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משתמשי אקס ליבריס ישראל–מאלי 

?מתי להשתמש
קיצור משך ההשאלה כאשר קיימות הזמנות  •

לפריט
גביית סכומי קנס גבוהים יותר על פריטים  •

ניתן ליישום  : הערה. (מוזמנים שהוחזרו באיחור
).גם ללא קיצור משך ההשאלה
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קיצור משך ההשאלה כשקיימות 
הזמנות לפריט

מסמן כל פריט שיש לו הזמנה  recall-מנגנון ה•
.ושולח מכתב לקורא על כך  recalled-כ
-במודול ההשאלה או בonlineניתן לביצוע •

batch  באמצעותcir-13.
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Regular or Rush?
•Regular recall- אפשרות לקיצור משך

כאשר ניתן להגדיר משך השאלה , ההשאלה
.מינימלי שלא ניתן לקצרו

•Rush recall–  אפשרות לקיצור משך
ההשאלה ללא התחשבות במשך השאלה  

.מינימלי כלשהו
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גביית סכומי קנס גבוהים יותר על  
פריטים מוזמנים שהוחזרו באיחור

אפשרות להגדיר קנס מוגדל שמופעל רק לאחר  •
מתאים גם : הערה. (recalled-כ" סומן"שהפריט 

לספריות שאינן גובות קנס על פריטים שהוחזרו  
).באיחור אך לא מוזמנים

מופיע ברשומת הקנס של  recalled itemsקנס על •
כך ניתן  . Recalled late return fine: הקורא כך

.לזהות אותו כקנס על איחור בהחזרת פריט מוזמן
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הגדרות והפעלה
.של ההשאלהguide-ב9פרק •
:אשמח להיות לעזר•

doritm@tauex.tau.ac.il
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Advance booking
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Advance Booking
לאפשר הזמנה של פריט ליום מסויים  : מטרה•

מיועד בעיקר לפריטים  . ושעה מסויימת
אך , )כמה שעות(המושאלים למשך זמן מוגבל 

מתאים גם לפריטים המושאלים לפרק זמן 
.ממושך יותר

של guide-הגדרות ותחזוקה מפורטים ב•
.16גירסה 
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עדכון יומי אוטומטי של טבלת  
תאריכי החזרה
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עדכון יומי אוטומטי של טבלת  
תאריכי החזרה

לעדכן את טבלת תאריכי ההחזרה באופן  : המטרה•
במקרים מיוחדים המצריכים עדכון ידני  , אוטומטי

:  כגון, שלה
ספרים שמורים שבמשך היום מושאלים לקריאה  •

.בספרייה ובערב מושאלים ללילה
ימים וטבלה  3ספרים שמשך ההשאלה שלהם הוא •

לא מטפלת בהם לשביעות  , טבלת התאריכים, 16
).בגלל השבת(רצון הספרייה 
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עדכון יומי אוטומטי של טבלת  
)2(תאריכי החזרה 

17.35כמו שכתוב בפרק , 16מכינים כמה טבלאות •
כל אחת מיועדת למטרה  . 16של גירסה guide-ב

. אחרת
טבלה אחת המיועדת לספרים שמורים  :  דוגמה•

עם תאריך , המושאלים במשך היום לקריאה בספרייה
וטבלה שניה  , tab16_aבשם , 18:00החזרה של 

עם תאריך  , המיועדת לאותם ספרים המושאלים ללילה
.tab16_bבשם , למחרת09:00החזרה של 
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עדכון יומי אוטומטי של טבלת  
)3(תאריכי החזרה 

פרוצדורות שתפקידן להחליף  2יש  aleph_proc-ב •
את הפרוצדורות ניתן לשלוח באופן  . בין הטבלאות
.ביום ובשעה הרצויים,  job_list-קבוע דרך ה

נריץ את הפרוצדורה שמיישמת את : לדוגמה•
tab_16_a  כך שספרים המושאלים  , 9:00בשעה

.18:00משעה זו ואילך יושאלו עד 
18:00נריץ בשעה  tab_16_bאת זו שמיישמת את •

כך שהספרים המושאלים משעה זו ואילך יושאלו עד  
.למחרת9:00
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לתשומת לב –חשוב 
!!המתאמים

16כשיש צורך להכניס תיקון כלשהו בטבלה •
צריך לזכור להכניס אותו בכל הגירסאות של  

כי בכל  , לא רק בטבלה הנוכחית, 16טבלה 
.הטבלה מתחלפת–כ פעמיים ביום "ובד, יום
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תיקונים ופיתוחים נבחרים 
16-19בגירסאות 
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16תיקונים שבוצעו בגירסה 
)  הגרסה הנוכחית(

שינוי תאריכי החזרה של פריטים מושאלים•
.  מתבצעת בדיקה של התאריך: תאור התיקון•

.מתקבלת הודעת שגיאה–אם התאריך עבר 
•Aleph DatesChange Due Dates of 

Current Loans
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16תיקונים שבוצעו בגירסה 
2-) הגרסה הנוכחית(

או , כאשר משנים סטטוס של פריט: הזמנות•
כאשר מוספים עותק חדש לספר עם תור  

לאחר ביצוע החזרה יתקבל  –הזמנות קיים 
.המזמין הבא בתור
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)1(18פיתוחים בגירסה 
וב ששולח מכתבים  'ספרייה בג-נוסף פילטר של תת•

כמו כן נוסף פילטר של .  cash-06לחייבי קנסות 
 true on date–תאריך 

רשימה של  : web-opac-הארכת כל הפריטים ב•
ורשימה נוספת של הפריטים  , הפריטים שלא הוארכו

.  שהוארכו
אפשרות להאריך רק פריטים המסומנים ברשימת  •

.                                                                                                                            ההשאלות לקורא
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)2(18פיתוחים בגירסה 
אפשרות להפחתת קנס : כאשר יש כמה קנסות•

או ) waive selected(של שורה מסויימת 
).waive total sum(להפחתת הסכום הכולל 

ניתן להגדיר בכרטיס  -מכתבים לקוראים •
מכתב ללא : הקורא איך יישלחו אליו מכתבים

attachment , רקattachment ,או שניהם.
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)3(18פיתוחים בגירסה 
נוספה אפשרות להגדיר ימים ושעות בהם  •

הספרייה פתוחה או סגורה ישירות ממסכי  
).17טבלה (ההשאלה 

נוסף המיקום בתור  : רשימת הזמנות לקורא•
.ההזמנות
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19פיתוחים בגירסה 
הודעה על כך שספר מוזמן ממתין לקורא  •

תעלה רק בתחנה של תת הספרייה שבה  
.ממתין הספר

אפשרות להגדיר משך השאלה על פי מספר  •
אם יש הרבה  . ההזמנות שנעשו על הפריט

.משך ההשאלה מתקצר אוטומטית, הזמנות



!תודה רבה

doritm@tauex.tau.ac.il

mailto:doritm@tauex.tau.ac.il
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