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טכנולוגיות



תצורה המערכת

 על  אקסליבריסהמערכת אופיינה על חברת
.סמך כמות הנתונים ואחוזי גדילה שנתיים

שרת ה-Productionשרתים  2-מחולק ל
:פיסיים

שרת ה-Front End :UI + SSO.
שרת ה-Publishing :DB + System Management



הטמעה

לוח זמנים מפורט וידוע מראש.
ליווי מלא של כל תהליך ההטמעה.
 הסבר על מערכת הניהול)Back Office.(
 דגימות"הכנת) "Sample Data ( ממערכות

.המקור
 הכנת תהליכי נירמולNormalization Rules

.  לכל מערכת מקור בהתאם לדרישות
 הכנת תהליכיPipeמתאימים  .



הטמעה

Dedupו-FRBR.
 יצירתScope)לפי דרישה) חתך.
 יצירתView)מתאים) מראה.



)Native(מערכות מקור 
 מפתחיפה, קטלוג הספריה(אלף:(
הגדרות.
תהליכים שוטפים.
ייצוא יומי.
דיגיטול:
הגדרות.
 שימוש בתהליךOAI)Open Archives Initiative.(
SFX:
שימוש בתהליך קיים מובנה.



עברית
עיצוב ותרגום של הממשק לעברית.
 תרגום באמצעות אנשי שירותי קהל לכל מונחי

.המערכת
 התאמת הממשק באמצעות קבציcss.
 קוד קשיחים"מציאת חלקי "(Hard Coded)

.עיצוביים
 תפירת תפריט עליון בהתאם לבקשת אנשי

.שירותי קהל
הוספת מילים למנגנון ה-DUM.



)SSO(הזדהות 

חיבור המערכת למנגנון הזיהוי האוניברסטאי.
הפיכת ה-PDSשל פרימו לראשי.



3פרימו

התקנה.
 3וייבוא לפרימו 2ייצוא מפרימו.
ספרייה שלי"ה) "e-shelf.(
התאמת כל העברית מחדש.
בדיקות.



bX-סנטרל ופרימו

התחברות ראשונית.
עדכונים באמצעות קבצי אקסל.
ממשק העדכון ה-Webי.
 הפיכתPCI  לברירת המחדל בחיפושים

.מרוחקים
הוספת אפשרות של מאמרים דומים.



מידענים



ועוד קצת תוכןתוכןתוכן 

קבלת משוב והנחיות לתהליך ההטמעה:
תוצאות והצגתן.
Facetים.
לשוניות.
עיצוב.
בדיקה.
שימוש.



סטודנטים  
ומרצים



עליה לאוויר

תזמון.
אתר בית.
תגובות.



סטודנטים

תגובות מצויינות:
פשטות המערכת.
הטמעה טבעית.
"מהר ומלוכלך")Quick & Dirty.(
חיפושים טבעיים.



מרצים

תגובות חלוקות:
איפה האלף המוכר והטוב?
איזה יופי תתחדשו.



תודה רבה

ספרייתיותמתאם מערכות מידע –בועז דותן 
bdotan@univ.haifa.ac.il

נזריאןוסוראיהספריית יונס 
אוניברסיטת חיפה
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