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מאקסל לפורמט לטעינה בקטלוג
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Aleph Sequential Fileהכנת . 1

Excelעריכת קובץ ה *

Aleph Sequential Fileהמרתו לקובץ טקסט בפורמט *

העלאת הקובץ לשרת* 

טעינתו לקטלוג* 

ביצוע תיקונים גלובליים לפי הצורך* 



MARCהכנת קובץ . 2
Excelעריכת קובץ ה * 

המרת הקובץ לקובץ בפורמט קריא בשימוש בכלי עזר*

עריכה נוספת*

 MARCהמרה ל*

הקובץ לשרתהעלאת*

הרצת סקריפט לשם ביצוע תיקונים נוספים לפי הצורך)כתיבת ו(*

טעינת הקובץ לקטלוג וביצוע תיקונים גלובליים לפי הצורך*



פירוט-Aleph Sequential Fileהכנת . 1
Excelעריכת קובץ ה * 

:כגוןקובץ האקסל הראשוני שהתקבל מהספק מכיל עמודות**

,עם מקפיםISBN, מספר מחברים באותה עמודה, כותר

'קישור וכד, )במילים(מהדורה 

,  הפרדת המידע לתת שדה פר עמודה-עריכת הקובץ **

:עריכת השדות לעיל, ספרות9מספר בן –עמודה ראשונה 

הוספת שדות עם ערכים קבועים, נוסחאות, שרשור, פיסוק



כך , המבוסס על הגיליון הראשוןגיליון חדשיצירת )Excelהמשך עריכת (

 Alephלפורמט הרצוי עבורהמתאים שדה אחד מכילה שכל עמודה 

Sequential File ,ועריכה נוספת לקבלת  , שמירת הגיליון כקובץ טקסט

סופיAlephקובץ 

העלאת הקובץ לשרת* 

טעינתו לקטלוג * 

ביצוע תיקונים גלובליים לפי הצורך* 



MARC-Marc Editהכנת קובץ . 2
:Marc Editעבור שימוש בכלי העזר Excelהכנת קובץ ה * 

עריכת השדות בדומה  , עמודההמידע לתת שדה פר הפרדת 

נוסחאות, שרשור, פיסוק:לתהליך שהוזכר קודם

עמודה נפרדת או הוספה –קבועים שדות עם ערכים הוספת 

על ידי שימוש בתכונות הכלי  , בהמשך

אין צורך בעמודה עבור מספר מערכת

שרשור תתי שדות נעשה בשימוש בתכונות הכלי



אפשר על פי תבנית  , מיפוי כל עמודה לשדה המתאים לה*

ושרשור תתי שדות בסדר מסוים שנקבע  , שמכינים מראש

בתבנית

שמירה כקובץ פשוט לקריאה ובו עריכות נוספות בעזרת  * 

)בין תתי השדותGMDלמשל הוספת (הכלי 

MRC.*שמירה כקובץ * 

טעינת  , הרצת סקריפט לפי הצורך, העלאת הקובץ לשרת * 

הקובץ לקטלוג וביצוע תיקונים גלובליים על פי הרצוי

*
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