סמינר מאלי
 4-5אוקטובר  ,2010אוניברסיטת תל אביב
יום ב  4 ,באוקטובר 2010
9:45-9:00

הרשמה והתכנסות

10:00 - 9:45

ברכות

10:45 – 10:00

שימושים של תוכניות הרחבה ) (Expand proceduresבאלף ב:
Aut, Bib, Hol and Item records

11:30 – 10:45

אולם  – 144בניין
גילמן

עידית שחר-אבוטבול

 Aleph 20 - Display of combined characters in GUIיואל קורטיק
Aleph 20 - Interface languages display
Aleph 20 - Bibliographic info in hold request form RC 3013

11:45 - 11:30

הפסקת קפה

12:15 – 11:45

 HOLדגשים לעבודה ברשומות מצאי

איגור טברוג

13:00 – 12:15

יסודות  XSLו- TRNבאלף

אורי מילר

14:00 – 13:00

הפסקת צהריים – ארוחה קלה

14:45 – 14:00

 Aleph 20 - Filtering of permitted sub libraries in batchיואל קורטיק
services
Aleph 20 - Course Reading Enhancements - in version 19

15:30 – 14:45

דוחות  - ARCיצירת דוחות מותאמים ב  ARCבאמצעות Query Studio

15:45 - 15:30

הפסקת קפה

16:30 - 15:45

 - DigiToolהיכרות עם דיגיטול

עידית שחר-אבוטבול

יובל ריצ'לר

1

בנין גילמן
280 חדר

בניין גילמן
144 אולם

דוד- איתן בןUnderstanding
OpenURL and
Linkresolvers

 אורי מילרPDS - Authentication
and Configuration

11:30 עדי פוביניSFXAdmin
12:00
and
KBManager in SFX4

 עדי פוביניSFX
Statistics
דוד- איתן בןUstat

2010  באוקטובר5 , יום ג
הרשמה והתכנסות

9:45-9:00

יואל קורטיק

 הקשורים20 שני פיתוחים בגירסה
:לניהול קובץ זהויות
A2003 3 Cataloging Headings
link to AUT record
A2001 1 Cataloging Correct
heading improvement

10:30-9:45

יואל קורטיק

שיטות מתקדמות בקיטלוג
Locate & Merge

11:15-10:30

הפסקת קפה

11:30-11:15

 יואל קורטיקAleph 20 - Task manager batch
services and alerts

12:0012:30
12:3013:00

אורי מילר

20  לגירסה18 שדרוג מגירסה
Upgrade Express באמצעות

13:00-12:15

הפסקת צהרים

14:00-13:00

 יורגן מדסןUpdate on Primo Central and
 גלעד גלPrimo v. 3
 יהודית ממוTips and Tricks: job_list,
Running jobs, Right click,
Short cut keys and view raw
XML

2

12:15-11:30

יואל קורטיק
אורי מילר
נעם קמינר

14:45-14:00

15:30 – 14:45

הפסקת קפה

15:45 – 15:30

שאלות ותשובות

17:00 – 15:45

