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RapidILLעל 

שעות24עד זמן אספקה
ויותר94%שיעור אספקה
 בין הספריותחלוקה שווה בעומסיםLoad

Leveling 
חלוקה שווה ביןBorrowing  וLending
 התחשבות בהבדלי שעותTime Zone 

Awareness
עם עלמאאינטגרציה



המשך RapidILLעל

חיסכון כספי  
אין עלות על מאמרים שסופקו
 התחשבנות בין הספריותאין

סטטיסטיקות  
מספר פריטים שסופקו
אחוזי אספקה
זמני אספקה



התמיכה

 במייל וסקייפמלאה תמיכה
על ידי צוות ישראלי ואמריקאי

  יחס אישי ונדיב

 מהיר לבעיותפתרון



Basecamp



העולמיתבקבוצת משתמשים 

Rapidill -- The discussion list for customers 
of RapidILL

https://exlibrisusers.org/listinfo/rapidill


כיסוי ברפיד  
אחרות לעומת למערכות 

2019אוקטובר -2018נובמבר 
)כותריםSUBITO)238ו OCLCחיפה 
65%ספרים ;90%ע "כ

)כותריםOCLC)162תל אביב מרכזית 
74%ספרים ;70%ע "כ

2019אוקטובר -אוגוסט
NLM)72העברית וחיפה , הטכניון, אביבתל 

)כותרים
83%ע "כ



Borrowing-סטטיסטיקת חיפה 

בקשות156נשלחו 2019בנובמבר
שעות15מהן סופקו בממוצע תוך 94%

בקשות127נשלחו 2019בדצמבר
שעות15מהן סופקו בממוצע תוך 98%

בקשות132נשלחו 2020בינואר
שעות18מהן סופקו בממוצע תוך 96%





Lending-סטטיסטיקת חיפה 

בקשות69התקבלו 2020בינואר 
!שעהסופקו בממוצע תוך מהן86%



- Borrowingעבודה השוטפת בה
 יש להוסיף מספרISSN אוISBNבכל בקשה

 לאתר פריטים בקטלוג ארציצורך אין

 ספקים  צורך לבחור אין

 בתעתיקבעברית הזמנות



Lending-העבודה השוטפת ב

פותחים את הקישור מרפיד
 מורידים את המאמר
מספקים אותו



אימפלמנטציה

Borrowingאין צורך להגדיר
Lendingיש צורך להגדיר :

 החומר  פי סוגי על סטים בעלמא
*OAI Publishing Profile  ולהעלות אותם למאגר

של רפיד

*OAI - Open Archives Initiative



Borrowing-העבודה עם רפיד יתרונות

 הכרך לרמת של מאמרים עד איתור אוטומטי ומדויק
חוברת/ 

 נוח וחוסך זמן-אינטגרציה עם עלמא
במרץ צפויים שיפורים

מחויבות גדולה לאספקה  -ואיכותית אספקה מהירה
מהירה

 בזמן הטיפול בכל בקשהוחיסכון כספי



Lending-רפיד ביתרונות

מגדירים מראש את סוגי החומר שרוצים לספק   :
ע וספרים מודפסים"כ/ ע וספרים אלקטרוניים "כ

בקשות מ-Ebooks / Ejournals עם  מגיעות
לפריטקישור 

מגיעות עם מספרי ספרים וע "כ-בקשות סריקה מ
מיון  
 לספריות באמצעות שרת אספקה קלה של קבצים

RapidX
 בדיקתOAלפני משלוח ההזמנות



דוגמא של מסך בעלמא



Copyright



זכויות יוצרים
השנים  5-ע מודפסים שפורסמו ב"כ

:האחרונות
מאמרים מאותו כתב עת בשנה  5ניתן לבקש עד 

יש לשלם, על המאמר השישי–אחת 
5-לפני יותר מע מודפסים שפורסמו "כ

אין הגבלה  :שנים
תנאי האספקה תלויים  : ע אלקטרוניים"כ

לים  "ברישיונות המו



זכויות יוצרים המשך

 יוצרים  בזכויות שמטפל יש בעלמא מודול
לים"ומודול שמטפל ברישיונות של המו

 מאוד  )והפרשנות שלו(החוק האמריקאי
מפורט

יש גוף מרכזי שמטפל בגביה, בארצות הברית
Copyright Clearance Center

 אינו מפורט) והפרשנות שלו(החוק הישראלי
בגביה או מפקח עליוגוף שמטפל ואין 



porat@univ.haifa.ac.il
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