מיכל כהנא

  IGeLUשל 5-לכנס הנציגת ועדת ההיגוי של מאלי 

 2010ספטמבר  1 –אוגוסט  29

 בלגיה, גנט

michalk@beitberl.ac.il 

http://docs.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php
http://igelu.org/conference-2010-program-and-presentations
mailto:michalk@beitberl.ac.il

