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20הגשת בקשות לגירסה 
הגשת רשימת בקשות כדי לקבל פיתוח  : מטרה•

.נקודות50בהיקף של 



שלבים בתהליך הגשת  
הבקשות  

איסוף•
סינון•
ניסוח באנגלית•
עריכה•
העברה לאקס ליבריס•
קבלת מסמך תגובה מאקס ליבריס וקביעת רשימת  •

הבקשות להצבעה
הצבעה  •



איסוף
-כתבי, רכש, קיטלוג( בקשות לכל מודול 6עד •

-web-השאלה בינספרייתית ו, השאלה, עת
opac (

לועדות האוניברסיטאיות–אוניברסיטאות •
לועדות של המאגד–מאגד •
למתאמי הפיתוח–אחרים •



מתאמי פיתוח
:לכל מודול מונה מתאם פיתוח שתפקידיו הם•
איסוף הבקשות מהועדות השונות•
בדיקה וסינון•
ניסוח באנגלית על פי מתווה של אקס ליבריס•
העברה למרכז הפיתוח של מאלי לעריכת •

מסמך הבקשות המלא



מתווה אקס ליבריס להגשת  
בקשות

• Title of the requirement
• Description of Functionality Desired
• Impact of functionality on library 

workflows
• Impact of functionality on library 

workflows
• Examples, Screen Shots (if appropriate)



בחברת אקס ליבריס
בדקו האם יש מענה לבקשה בגירסה מתקדמת  •

.או בגירסת פיתוח, יותר
.החליטו האם ניתן להגיש את הבקשה•
.בנקודות פיתוח" עלותה"קבעו את •
.העבירו למאלי מסמך תשובות•



תגובת אקס ליבריס
–בנקודות פיתוח " מחיר"הערות בצירוף : דוגמה לבקשה שאושרה להגשה•

•EXL: The Cataloging option from the Reference List 
window will be added. In this way, the operator will have 
the option from the Browse window, click on Expand, the 
Reference List window displays.  Then, by implementing 

the cataloging option in this window, the operator will be 
able to continue his work in the Cataloging module 

displaying the authority record directly.

•Estimation: 10 P



דוגמה לבקשה שלא אושרה  
לפיתוח

•EXL: The functionality required 
exists in the new ILL version 18. 
Please check the functionality and 

re-evaluate this enhancement.
•Estimation: 0 P



)1(תוצאות ההצבעה 
קורא החייב ספרים או קנסות יקבל  : מקום ראשון•

התרעה על כך מיד לאחר כניסתו לכרטיס  
נקודות פיתוח20-קולות387-הקורא

בסעיף  ,  web-opac-בכרטיס הקורא ב: מקום שני•
יוצג גם הקנס העדכני על ספרים באיחור  , הקנסות

נקודות פיתוח20-קולות 372–שטרם הוחזרו 



)2(תוצאות ההצבעה 
10-הבקשה שהוערכה ב.נקודות פיתוח10נותרו •

:  החמישיבמקום(נקודות ודורגה במקום הגבוה ביותר 
:היא במודול הקיטלוג) קולות242

  reference  list-אפשרות לעבור ישירות מה•
AUTרשומת לטיוטת הקיטלוג שלBIBבספריית  

AUTללא צורך  לחזור על החיפוש בספריית , 



20גירסה –לוח זמנים 

8.2.07-תהליך האיסוף החל ב•
15.4.07-הבקשות הוגשו לאקס ליבריס ב•
11.9.07-עד ה–תגובות אקס ליבריס •
15.10.07-25.10.07הצבעה •
-תוצאות ההצבעה הועברו לאקס ליבריס ב•

28.10.07



תודה למתאמי הפיתוח
קיטלוג–א "ת' אונ, פסנה אלכסנדברוביץ•
רכש–האוניברסיטה העברית , הילה קופמן•
עת-כתבי–בן גוריון ' אונ, דליה צנזור•
מערכת–העברית ' ד והאונ"מלמ, דרור ברגר•
web-opac–המכללה למנהל , יוסי טיסונה•
השאלה והשאלה בינספרייתית–דורית מנדיל •
הגהות וניהול ההצבעה-קרול פוקס  •



!תודה רבה
doritm@tauex.tau.ac.il
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