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Course Reading-מטרת מודול ה
לספק לסטודנטים רשימות מרוכזות של חומרי  

.הקריאה לקורסים
כלי ניהול ועדכון רשימות הקריאה.
עותקים שמורים עבור חומרי הקורסכלי ניהול.
 תדפיסים  (כלי ניהול לחומרים אלקטרונים

).אלקטרונים
ניהול הרשאות וזכויות יוצרים.



3

מרצים/סטודנטים-משתמשי קצה
ה-CR   נגיש לסטודנטים ומרצים באמצעות

OPAC-ממשק ה

 מרצים יכולים לשלוח דרך ה-OPAC  חומרים
לקורס
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Workflow

יצירת רשומת קורס

חיבור רשומות ופריטים לקורס

העברה של פריטים לאוסף השמורים
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Workflow
 רשומת הקורס נוצרת בספריתXXX30  ונקראת

Z108
 הרשומות הביבליוגרפיות)Z00 (  נוצרות גם

וכוללות הצבעה על רשומות הקורס  30בספרית 
XXX01ועל הרשומה הביבליוגרפית מספרית 

אך זה לא , 30-ניתן לקטלג ישירות בספרית ה
מומלץ
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Z108
01 z108 \

02 z108_rec_key \

03 course_number ............100-14

02 z108_proxy_course_number ...

02 z108_alpha .................L

02 z108_course_name ...........The philosophy of Plato

02 z108_course_name_key .......THE PHILOSOPHY OF PLATO

02 z108_instructor_name .......Olsen Mary

02 z108_instructor_name_key ...OLSEN MARY

02 z108_department ............Philosophy

02 z108_department_key ........PHILOSOPHY

02 z108_date_from .............20030404

02 z108_date_to ...............20031003

02 z108_period ................$$1Spring$$2Summer$$3Fall

02 z108_no_students ...........00000

02 z108_weekly_hours ..........
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Z00
FMT   L BK

LDR   L -----nam----------a-----

CAT   L $$acmb-
marina$$b00$$c20060919$$lCMA30$$h1642

CNO   L $$a311641-3003385

SID   L $$aCMA01-000030053-311641

מועשרת  30-בספרית הZ00-רשומת ה
XXX01במידע הביבליוגראפי מספרית 

.expandבאמצעות תוכנית 
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Course Reading-טעינה של רשומות ל

 באמצעות הOPAC
  יצירת קובץ על השרת ושליחת תזכורת במייל

CR-לאחראי ה
GUIבאמצעות מודול החיפוש ב 

שמירה של קובץ פריטים על השרת

 בשני המקרים הקובץ שנשמר בשרת נטען
CRלקורס ממודול ה 
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ניהול הרשאות גישה לתדפיסים  
הגישה לתדפיסים  , על פי כללי זכויות יוצרים

.מותרת רק לסטודנטים הרשומים לקורס

 מודול הCR  מאפשר להגדיר גישה לתדפיסים
רק לסטודנטים הרשומים לקורס באמצעות 

בשילוב עם רשומת אורקל  856שימוש בשדה 
Z107.
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ניהול הרשאות גישה לתדפיסים
 הקישור לתדפיס אלקטרוני נוצר באמצעות

.856השדה 
 הרמה הנמוכה ביותר של הרשאת גישה נעשית

-בZ61-856-permissionבאמצעות הגדרה 
user profile שלALEPH.

  הרשאה זו מאפשרת או מונעת בצורה גורפת
.  גישה לתדפיסים אלקטרונים
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ניהול הרשאות גישה לתדפיסים
 ניהול אפשרויות הגישה לתדפיסים נעשה

.856בשדה 4באמצעות תת שדה 

 ניתן להכניס לרשומה באמצעות  4את תת שדה
.CRמודול הקטלוג או באמצעות מודול ה 
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ניהול הרשאות גישה לתדפיסים
 אפשרויות להגדרת גישה באמצעות תת 3ישנם

:4שדה 
$$4=N-פתוח לשימוש ללא שום הגבלה.
$$4= blank or non-existent or $$4 = Y-

אך נדרשת הצהרת זכויות  , פתוח לשימוש
.יוצרים

$$4 = E- רק קוראים הרשומים לקורס יש
.הרשאת גישה לתדפיס
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Upload Data to Z107

P_file_04

User ID
Course 
Number

Input file
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