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)מתוך החוקה(מטרות הארגון 

  לייצג את קהיליית המשתמשים בישראל במשא ומתן ישיר עם
.וארגוני משתמשים אחריםליבריס-חברת אקס

ף ומוצרים נוספים של חברת  "לתאם בין ספריות משתמשי אל
ולתחזק את רשימות ההצעות לפיתוח ולקבוע  , ליבריס-אקס

.סדרי עדיפויות ביניהן



קשרים עם ארגוני משתמשים אחרים

,ייצוג בפגישה של נציגי קבוצות משתמשים לאומיות
.האחרונים ICAUכנסי2במסגרת 

ALEPH National User Group (ANUG)
Workflow improvements.                      



19בקשות לפיתוח לגירסה 

50נקודות פיתוח לשנה.
 מפאת קוצר הזמן השנה-

,איסוף בקשות מזורז מתת הועדות האוניברסיטאיות
.כולל דירוגן על ידי תת הועדות

30.6.05-מסמך הבקשות הוגש ב.



כמה מהבקשות שהוגשו

מ"מתן מענה על צרכי הספריות בישראל בנושא מע.

 שיפור הסל)basket (ב-web-opac.

הוספת אפשרות לסינון רשימת ספרים מושאלים: בהשאלה
ספרייה  -וביצוע הארכות רק לתת, ספרייה-לקורא לפי תת

.מסוימת



...עוד בקשות 

מציאת  פתרון להצגה נכונה של שדות מעורבים
המכילים אותיות עבריות ולטיניות או אותיות 

.עבריות ומספרים

לא לאפשר הכנסת תאריכים שכבר חלפו כאשר מבצעים
.  תיקון בתאריכי החזרה של פריטים מושאלים

הוספת בדיקת איות למודול הקיטלוג.



19גירסה –לוח זמנים 

 2005תגובת אקס ליבריס בסוף ספטמבר.
 2005הצבעה בסוף אוקטובר.
  דיונים משותפים עם אקס ליבריס במהלך נובמבר

2005.
  באקס ליבריס יכינו מיפרט פיתוח לכל בקשה בדצמבר

2005.
 2006בינואר 19התחלת פיתוח של גירסה.
 2007בינואר 19סיום עבודה על גירסה.



2006-הליך הפיתוח המוצע החל מ

הגשת רשימת בקשות כדי לקבל פיתוח בהיקף: מטרה
תוך התמקדות בפיתוחים, נקודות בשנה50של 

.שיענו על צרכים מיוחדים של הספריות בישראל



שלבי תהליך הגשת הבקשות

י מאלי"מינוי רכזי פיתוח ע.

 קיטלוג, עת-כתבי, ועדות פיתוח לרכש7הקמת,
ניהול, חיפוש, השאלה בינספרייתית, השאלה
.מערכת



הרכב הועדה

 חברים3–הרכב הועדה:
 י מאלי"ימונה ע–מתאם אלף או מנהל מערכת

.ויתפקד כרכז  הועדה
 ימונה על ידן–נציג מטעם האוניברסיטאות.
 ימונה על ידן–נציג מטעם המכללות.
ספריות שאינן משתייכות לאוניברסיטה או מכללה

.יוכלו להגיש בקשות ישירות לרכז הועדה



עבודת הועדה

 בקשות3נציגי האוניברסיטאות והמכללות יגישו עד
מתאמי ספריות. מדורגות לפי סדר חשיבותן, כל אחד

2שאינן שייכות לאוניברסיטה או למכללה יגישו עד 
.בקשות ישירות לרכז הועדה

יוודא שאין להן פתרון , רכז  הועדה יבדוק את הבקשות
4ויאשר בתיאום עם חברי הועדה עד , בגרסה הנוכחית

בקשות אותן ינסח בהתאם להנחיות מאלי ויעבירן לרכז
.הפיתוח של מאלי



בחברת אקס ליבריס

יבדקו האם יש מענה לבקשה בגירסה מתקדמת יותר  ,
.או בגירסת פיתוח

יחליטו האם ניתן להגיש את הבקשה.
 בנקודות פיתוח" עלותה"יקבעו את.



הרכבת רשימת הבקשות להצבעה

ועדות הפיתוח ידונו בתשובות של אקס ליבריס
.בפגישה שתיערך בנוכחות נציג מטעם החברה

 בקשות לכל מודול2ועדות הפיתוח יבחרו עד.

הרשימה הסופית תובא להצבעה של חברי הארגון כדי לדרגן.

עלות הפיתוח"כ "הבקשות שידורגו ראשונות ואשר סה"
.נקודות יועברו לחברה50שלהן לא תעלה על 



תהליך הפיתוח

 באקס ליבריס יכינו מסמךFSD-
Functional Specification Document

.המתאר את הפתרון המוצע לכל אחת מבקשות הפיתוח

ועדות הפיתוח יבדקו ויאשרו את מסמך ה-FSD.

 י ועדות "בדיקה ואישור ע–לאחר יישום הפיתוח
.הפיתוח


	מאלי- פיתוח
	מטרות הארגון (מתוך החוקה)
	קשרים עם ארגוני משתמשים אחרים
	בקשות לפיתוח לגירסה 19�
	כמה מהבקשות שהוגשו�
	עוד בקשות ...
	לוח זמנים – גירסה 19
	הליך הפיתוח המוצע החל מ-2006
	שלבי תהליך הגשת הבקשות
	הרכב הועדה
	עבודת הועדה
	בחברת אקס ליבריס
	הרכבת רשימת הבקשות להצבעה
	תהליך הפיתוח

