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קבלת (Receive) כתבי-עת מודפסים [שיש להם Items פתוחים]

• יש לוודא שנמצאים ב"דלפק רכש"
Acquisitions בלשונית של  •

Receiving and Invoicing  •
Receive •

מורן לביא | ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, רשות הספריות | דצמבר 2018



•  יש לוודא שאתם על הלשונית continuous בדלפק הרכש, לאחר מכן נחפש את הכותר הרצוי

Manage Items < … < נקבל תוצאה אחת  •
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Not Received במסך שמתקבל ניתן לסנן את התוצאות לפי  •

Edit Inventory Item < נחפש את הכרך הרלוונטי ועליו נלחץ  •
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(Process Status: NE :לדוגמא) Notes-נמחק הערות שעברו מאלף ב •
• נזין את הברקוד ה"סתמי" שלנו ומידע רלוונטי נוסף (אם נרצה)

.Save •

 .Receive <  [… ] לאחר מכן נלחץ שוב על  •
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•  אם לא מצאנו את הכותר במסך ה-RECEIVE נבדוק האם ה-HOL מקושר ל- POL והאם ה-POL פעילה 
   והאם נפתחו בכלל חוברות? 

•  ואם עדיין לא מצאנו את הכותר במסך ה-Receive, נכנס ל-Items של הכותר ונפתח פריט על-ידי Duplicate של 
הפריט הקודם: 
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[Prediction Patterns] פתיחת צפי לכ"ע

• רק לאחר שפתחנו הזמנה (POL) לכתב-העת נפתח לו צפי דרך ה-HOL (שדות 853-855): 
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 HOL-להם לא נפתח צפי ב ;(POL) יש לשים לב לכתבי-עת שמתקבלים במתנה או כתרומה ואין להם הזמנה •
 .(POL נשתמש בכלי הזה רק לכ"ע שיש להם)   

https://bit.ly/2MmSfjW :בסרטון הבא Prediction Patterns עוד על •
/https://slideplayer.com/slide/13413746   :או במצגת של יואל •

• להסבר מתומצת על תת-השדות ודוגמאות ראו ה"שליף" של הספרן ווסלי טיל (Wesley Teal) מאוניברסיטת 
https://github.com/wtee/Using-MARC-prediction-patterns:איווה

$$a volume (top level enumeration)
$$b number/issue (secondary enumeration)
$$u issues per year
$$v numbering pattern (repeating or continuous)
$$w periodicity (monthly, weekly, etc.)
$$x when new volume starts
$$y regularity pattern

*** זה הכל עניין של בדיקה לפי איזו תבנית מתאימה לנו לצפי של כתב-העת, 
     אם לא צלח ה-Pattern הראשון, נמחק אותו וננסה אחד אחר או נשנה בעצמנו את השדות לפי הצרכים שלנו. 

*** לגבי כתבי-עת ישראליים: ההחלטה הייתה לא לפתוח להם צפי, בתקווה שבעתיד הקרוב נתחיל בכך. 

https://bit.ly/2MmSfjW
https://slideplayer.com/slide/13413746/
https://github.com/wtee/Using-MARC-prediction-patterns


אנומרציה, כרונולוגיה ומה שביניהם

אם המצאי של כ"ע מודפסים לא מופיע "כמו שצריך" יש לתקן את האנומרציה והכרונולוגיה ברמת ה-Items בעלמא, 
ללחוץ על generate (כדי לאפשר לעלמא להפיק את ה-description שלה) ולשמור. 
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דוגמא לתיאור (Description) שנוצר לאחר ה-Generate (התבנית נקבעה לפי MARC21) והוזנה לעלמא על-ידי קרן פיכמן 
מספריית הרמן (גם את הקיבוע של ה-sort לפי ה-description קרן שינתה בקונפיגורציה):

 
v.1:no.1-2(1998) INDEX

[v.]   1-52 מס' כרך, לדוגמא 1 או =   Enumeration A
[no.]  1-12  מס' חוברת, לדוגמא 1 או =   Enumeration B

[pt.] 1 מס' חלק, לדוגמא =   Enumeration C
    Chronology I   = שנה, לדוגמא 1998 או 1998-2017 [(1998)]

   Chronology J   = עונה (21=אביב, 22=קיץ, 23=סתיו, 24=חורף) / חודש (01-12) 
  Chronology K   = תאריך (01-31)

 [INDEX :יופיע בסוף התיאור, לדוגמא] טקסט חופשי =  Enumeration H
                             [מדובר בהחלטה של ספריות האוניברסיטה העברית]
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(Change Holdings) שינוי מיקום של כ"ע בנייר
•  מחפשים את הכותר הרצוי > Items (במקרה הזה לא חייב להגיע לפריטים דרך ה-HOL) > מסמנים את האייטמים  

 < Change Holdings שרוצים להעביר > לוחצים    
  Select <(המיקום שאליו רוצים להעביר את הפריטים) הרצוי Holding-במסך הבא מסמנים את ה  •
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 .Permanent location-עצמו ב Item-ניתן גם לשנות מיקום דרך ה  •



הזמנות או פתיחת POL ל"חומר מתמשך" בעלמא

 ,(standing orders) לאחר המעבר לעלמא הכנסנו מחדש את כל ההזמנות (/המנויים) של הרכש המתמשך [כ"ע, סדרות  •
מאגרי-מידע וכדומה]  

[TECHNICAL-לעלמא נסגרו מכיוון שהפכו ל ALEPH-בספריות האוניברסיטה העברית המנויים שעברו מ]
[כמו כן, יש לציין כי מערכת הכספים (ERP) מנותקת לגמרי מעלמא בשלב זה]

[וכן EDI עדיין לא נמצא בשימוש אצלנו במחלקת כ"ע (אביטל אורדן מספריית הרמן היא החלוצה אצלנו ברשות)]

לפני כן: 
•  עדכנו את כל הספקים שלנו בהתאם לדגשים הבאים: 

ספקים משותפים למח' כ"ע ולמח' רכש צריכים להיות שונים, כלומר, אם לדוגמא מוזמנים מ"טלדן" גם כ"ע וגם •
ספרים, יש לפתוח 2 ספקים שונים בעלמא: האחד לספרים והשני לכ"ע/סדרות. 

וכן לכל ספרייה ברשות (הספריות של האוניברסיטה העברית) נקבעה אות תחילית המקדימה את הספקים שלה, •
 .SP_TELDAN :לדוגמא, הספק "טלדן" של מחלקת כ"ע בספריית הר-הצופים נראה כך

יש לוודא שמשתמשים בספק הנכון עם התחילית של הספרייה שלנו•
יש לוודא שכתובת הדוא"ל של הספק (/ספרן) מעודכנת כהלכה. •
מכיוון שלא רצו שההזמנות תצאנה לספקים דרך עלמא, הזנו לעלמא את הכתובת שלנו במקום כתובת הדוא"ל של •

הספק.
• Liable for VAT : חשוב! לסמן לספקים של כ"ע

•  וכן עדכנו את התקציבים. 

• כל ספרייה הייתה אחראית לסגור הזמנות מתמשכות פתוחות ולפתוח אותן מחדש עם התקציבים החדשים.   

•  בכדי לפתוח הזמנות חדשות יש להבחין בין: 
תהליך ההזמנה של כ"ע חדש (הכוונה לכתב-עת שעוד לא קוטלג במערכת) •
תהליך ההזמנה של כ"ע קיים במערכת. •
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(Holding ויש לו רשומת) שלבי ההזמנה לכ"ע מודפס שכבר קיים במערכת
 ORDER מחפשים את הרשומה הביבליוגרפית הרלוונטית > לוחצים על  •

•  מזינים את השדות הרלוונטיים במסך ההזמנה הראשי ומסמנים v על 
    Assign inventory manually  (כך לא תיווצר רשומת Holding חדשה):

•  בטופס ההזמנה עצמו מוודאים שאכן אין Location שמחובר להזמנה וכן אין להוסיפו! 
 .In Review -בלבד! כך ההזמנה עוברת ל Save -ולבחור ב POL-בסיום הזנת הטופס יש לכתוב לעצמנו את מס' ה  •

•  מחפשים שוב את הרשומה הביבליוגרפית לוחצים על ה-Holdings ומקשרים את המצאי ל-POL החדשה שיצרנו: 

חוזרים ל-POL וממשיכים בתהליך ההזמנה כרגיל.
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•  ניתן ליצור לכל ספק Template משלו לפי סוג הרכש. 
•  Renewal - כל ספרייה תמלא שדה זה בהתאם לשיקולים שלה.
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השימוש שלנו ב-Reporting Codes בהזמנות של כ"ע/סדרות/מאגרים 

(Mt.Scopus קיצור לספריית) S_Continuous Order :הקוד הראשון: בהזמנות של כ"ע/סדרות/מאגרים נשתמש בקוד שלנו  •
•  הקוד השני: נשתמש בקוד הרלוונטי בהתאם לצרכי הספרייה (אם קיים) 

•  הקוד השלישי: בו נבחר את סוג המנוי: 
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שלבי ההזמנה לכ"ע אלקטרוני+מודפס

במקרה כזה נפתח הזמנה (POL) גם לרשומה הפיזית וגם לפורטפוליו האלקטרוני : 
•  ראשית מזמינים את הפורמט המודפס לפי הכללים בשקופית הקודמת. 

P+E Journals יש לשים לב כי הקוד השלישי של ההזמנה יהיה  •
•  לאחר מכן נכתוב לעצמנו את מס' ה-POL של הפורמט המודפס

•  כעת נזמין את הפורמט האלקטרוני (ראו הסבר בהמשך). 
  Technical :הזמנה זו תהיה משנית ו"טכנית" ולכן נבחר במתודה  •

 .P+E Journals גם פה הקוד השלישי יהיה  •
•  בהזמנה זו לא יהיה מחיר ולא מס' תקציב.
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•  חשוב: בתחתית טופס ההזמנה בחלק Additional: נקשר את ההזמנה המשנית (של הפורמט האלקטרוני) 
 :Associated PO lines להזמנה הראשית (של הפורמט המודפס) על-ידי הזנת מספר ההזמנה הראשית בשדה    

•  ל-INVOICE נכניס רק את מספר ההזמנה הראשית שבה מופיע התקציב והמחיר.
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•  ישנם שני סוגי רכש: 
One Time Orders (רכש חד-פעמי של ספרים וכדומה)-
Continuous Orders (רכש מתמשך של כתבי-עת, סדרות, מאגרים וכדומה)-

•  Standing Orders ("הזמנות עומדות") הינן "רכש מתמשך", ולהן יש שני סוגים: 
Non-Monographic Standing Orders = הכרכים מקוטלגים תחת רשומת "האם", כמו בכתב-עת. -
Monographic Standing Orders     = כל כרך מקוטלג בנפרד עם ISBN וכותר משלו.-

(Monographic Standing Order) תהליך ההזמנה של סדרה מונוגרפית בדפוס
על פי המצגת של יואל מאקסליבריס

Items או Holdings לרשומה זו אין ;(Suppressed) לכותר הסדרה המונוגרפית יש רשומת "אם" מסופרסת  • 
 Physical - Standing Order Monograph :הנקרא בעלמא (Purchase type) מסוג (POL) אך יש לה הזמנה  •

•  כשמגיע ספר בסדרה: מקטלגים אותו, יוצרים לו HOL  ואייטם, ואת האייטם הזה מחברים להזמנה של "רשומת האם": 
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•  לעיל - דוגמא ל-POL של סדרה מונוגרפית בעברית (ראו כי האייטמים מחוברים ל-POL ולא לרשומה הביבליוגרפית). 
•  הזמנה לסדרה אלקטרונית דומה במהותה לזו הפיזית - ראו הקישור למצגת של יואל. 

 ;ALEPH-לרשומות הביבליוגרפיות של הסדרות המונוגרפיות המדוכאות היו אייטמים שנפתחו והתקבלו ב  •
    כיום ניתן למחוק את הפריטים הללו ולחבר את הפריטים המקוטלגים להזמנה. 

•  אם האייטמים מחוברים רק לרשומה הזו - לא "נדכא" אותה, כדי שהקוראים יוכלו למצוא את הכרכים.
•  אי אפשר לעשות claims  ל-SO בעלמא.
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 [Bound ולא Issue ומוודאים שהם (!!) Holdings-מגיעים אליהם דרך ה] מסמנים את האייטמים שרוצים לכרוך יחד  •
:Bind Items לוחצים על  •

שליחת כתבי-עת לכריכה

 .Next במסך הבא בודקים שאכן אלו האייטמים הנכונים ולוחצים  •
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 Create and Edit במסך הבא בוחרים את הדלפקים הרלוונטיים לספרייה שלכן ולוחצים  •

Confirm בחלונית הבאה  •
SAVE משנים את האנומרציה בהתאם לכרך ולוחצים  •

Confirm בחלונית הבאה  •
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•  מעתיקים את הברקוד של הפריט שנוצר 
Scan In Items -הולכים ל  •

 :OK הרצוי ולוחצים status-בוחרים את ה  •
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 Receiving Department Items-ב < Acquisitions מתחילים בדלפק הרכש < תחת  •
 ;Done מחפשים את הפריט, מסמנים אותו ולוחצים  •

Scan In Items-ב < Fulfillment עוברים לדלפק השאלה > תחת  •
 .OK מדביקים את הברקוד ולוחצים  •

לאחר שכ"ע חוזר מכריכה
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.Item-ברמת ה Process Type-או בשיטה פשוטה יותר (ש"עלתה" עליה מרים שווימר מחקלאות - תודה!): מוחקים את ה ***



הזמנה לכתב-עת אלקטרוני 

•  יש לפתוח הזמנה (POL) עבור כ"ע אלקטרוניים דרך הפורטפוליו ולא דרך הרשומה הביבליוגרפית. 
 .Order כלומר, יש למצוא את הפורטפוליו הנכון מתוך רשימת הפורטפוליוס של הכותר ועליו ללחוץ  •

        (בדרך כלל לכל כותר יש מס' פורטפוליוס שרק אחד מהם הוא במנוי והשאר הם חלק מחבילה/חופשיים וכדומה).
•  כדאי גם לשים לב ל-Interface הנכון מבין כולם. 

מורן לביא | ספריית הר הצופים למדעי הרוח והחברה ע"ש בלומפילד, רשות הספריות | דצמבר 2018

***  אם לא מוצאים פורטפוליו מתאים יש לקטלג אותו באופן עצמאי (Add local portfolio) ולדווח על כך לאקס ליבריס    
      (אם רוצים שיופיע ב-CZ ולא יהיה מקומי). 

 Waiting for renewal שנוצרה ולראות שהיא אכן POL-מומלץ (בחום) לחפש שוב את ה POL לאחר שליחת כל סוג של  ***
      או Waiting for manual renewal, ואינה תקועה, למשל In Review [פעמים רבות הזמנות נתקעות מכיוון שכתובת   

 .[Vendor-של ה Contact Information לא הוזנה בלשונית (Email Addresses) הדוא"ל      



הזנת חשבוניות לעלמא
•  חשבונית ניצור דרך: 

 < Acquisitions 
 < Receiving and invoicing

< Create Invoice
 Manually > Next-נבחר ב
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•  ב-VAT נבחר Exclusive כאשר ה-VAT לא מגולם בחשבונית, ו-Inclusive כאשר הוא מגולם בחשבונית.
•  גם את ה-Handling charge (אופציה שלא הייתה קיימת קודם) קרן פיכמן הוסיפה לטופס הזה דרך הקונפיגורציה.  
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הזנת חשבוניות לעלמא - המשך 

•  כעת נוסיף את שורות (Invoice Lines) החשבונית : 
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הזנת חשבוניות לעלמא - המשך 

•  אם רוצים להכניס את השורה של המשלוח או 
את ה-Handling/ Discount או אחר, ניתן לבחור 

Type שונה לפי המקרה. 
אם לא, נשאיר את הסוג כ-Regular ונחפש את 

מספר ה-POL הרלוונטי. 
•  לאחר מכן נבחר את התקופה של המנוי 

 Subscription Dates Range-ב
•  נזין את מס' הכרך והשנה או כל מידע אחר 
שנרצה לשדה Additional Information (את 
המידע הזה אני מזינה גם בשדה Notes וזאת 

למקרה הצורך). 
•  כעת נשנה את המחיר לזה המופיע בחשבונית 

(כידוע, המחירים משתנים משנה לשנה).  
•  חשוב מאד - לאחר עדכון המחיר יש ללחוץ על 

Redistribute Lines כדי שיעודכן בתקציב.  
•  נלחץ Add and Close במקרה שזו השורה 
היחידה בחשבונית, או Add אם יש לנו שורות 

נוספות. 
•  ולבסוף- Save and Continue כדי לסגור את 

החשבונית. 
•  גם במקרה של חשבוניות - מומלץ (בחום) לחפש 
את החשבונית לאחר שסיימנו להזינה - כדי לבדוק 
 In Review-שהיא אכן נסגרה ולא נמצאת ב

במקרה.



מחיקת פורטפוליו לא זמין של כתב-עת אלקטרוני

 < Delete בוחרים את הפורטפוליו שאותו רוצים למחוק > לוחצים <Portfolio List  < מחפשים את הכותר המבוקש  •

• בחלונית הבאה בוחרים למחוק גם את הרשומה הביבליוגרפית (או שניתן רק ל"דכא" אותה).
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עדכון טווח של כתב-עת אלקטרוני
:Edit Portfolio -ואז < Portfolio List מחפשים את הכותר הרצוי > לוחצים על  •
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 .Task List-וכך בסופו של דבר הם יגיעו ל ,POL-וכן ברמת ה Vendor-את הטווח הזה נגדיר ברמת ה CLAIMS  •
                      [אם רוצים שישלח מכתב יש להגדיר זאת בעלמא], ראו ההסבר בדוקומנטציה של אקס-ליבריס: 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020Ac
quisitions/020Purchasing/100Processing_Claims

☺ בהצלחה!

•  דוקומנטציה על כתבי-עת: 
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended_Training/Presentations_and_Documents_-_S
erials

•  דוקומנטציה נוספת על חומרים פיזיים: 
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/040R
esource_Management/050Inventory/040Managing_Physical_Resources
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 :Rollover-דוקומנטציה על תהליכי ה  •
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020
Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020Acquisitions/020Purchasing/100Processing_Claims
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020Acquisitions/020Purchasing/100Processing_Claims
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended_Training/Presentations_and_Documents_-_Serials
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended_Training/Presentations_and_Documents_-_Serials
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/040Resource_Management/050Inventory/040Managing_Physical_Resources
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/040Resource_Management/050Inventory/040Managing_Physical_Resources
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020Acquisitions/100Advanced_Tools/020Fiscal_Period_Closure
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