
שירות עצמי 
בהשאלת ספרים  

בספרייה הרפואית  
גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן

היימס-טירן עזרא
מנהלת הספרייה הרפואית 
ומנהלת המחשוב בספרייה



המטרות

  הרחבת שעות שירות ההשאלה
מעבר לשעות השירות בדלפק

  בשעות השירות בדלפק
קיצור התור•
תוספת שירות ספרני מקצועי במקום שירות השאלה  •

טכני



נתוני רקע

ג פתוחה לקהל כאולם  "הספריה הרפואית באב
ובימי ששי22:00קריאה בלבד בכל ערב עד 

הקוראים מבקשים לשאול ספרים גם בשעות אלו
EXL  מסרבת לפתח את ההשאלה נתמכת

אינטרנט
 בספרייה שלנו המיגון בשיטתRFIDולא מגנטי
 השומר ביציאה בודק את הפריטים היוצאים בעמדתGUIשלו



הפתרון

והעדכון  שימוש במנשק העבודה
, GUIשל הספרניות 

עם התאמה למשתמש קצה



הבעיות שטופלו בהתאמה

הרשאות והתחברות למערכת1.

פשטות ובהירות למשתמש2.

אמינות ואבטחה למשתמש3.

אי השאלה/ חיווי למשתמש על השאלה 4.

מניעת נזקים מן המשתמש5.



ראשוניתהכנה

התקנת עמדת שירות עצמי:
.  מסך וקורא ברקוד, ייעוד עמדת מחשב ובה מקלדת•

)3(מחשב ועכבר לא נגישים 

)1(של המחשב  startup-בGUI-הגדרת עליית ה•

)1(הגדרת סיסמה באלף עם הרשאת השאלה בלבד •

הגדרות בקבצי ההתקנה ב-GUI



כניסהמסך

ברקוד הקורא
ברקוד הפריט

עברית
ואנגלית

מחיקת
הכפתורים

מחיקת
התפריט



במערכתהזדהות

OPAC-ג וב"הקוד הסודי המשמש את הסטודנטים במינהל אב



בוצעה-השאלהפעולת

מועד החזרה                     פרטי הספר: אישור להשאלה

Loan Receiptל עם "נשלחת הודעת דוא, נוסף לכך

פרטי הקורא

מדפסת  
מקומית  

קטנה  
להדפסת  

קבלה



לא בוצעה–פעולת השאלה 

הודעת שגיאה לקורא עם הגבלות: השאלה לא בוצעה



הודעות שגיאה למתחכמים



GUI-הגדרות ב
 1(הגדרת שמירת הסיסמה על העמדה המקומית(

 הגדרת החלון ללא הקטנה(guisys.ini) )5(

הגדרת העמדה לuser verification (circ.ini) )3(



טיפול במנשק

Alephadm – Language manager
Window.dat  :

)2(הסרת הטקסטים המיותרים •
)3(הסרת הכפתורים •
)2(לשוניות / תרגום של החלונות•

Menu.dat:
על אף שאין  , הסרה מהתפריט של כל הפונקציות של הספרניות

)5& 2(למשתמשים הרשאה
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