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IGeLU
The International Group of Ex Libris Users

ארגון עולמי של משתמשי אקס ליבריס•

:כולל קבוצות עבודה שונות•
•GDPR
•Alma
•Analytics

מארגן כנס שנתי•



IGeLU
2019כנס 

השנה הכנס•
התקיים בסינגפור

המלגות ניתנות אחרי  •
י"מאלאישור של 

ואישור של איגלו

זכיתי לייצג את הטכניון•
LIBstickולהציג את , בכנס



סינגפור
מיקום



סינגפור
מיקום



תוכנית הכנס

Developer day

• 26 August

Opening

• 26 August

Sessions

• 27 August

Sessions & 
closing

• 28 August



תמונות מהכנס

אולם מרכזי•

שישה אולמות•
נוספים  



תמונות מהכנס

מחוץ לאולם•



תמונות מהכנס

גיא מציג  •
את  

מערכת  
LIBstick



תמונות מהכנס

המשלחת  •
הישראלית



תמונות מטיול בסינגפור

Marina Bay Sands
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Marina Bay Sands



תמונות מטיול בסינגפור

Marina Bay Sands



Gardens by the Bayתמונות מטיול בסינגפור

Gardens by the Bay

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzlbf_yc7lAhUMCsAKHQn1Az8QMwhxKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGardens_by_the_Bay&psig=AOvVaw0MWH5dLEzgfTb1i21AJs89&ust=1572888927503922&ictx=3&uact=3


Gardens by the Bayתמונות מטיול בסינגפור

Gardens by the Bay

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzlbf_yc7lAhUMCsAKHQn1Az8QMwhxKAAwAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FGardens_by_the_Bay&psig=AOvVaw0MWH5dLEzgfTb1i21AJs89&ust=1572888927503922&ictx=3&uact=3


Introduction
What is LIBstick?

- the future of

library label  printing



LIBstick functionality
What is LIBstick?

• SaaS label printing service for libraries 

• Fully integrated with Alma 

• Powerful design options to create multiple 
.templates in different sizes

• Support all printers



Introduction
Why we developed LIBstick?

• Manual maintenance of 15 local installations spread 

around the campus

• Security and permission issues to download and install

• Template alignment between libraries

• Difficulties in text editing

• A handful support tickets from library non technical staff

Why?



Live demo

•Live demo

https://libraries.technion.ac.il/technion-libstick/

https://libraries.technion.ac.il/technion-libstick/


Libstick on Wikipedia



Libstick in Alma blog



Users and leads



Join us
Contact information

libstick@technion.ac.il

https://libraries.technion.ac.il/libstick

https://libraries/
https://libraries.technion.ac.il/libstick


Q&A
שאלות



Thank You

for your attention
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