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  IGeLUשל 8-כנס ההח "דו

 1103 ספטמברב 7-01 , יהרמנג, ברלין

 

, בברליןהשנה נערך  IGeLU  (International Group of EX Libris Users)של  8-הכנס ה תקציר

, ותליבריס הציגה אסטרטגי אקס .מדינות 31-מ, מוסדות שונים 044-נציגים מ 044-כבהשתתפות  הרמניג

עמדה  במרכז הכנס.  זאת לצד מושבים של משתמשי אקס ליבריס י החברהועדכונים למוצרמפת דרכים 

-ALMAושילוב המערכות , והרצאות רבות הוקדשו להטמעתה במוסדות האקדמיים השונים ALMAמערכת 

PRIMO מערכות הדור הבא בספריותכ. 

ה הרצאתו של מר הדר נבחר, לאומיים-ים ביןבמגמה לעודד השתתפות פעילה של נציגים ישראלים בכנס

 .לתצוגת אוסף התצלומים Primoמילר מהספרייה הלאומית בנושא של עיצוב מנשק משתמש 

 .Primoבמפגש של חברי קבוצת העבודה של  ףאוניברסיטת חיפה השתת מספריית בועז דותן 

 IGELUנעמי גרידינגר מספריית אוניברסיטת חיפה השתתפה כחברה בועדת היגוי 

 .כנסי ל"נציגת ועדת ההיגוי של מאל - מספריית אוניברסיטת חיפה, לאךקא מרינה

 

UGIN 

. התקיים קודם לכנסIGeLU National/Regional User Groups) ) הלאומיים םארגוניהמפגש של נציגי 

גש מסכם ובסופו התקיים מפ  IGeLUומתאמי קבוצות העבודה של ועדת ההיגוי חבריבמפגש נטלו חלק גם 

 . MELI Annual Report- 3201 ח שנתי "דו מאלי הגישהמפגש הלקראת  .חברי הנהלת אקס ליבריס עם

 :במפגש שעלו לדיוןבין הנושאים 

. ליבריס ום מוצרי אקסבוצות העבודה השונות בהקשר של תאוצה חדשה שתתאם בין קרוצים להקים קב  -

 .כדי לתת מענה לשפות השונות ישותפומבקשים שאנשים מהקבוצות הלאומיות השונות 

כרגע זה לשלוש שנים ואז . בהתאם להצבעות Primo-ליבריס לגבי פיתוחים ב התקבלה התחייבות מאקס -

 .ייבחן מחדש

 .PrimoCentralעבור  KnowledgeBase-להצורך להצבעות  בר עלוד -

אותם מחדש בייחוד בעניין של שירות אירוח  ליבריס והצורך לבחון עלה העניין של בחינת החוזים מול אקס -

Hosting ו-Total Care 

ידע לא ברור כמה אבטחת מ. לא עבר חלקש ,SalesForce-ל Pivotal-ב דיווח על המעבר מ"ההנציג מאר -

 אלא צד שלישי והמידע לא נמצא עם הענן של אקס ,ליבריס לא מוצר של אקס הוא SalesForce. איכותית

למערכת החדשה כמו גם המידע הקשור לאותם  Pivotalצפויה בעיה במעבר חשבונות משתמשי . ליבריס

 Me-Tooרות אפש. SI number  אין עדיין אפשרות לחפש בבסיס הנתונים של התקלות על פי. חשבונות

http://www.meli.org.il/images/docs/2013/MELI_report_IGeLU_2013.pdf
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 .נעלמה

למאמרים  Issues-מצד שני צפוי שלאחר סידור המעבר של הנתונים למערכת החדשה הקישוריות בין ה

נאמר שאולי עדיף לבקש . כמו כן ממשק המשתמש נוח יותר. הקשורים יתרמו לבסיס נתונים חזק יותר

 .ציבהעד שמערכת תהיה קצת יותר י SalesForce -ליבריס לעכב את המעבר ל מאקס

שגורם לתקשורת לקויה בין קבוצות העבודה השונות  מנהלי המוצר השוניםעלה עניין ההתחלפות של וה -

 לבין מנהלי המוצר

 

 INUG -EXLפגישת 

 .נועם קמינר הוא כעת מנהל תמיכה עולמי. מנהל איזור אירופה, הוצג קובי רוזנטל -

  של קבוצות העבודה השונות על מנת Mailing List -דובר על הצורך במעורבות של אנשי אקס ליבריס ב -

 בר טען שלא תמיד הנושאים הנידונים מצריכים את התערבות. ליצור תקשורת זורמת יותר עם החברה

 היא תגובה שיכולה לסייע" שמענו וזה בטיפול"אבל אנשי איגלו חושבים שאפילו תגובה של , מנהלי המוצר

 -ה בכל שמטפלת ליבריס באקס נפרדת מחלקה כעת יש KnowledgeBase-ו PrimoCentral  הטמעת -

KnowledgeBase רק ולא המערכות כל של Primo. 

  Primo של האיכות בדיקת מחלקת על דיבר נועם -

 .עבודה בתהליכי כרגע נמצא Hosting Total Care של התיעוד עדכון -

 במערכת המשתמש חשבונות בעדכון לטפל קשיב נועם:  SalesForce-ל Pivotal-המעבר מ המעבר -

Pivotal ויועתקו מעודכנים יהיו הדיווח במערכת המשתמשים של הרשומות שבמעבר כדי המעבר לפני עוד 

 והופך נסגר Pivotal-ה זה תאריך לאחר אבל לשנות אפשר עוד בחודש 30-ה עד. החדשה למערכת נכון

 Read Only להיות

 במוסדות שהופיעו הבעיות חומרתה והודגש ליבריס אקס לאנשי כה עד המערכת עם הבעיות הוצגו -

  השונים

  לדון מעוניינים ליבריס אקס נציגי הבעיות פתרון עד המעבר עם לחכות הוצע. המעבר את שעשו ב"בארה

 צד של בענן שאוחסן SalesForce של המידע עניין הועלה, כן כמו. אחרת בפגישה IGELU נציגי עם בעניין

 .שונות מדינות לגבי זה של וההשלכות שלהם המידע אבטחת מידתה ברור ולא שלישי

 .ליבריס אקס של בענן תשב והיאא למע עבור API לפיתוח חדשה פלטפורמה על דיבר בר -

 

  ליבריס אקסנשיא ח "דו

 :0431ת הציג נתונים על פעילות החברה לשנ ליבריס אקסנשיא , טוב-מתי שם

 .מוסדות שכבר הלקוחות של אקס ליבריס  5600-נוסף למוסדות חדשים ב  280נוספו -

 .באמסטרדם ובשיקגו, בסינגפור: Data Centersהממוקמים בשלושה , עובדים כרגע 530החברה כוללת  -

 .מיליון דולר 95סגרה רווח של  2012בשנת  -
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 .מוסדות שכבר עובדים עם עלמא 33יש כרגע  -

  .שלה העצמאות על שומרת אך, Golden Gate Capital חברת ידי על נרכשה ליבריס אקס -

 SAAS-ב לעבוד עוברת החברה -

 .העולם ברחבי מוסדות1916-ב הוטמע Primo השנה -

 אלף עם  Primo  של האינטגרציה את לקדםו Personal Ranking-ה תכונות את ולפתח לעבוד ממשיכים -

Voyager ועלמא. 

 60-כ מתוכם ההטמעה בתהליך נמצאים מוסדות 20 ודוע, עלמאעם  ועובדים הטמיעו מוסדות  - 33

  .ליבריס אקס לקוחות לכן קודם היו שלא מוסדות

 המשתמשים קהיליית מול בעבודה ממשיכה החברה. SalesForce, החדשה CRM-ה מערכת אוזכרה

 והשירותים המוצרים לשיפור

 

 עלמא מוצר עדכון
 

 רק זו. העולם ברחבי מדינות 11-ב הטמעה בתהליך 52 ועוד מחוברים מוסדות 33 ישנם לעלמא שנה אחרי

, שלה והאבטחה המערכת אמינות של יוצא כפועל הלקוחות אמון הם לפתח שצריך והפקטורים ההתחלה

 שלה והתאימות הלקוחות בין הפעולה שיתוף ומידת המערכת פתיחות ההטמעה קלות

 של החנית חוד והיותה המערכת חדשנות, המערכת ותיעיל, הפונקציונאליות עומק, האחרות למערכות

 .הספרייתיות המערכות

 Multi-tenant -לעומת Hosting: Hosting של כביכול הן המערכות כי הלקוחות על כרגע המועדף הוא 

 לכל מקום יש שבו משותף מרחב כמו יותר זה Multi-tenant-ה אבל, מרוחק במקום מתארחות רקו הלקוח

 .הלקוח יד מגע ללא שמתעדכנת לכולם גרסה אותה. יותר מהיר עדכון אפשרמ זה. לקוח

 שיתוף. טיפול זמן חוסך וזה השירות את המספקת החברה של ברמה מטופל מאסון ההתאוששות עניין

 שאחריות היא התחתונה השורה.  החברה לבין הלקוחות ובין עצמם לבין הלקוחות בין יותר טוב פעולה

 בחשבון לקחת צריך, לענן שלו המידע את להעביר שמתכנן מי לכל. יותר גדולה היא המוצר לגבי החברה

 הןו והתשתיות הפיזיים הכלים של מהבחינה הן הנושא את לשפר חותרת ועלמא, המידע אבטחת עניין את

 .והאפליקציות הרשתות ברמת

 מנת על ובחזרה אעלמ לענן הנתונים תעבורת את שוטף באופן המנטרות ותגובה בקרה מערכות ישנן

 .הנתונים בתעבורת שגיאות לגלות

 עשר-כשמונה לקח זה בתחילה כאשר חודשים ששה עדה ארבע בממוצע לוקחת כיום המערכת הטמעת

 אחרות ממערכות להעברה המסייעים כלים ופיתוח חדשה דולוגיהומת שפותחה מכךנובע  והכול חודשים

 .לעלמא

 לניהול מערכת – עלמא עבור למפתחים חדשה פלטפורמה הוקמה –ות והאינטראופרבילי הפתיחות לגבי -

API וקונסולת API על וללמוד להתנסות שרוצה מי עבור התנסות פלטפורמת או" חול ארגז" כמו שהיא 

 .לעלמא API פיתוח
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 ואז חדשה גרסה לשדרג צורך אין ולכן לשדרג שרוצות השונות למערכות אחורה נתמך לעלמא המעבר

 ברמה המיגרציה את לעשות לסייע יכולה ליבריס אקס, לשדרג רוצה שלם קונסורציום אם .לעלמא לעבור

 לעלמא נוספים לקוחות הוספת היא הבאות לשנתיים התכנית. מרכיביו כל על במלואו הקונסורציום של

 .מעהטהה תהליך האצתו

 

 דרכים עלמאמפת 

 ,כגון משאבים שיתוף החברה לבין ובינם עצמם לבין לקוחות בין הפעולה שיתוף הן העתידיות המטרות

ISOILL, ה מודול שיפורAnalytic- משאבים וניהול משופר קהילתי קטלוג כמערכת עלמא פיתוח ,עלמא של 

 .מאוחדים אלקטרוניים

  הן המטרות  2014לשנת

, פתוחה פלטפורמה חפיתו -Community Zoneה שיפור ,הדיגיטליים המשאבים ניהול את ופתח להמשיך -

 שבהם הרשתות את לבחור מאפשרת עלמא .MMS בפורמט התמיכה והרחבת פעולה שיתוף רשתות -

 המערכת של Analytics-ה מבחינת יותר צרות או רחבות רשתות או כקונסורציום אם בין מידע משתפים

 . השונים התהליכים על מידע יותר הרבה שמאפשרת

 עם חדשות ישהרכ אפשרויות הוא כעת העבודה בתהליך שנמצא מה הנתונים וזרימת במערכות -

  .התכנים של השונים -Vendorsה

  .לים"ומו ממפיצים רכישה של חדשים מודלים פיתוח .בענן לעבודה חדשים פרוטוקולים על עבודה -

 .Bibframe על עבודה -

 

  CentralPrimo & Primoעדכון 

- FRBR הקבוצה את לבדוק מתבקש והמשתמש ובצותמק בו התוצאות ועכשיו התצוגה את שינה. 

 .הפריטים של התצוגה צורת שונתה -

  .באמצע link resolver-ה ללא המלא לטקסט Primo-מ רהישקישוריות י מנגנוני שכלול -

  האישיהסלולר  למכשיר תוצאות של שמירה מאפשרת – חדשות תכונות קיבלה Primo אפליקציית

 .ISO-27700 כמו אבטחה בתקני עומדים .המידע תאבטח בשיפור להשקיע ממשיכים -

 טבלאות אבל -Oracleה עם מפסיקים לא. -Hadoopו Xandra כמו טהאד-ביג מערכות לפתח ממשיכים -

 .Xandra-ל עוברות ותרי מורכבות

 .Primo לתוך מטהליב של Quick Sets מסנכרנים -

 .תמשיםהמש של מהמשוב גם ניכר וזה תוצאות שליפת זמני מצמצמים -

 

 :השנה המשךשתתווסף ב ליותאהפונקציונ -

 .browse המאפשר הפיזי הספר נמצא שעליו מדף של דיגיטלית גלריה כלומר, Virtual Shelf יצירת -
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 .ועוד חות"דו, שוק מחקרי כגון ראשוניים מידע מקורות הוספת -

 פדיותוציקלאנ של מלא לטקסט קישוריות כלומר, החיפוש אותצלתו יעץ מקורות הוספת -

 

 יכלי גילו

פיתוחי . עלמא כיחידה שיתופית כבר פועלת בספריות רבות-Primo- .Primoהוצגה תכנית עדכון עתידית ל

OPAC via Primo בוצע השנה . 

הוסכם שיופעל בשלוש השנים  ,NERSדרך מערכת  Primoפיתוחים ובקשות מהמשתמשים לפיתוחי 

 .-Primoפלטפורמות ניידות ל. הקרובות ואז ייבחן מחדש

 . זמן השבתה הוטמעו ללא -Xandraו Hadoopמערכות 

 . תהליכי קישוריות חדשים 

 . מהירה יותר Primoהטמעת 

Primo Central - כמו גם תכני  ,אינדקס מתרחב בקצב מהיר יותרOpen Access  הן בחתימה על מנויים

 . והן בכניסה חופשית לפי דרישה

 .Primo Central-מוסדי ל Repositoryרישום 

 . המשך פיתוח מטהליב ומטהליב פלוס

 . Primo Central-קידום מאמרים שמשתמשים בהם הרבה ב, Hot Articlesהכנסת 

 .שירות חדש של מיתוג התכנים עם הלוגו של הספריה ממנה נלקח המידע

 

 lephAעדכון 

תופץ במהלך  00גרסה . מוסדות וממשיכים לשווק אותו למוסדות נוספים 0044אלף כיום מוטמע אצל מעל 

0431. 

 :בהתבסס על בקשות הפיתוח של הלקוחות 00לגרסא  םמבין השינויים הצפויי

ם שם ופורמטים שונים לריש, לשני שדות פיצול שם הפטרון ,תווים -022ל 04-גדלת שדה נתוני פטרון מה -

 .ת הפטרון ופורמט מתאיםיהיה סרביס חדש לעדכון שמו. הפטרון

 ין ופריט המוזמןמלוג השאלה חדש שמטפל גם בהזמנות ונתוני המז -

 לרשומות הפריט סמסונכרן בין רשומות ההולדינג עדכוןיצירת לצורך  X88יצירת תגי  -

לפני קליטת ק את הנתונים דובשמאפשר ל מה, Previewבמצב  EDIטעינת חשבוניות סרביס חדש ל -

 .למערכת בפועל

מה שייעל את התהליך במיוחד כשמדובר בבקשה , השאלה בין ספרייתיתבקשת פת אפשרות לשכפל סהו -

 .של אותו קורא

 .כל הודעות האיחורים וקנסות באותה הודעה הנשלחת לקוראאת ץ באפשרות לק -

 .ILLישירות ממודול , נתונים ביבליוגרפיים של פריטנוספה אפשרות לעדכן  -

 .אחת לרשומה ביבליוגרפיתמרובים  ותקיםעטעינת  -
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 .לום חדשהציבקשת רכישה חדשה ובקשת  כך שיאפשר הנפקת, RESTful APIשכלול  -

 .או במחיר הפריט הפריטים' במיוחד אם מתבצע שינוי במס עלות ההזמנהכ "סהחישוב אוטומטי של  -

  .עמודות 34-ל 8-מ, print-08ח "העמודות בדו מספר גדלתה -

 :נוספיםפיתוחים 

 .במודול ההשאלה אפשרות לצפות בפרטי הקורא מתוך מסך הפריט -

 .בכרטיס הקורא בייחוד בהקשר של פריטים מאחריםשיפור הצגת נתונים  -

 .PDS-שליחת הודעות לקוראים בשימוש ב -

 .ישנים Batchלביצוע ניקוי אוטומטי של קבצי  Z100הוספת רוטינת  -

וגם היא תהיה מבוססת על בקשות , 0432היא מתוכננת לצאת בינואר  ,01לגרסה ח ופיתתכניות ישנן 

   .דווע ,OvPשיפור , בעיקר בשיפור וייעול תהליכי עבודהתתמקד  .ושיקולי מנהלי המוצר, פיתוח מלקוחות

 

  ליבריס אקס אסטרטגיית

 , קונים ולא שמבקשים בזמן שמבקשים מה להשגת בשוק מוצעה מבין מבחירה גישה למתן מבעלות מעבר

 . הספריה ולא במרכז וצרכיו המשתמש. שיהיה

 הבא הדור קישוריות כן כמו -Primoו עלמא בין מקשר כגורם Community Zone בעלמא ואה המיקוד

SFX בקונטקסט להיעשות צריך זה המידע משאבי ניהול תהליכי לייעול מידע משאבי שיתוף הדרכים מפת 

 .יוםבקונסורצ תמיכה תוךו ,המקומית הרמה מול קהילתית רמה יצירת תוך הלקוח של היהספרי

 .הגילוי כלי עם אינטגרציה להיות צריכה

 .השונות ברמות הנקבעים חדשים קהילתי קטלוג של סטנדרטים

 להן ומחוץ הספריות בין הידע שיתוף מידת את להגביר הפוטנציאל את שמכיל מונח הוא מקושר מידע

 בעיצוב שותפים ליבריס אקס .מקושר מידע של בהקשר הראשונים בין הוא אירופי אנה כמופרויקטים 

 שאירופיאנה דטה-מטה לתקן והתאמתם השונים דטה-המטה סוגי בין תיאום שמאפשרת פלטפורמה נייתוב

  .אימצה

 ליבריס שאקס ,Open Access ידע וניהול איסוף ,מסמכים שימור של ותכניות ממשלתיות יוזמות הרבה

 .המידע והנגשת לאיסוף חלקה את ותרום להשתלב מנסה

 

  סיכום

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

 .השוניםלמוצרים IGeLU   לכן התקיימו מפגשים עם קבוצות העבודה ש. החדשות ומפת דרכים עתידית
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  Documentation Center באתר אקס ליבריס, ח"מידע מפורט ומצגות על מוצרים נוספים שלא נכללו בדו

 :הנתיב למצגות( הכניסה עם סיסמא)

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

Conference 

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

 שנעשו מקומיותהה של המערכת והתאמות מעתהליך ההטתארו את , בספריותועלמא  Primoחדשות של 

 LUIGeלמצגות מהכנס באתר  .בספריות

 

 

 ,קאלאךרינה מ

  IGeLUשל 8-לכנס הנציגת ועדת ההיגוי של מאלי 

 0431ספטמבר  34 – 7

 גרמניה, רליןב

 

http://docs.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php
http://igelu.org/conferences/2013-berlin/archive-of-presenations

