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נושאי המצגת

ISOILL-סקירה של ה•

ספרייתית  -הצעה למערכת ארצית להשאלה בין•
ISOILLהמבוססת על 
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ISO ILL

סטנדרט בינלאומי של פרוטוקול להשאלה
ספרייתית התומך בהחלפת מסרים  -בין

בין ספריות
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ISO ILL-היסטוריה של ה
•ISO10160 & ISO10161אושרו כסטנדרט ב-

-ידי ה-על1991
International Organization for Standardization 

.התפרסמה הגרסה הראשונה1993-ב•
ISOILLיישום ראשון של מערכת מבוססת 1995-ב•

.בקנדה
בשנים הבאות הוא אומץ כסטנדרט גם בארגונים  •

.British Libraryו OCLC ,RLIN: גדולים כמו
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ISOILL-היסטוריה של ה
:IPIGנוסד –1995•

Interlibrary Loan Protocol Implementors Group

•IPIG  היא קבוצה בינלאומית המטפלת בתחזוקה
.ISOILL-ובישום של ה

:הפרסומים החשובים של קבוצה זו הם•
•IPIG Profile

•IPIG Guidelines
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?ISOILLמה זה 

ספרייתית המגדיר ומסדיר  -פרוטוקול השאלה בין•
-החלפת מסרים בין מערכות של השאלה בין

.ספרייתית
:הפרוטוקול מגדיר את•

הכללים לשליחת מסרים–
תוכן המסרים–
מבנה המסרים–
סדר שליחת המסרים–
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?ISO ILLמה זה 

מסרים המוגדרים  20הפרוטוקול כולל •
 APDU :Application Protocol Data-כ

Unit    

אינפורמציה  " חבילת"הוא APDUכל •
.במבנה מוגדר

:היא APDUs-רשימת ה•
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?ISO ILLמה זה 
1. ILL-Request 
2. Forward- Notification 
3. Shipped 
4. ILL-Answer 
5. Conditional-Reply 
6. Cancel 
7. Cancel-Reply 
8. Received 
9. Recall 
10. Returned 
11. Checked-In 
12. Overdue 
13. Renew 
14. Renew-Answer 
15. Lost 
16. Damaged 
17. Message 
18. Status-Query 
19. Status-Or-Error-Report 
20. Expired 
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ILLISO-יתרונות ה
.ספרייתית-מפשט את תהליך ההשאלה הבין•
ספרייתית  -חוסך זמן בטיפול בבקשות השאלה בין•

).Borrowing/Lending(נכנסות ויוצאות 
.סנכרון מלא בין הצד השולח והצד המקבל•
מאפשר הפקת סטטיסטיקות כמעט בכל אספקט •

.ספרייתית-של ההשאלה הבין
.אחידות בתהליך•
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ALEPH and ISOILL
.15מגרסה ISOILL-אקסליבריס תומכת ב•

.  ISOILLשל webשוחררה אפליקציית 16בגרסה •
.ב"האפליקציה עובדת במספר אתרים בארה

-נעשתה אינטגרציה מלאה של ה18בגרסה •
ISOILLלתוך ה-GUI client שלALEPH.
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ספרייתית בארץ-השאלה בין
ספרייתית נעשית -נכון לעכשיו ההשאלה הבין•

:בעיקר בשתי דרכים
.ALEPHהקיים ב ILL-שימוש במודול ה1.
)..email, fax etc(בצורה ידנית 2.

.ספרייתית-אין נהלים ארציים להשאלה בין•
.ספרייתית-אין הסכם ארצי להשאלה בין•
אין מערכת ארצית לניהול תשלומים להשאלה  •

.ספרייתית-בין
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-הצעה למערכת  ארצית להשאלה בין
ספרייתית

ספרייתית  -הקמה של מערכת ארצית  להשאלה בין•
!).פרוייקט לאומי(

ההצעה מבוססת על מודלים לאומיים של השאלה  •
).במיוחד המודל האוסטרלי(ספרייתית בעולם -בין

.המערכת מבוססת על שיתוף פעולה בין ספריות•
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-הצעה למערכת  ארצית להשאלה בין
ספרייתית

פותח אפשרות  18בגרסה ISOILLהמעבר ל •
-של השאלה בין" משוכללת"להקמת מערכת 

.ספרייתית ברמה הארצית

יישום של מערכת זו ידרוש פיתוחים שאינם קיימים  •
.במערכת
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-הצעה למערכת  ארצית להשאלה בין
ספרייתית

-ספרייתית ייעשו מתוך ה -בקשות להשאלה בין•
ULI/ULSשמשמש כקטלוג המאוחד של ישראל.

.הבקשה תיעשה ברמת רשומה ביבליוגרפית•

המערכת תזהה את הספקים הפוטנציאליים לפריט  •
המבוקש  ותשלח את הבקשה בצורה רנדומאלית  

.לאחד הספקים
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-הצעה למערכת  ארצית להשאלה בין
ספרייתית

.  הבקשה תגיע לספרייה שמחזיקה את הפריט•
,  במידה שהספרייה לא תוכל למלא את הבקשה

.תעבור הבקשה לספרייה הבאה בתור

המערכת תפיק לספריות דוחות תקופתיים  •
.לתשלום עבור ההשאלות הבין ספרייתיות שבוצעו
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יתרונות המערכת

.חסכון בזמן ובכסף•

).unmediated(אפשרות לתהליכים אוטומטיים •

.חלוקה הוגנת של הנטל בין הספריות המשאילות•

מערכת חכמה לניתוב בקשות יוצאות לספקים  •
.פוטנציאליים
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יתרונות המערכת

אפשרות מעקב אחר בקשות שלא סופקו ושליחה  •
.לספק הבא בתור

ניתן לנצל את המערכת גם כשער לבקשת •
השאלות בין ספרייתיות לחומרים שלא קיימים  

.בארץ מספקים חיצוניים
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:מקורות
• http://www.lac-bac.gc.ca/iso/ill/main.htm  -

Interlibrary Loan Application Standards 
Maintenance Agency.

• http://www.lac-bac.gc.ca/iso/ill/asn1.htm - ASN.1
• http://www.nla.gov.au/librariesaustralia/docdel.html 
• http://www.nla.gov.au/librariesaustralia/isoill.html -

Libraries Australia 
• http://www.ala.org/ala/rusa/rusaprotools/referenceg

uide/interlibrary.htm - Interlibrary Loan Code for the 
United States 
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