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נושאים

ULE-ועדכון הלקיטלוגמדיניות חדשה •
סוגי הבקשות ודרכי הטיפול בהן•



מטרת המדיניות החדשה

 ULE-עדכוני מידע על כתבי עת אלקטרוניים ב•
oקיטלוגים חדשים
oתיקון רשומות קיימות/עדכון

.  ד"עובדת מלמ, לשצינרי ורוניקה "העדכונים נעשים ע•
:מקורות המידע הנשלח לורוניקה•

oד"מלמ
oספקים
oד"ספריות החברות במלמ.



המשך-מטרת המדיניות החדשה 

מידע מהספריות נהג להגיע במגוון רחב של פורמטים •
. דבר שהקשה מאד על ניהול עבודה מסודרת, וצורות

oמספר מיילים ביום מאותו המוסד
oמספר אנשים במוסד
o כמו למשל שם כתב עת בלי –מידע חלקיISSNוקישור
o בקשות לעדכון –להשלחחוסר בהירות בנוגע למידע שצריך

מצאי דפוס
oבקשות שהועברו בטלפון

הטיפול והניהול של הבקשות גזל זמן רב•



נוהלי טיפול

:ישנן מספר סוגי פניות•
oבעיות תקשורת וגישה
o  בקשות להוספה או עדכון של כתבי עת בודדים וכתבי עת

חינמיים

מטופלות מידית



דוגמה לקובץ

להוסיף או  , צריך לשמור על מבנה הקובץ לא לפצל•
לאחד תאים





?מה לעשות עם עדכונים במהלך החודש

קבצים עבור הספריותULEכל לילה נוצרים על ידי ה•
oרשומות קטלוג חדשות
o חדשים  856שדות

רשומה עם  ULEרשומות נשלחות לספריה אם יש ב•
חינם/קישור אשר כולל את קוד הספריה

ספריות יכולות לטעון את הקבצים בכל זמן•



2-? מה לעשות עם עדכונים במהלך החודש

או ULEאם הרשומה שאותה רוצים לעדכן אינה ב•
אפשר  אחר עבור הספריה 856שאין לה אף שדה 

להוסיף קישור לרשומה בקטלוג המקומי ואין צורך 
ULEלהפסיק לטעון את קבצי הטעינה מה

ובה יש שדה  ULEאם לפריט יש רשומה מקבילה ב•
יש צורך לבחור האם להוסיף  עבור הספריה 856

את הקישור לרשומה המקומית ולהפסיק את טעינת  
או לחכות לחודש הבא להוספת  ULEהקישורים מה

הקישור



נוהלי טיפול

:ישנן מספר סוגי פניות•
oבעיות תקשורת וגישה
o  בקשות להוספה או עדכון של כתבי עת בודדים וכתבי עת

חינמיים
oבקשות לטעינת מידע על חבילה שנרכשה באופן פרטי

מטופלות מידית



בקשות לטעינת מידע על חבילה שנרכשה  
באופן פרטי

יש להעביר לורוניקה קובץ אקסל מהספק מפורט ככל  •
על  . שמכיל את רשימת הכותרים בחבילה,האפשר

וציון אם  , קישור, כותר , ISSN: הקובץ לכלול לפחות
.  הפריט הוא בטקסט מלא אם זו חבילה מעורבת

אלא ברוטינות  כותרחבילות אלו לא יקוטלגו כותר 
אוטומטיות בלבד

עדכון אוטומטי מוגבל על ידי•
o קייםISSN
oשהפריט קיים בULS



תהליכי טעינה אוטומטים

נוצרו מספר פרוצדורות טעינה אוטומטיות על מנת •
לאפשר טעינה של מספר רב של רשומות  

לעדכון מספר MARCמאפשר שימוש בקבצי אקסל ו•
רב של רשומות

856מאפשר הוספה ועדכון של שדות •



הוספת רשומות חדשות

הפרוצדורות החדשות מאפשרות יצירת רשומות  •
קיטלוג חדשות בשתי דרכים

מהספקMARCטעינת קבצי •
oתיקון פורמט הרשומה להתאים לULE
oסינון פריטים שאינם כתבי עת
o טעינה של פריטים עםISSNבלבד

מקטלוג ספרית  ISSNשליפה של פריטים חסרים לפי •
CONSER-הקונגרס ו
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