
כותרת מצגת

2017לשנת י "מאלדוח פעילות 

הכנס השנתי     

2017דצמבר 

דליה מנדלסון



2017י "דוח על הפעילות של מאל

אקס ליבריס בישראלמשתמשי תוכנות ייצוג של קהיליית 1.

אקס ליבריס  בין משתמשי תיאום 2.

ל "בחועם קבוצות משתמשים לאומיות קשר 3.

ארגון ימי עיון וכנסים   4.

ועדת ההיגוי. 5



י"במאלהחברים המוסדות 

משתמשי תוכנות אקס ליבריס בישראלשל קהיליית ייצוג 1.
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י"מאלהתפלגות מוצרי אקס ליבריס בקרב חברי 
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קבוצות עבודה

  עלמא

פרימו

 ואלקרונייםמשאבים-SFX

API

רשימות תפוצה

תיאום בין משתמשי אקס ליבריס. 2



רוסיה, סנט פטרסבורגIGeLUכנס 
 כנסIGeLU2017 את מפגש גם הכולל

INUG(IGeLU National User Groups)

 2017הרצאה זוכת המלגה לכנס איגלו

IT staff from Mars, Librarians from Venus, 

Exlibrisians from Earth

ארידור-שלי חן-קאלאךמרינה 

2018- מלגה שלIGeLUבפראג

ל "עם קבוצות משתמשים לאומיות בחוקשר . 3



מעורבות ישראלית בקבוצות עבודה בינלאומיות

 ועדת היגוי חברת (חיפהאוניברסיטת )נעמי גרידינגרIGeLU

 קבוצת עבודה לפי מוצרProduct Working Groups PWG

ל "עם קבוצות משתמשים לאומיות בחוקשר . 3

http://igelu.org/products


י"לחברי מאל2017פעילות 

 באוניברסיטת תל אביב25/4" ובפרימוחווית המשתמש בעלמא "עיון יום.

 באוניברסיטת בן גוריון שבנגב12/7" עלמא במוסדות הישראלים"יום עיון.

באוניברסיטת חיפהנזאריןוסוראיהבספריית יונס 21/11" אנליטיקספרימו": הסדנא .

 האוניברסיטה העברית, 2017כנס שנתי

פגישה שנתית עם אקס ליבריס

ארגון ימי עיון וכנסים. 4



פגישה שנתית בין ועדת ההיגוי ונציגי קבוצות העבודה עם הנהלת אקס ליבריס

השנה נדונו הנושאים  . העלאת בעיות ובקשות מהמשתמשים, עדכון פעילויות: מטרת הפגישה

:הבאים

הכולל הרחבת המוצרים המקשרים בין  2017-סקירה של אקס ליבריס על פעילות החברה והאסטרטגיה ל

הספרייה למחקר

  עלמא

פרימו

 ואלקרונייםמשאבים-SFX

התמיכה של אקס ליבריס

פגישה שנתית4.1



הפעילות השוטפת:

 עיון  ארגון ימי

  ארגון סדנאות

כנס שנתי

פעילות קבוצות עבודה

 חדשיםחברים גיוס

עדכון החוקה

2018י לשנת "מאלתוכניות4.2



2017ההיגוי ועדת חברי . 5

האוניברסיטה העברית, דליה מנדלסון•

אביב-אוניברסיטת תל, מסיקה-שטיניגאיה •

בהרצליההמרכז הבינתחומי , כהןטליה •

אוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן•

אוניברסיטת בר אילן, תחיה דגן•

בן גוריון בנגבאוניברסיטת , מולוקנדובלאורה •

רשות העתיקות, חסיןשרית •



2018ההיגוי ועדת חברי . 5

אילןאוניברסיטת בר , תחיה דגן•

בן גוריון בנגבאוניברסיטת , מולוקנדובלאורה •

רשות העתיקות, חסיןשרית •

אוניברסיטת חיפה, ארידור-שלי חן•

האוניברסיטה העברית, גנאורתמר •

רופיןמכללת , ברכה שפיגל•

אוניברסיטת תל אביב, עידו אהרון•



תודה רבה

National Football Museum at Manchester

http://www.nationalfootballmuseum.com/


כותרת מצגת

פעילות קבוצת העבודה 

י"השנתי מאלהכנס 
2017דצמבר 



כותרת מצגת
SFX-ואלקרונייםקבוצת עבודה משאבים 

2017דצמבר -הכנס השנתי    

tamarg@savion.huji.ac.ilגנאורתמר 



SFX-קבוצת עבודה משאבים אלקטרוניים ו

:נושאים שידונו השנה

של KB-תדירות עדכון חבילות ב•
EXL(CZ, SFX )ואיכות העדכונים

 Miscellaneous–חבילות מקומיות •
Hebrew eJournals

מעקב אחר שינויים בחבילות•

מעקב אחר זכויות ארכיוניות•

:  חברות

אוניברסיטת תל אביב  , סטקליאראינה 

הלאומיתהספריה, מירב ליבנה

אוניברסיטת תל אביב, מרינה ביאליק

מכון ויצמן, קונפורטינעמי 

המכללה האקדמית ספיר, אסיסקוביץרותי 

האוניברסיטה  , גנאורתמר –מנהלת הקבוצה 

העברית

פתוחים לקבל חברים וחברות

tamarg@savion.huji.ac.il



כותרת מצגת

APIקבוצת עבודה 

2017דצמבר -הכנס השנתי    

Joan Kolarik (joan.Kolarik@Weizmann.ac.il)



• API = Application Programming Interface

– https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface

– It is a communication method used for direct exchange of 

information between 2 computer systems

– Information about APIs can be found under APIs in the Ex Libris 

Developer Network

What is an API?

AP

I

https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/acq


 An API is not File Transfer between 2 systems

◦ File exported from Alma

◦ Picked up by another computer system

◦ Imported into the other computer system

 Information about these types of processes can be found under 

Integrations in the Ex Libris Developer Network

FTP server

File Transfer

FTP server

https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/finance


• Aleph APIs 

• APIs Today and Tomorrow

– Alma

– Leganto

– Primo

– Rosetta

– and so on

• https://developers.exlibrisgroup.com/

The Future

https://developers.exlibrisgroup.com/


• Invoice updates (both directions) via FTP Integration

• Student and staff updates (one-way)

• טופס טיולים via Analytics (one-way)

• Self-Check (thank you to Ido for the starter app)

• Label printing (thank you to Tuli for the starter app)

• MARCEdit

• Tableau

• EDS updates

Our Alma API Experience @ WIS



IL-ALMAקבוצת עבודה 

ישראל-משתמשי עלמא

2017דצמבר 

מרינה קאלאך



:מטרות

ארגון  –י"מאלישראל פועלת במסגרת הפעילות של -קבוצות עבודה עלמא •

.המשתמשים הישראלי של מוצרי אקס ליבריס

תוך שיתוף  , מטרת הקבוצה לטפל בנושאים ובצרכים הייחודיים לשוק הישראלי•

.  פעולה בין המוסדות בישראל שכבר הטמיעו או עומדים לפני הטמעת עלמא

.  לספק פלטפורמה לתקשורת בין המשתמשים בישראל•

.ל"בחובקשר עם קבוצות משתמשים לעמוד •



חברים מן המניין

אוניברסיטת חיפה, מרינה קאלאך

אוניברסיטת חיפה, גלאובך-שרון שפירא

תחומית-המכללה הבין, נעמי גלאור

המכללה למנהל, עמיכלטולי 

מכון וייצמן, קונפורטינעמי 

מכללת עמק יזרעאל, מרזיןאולגה 

האוניברסיטה העברית, מלצר-דפנה מזרחי

העבריתהאוניברסיטה , לינק-בלומנדלתמר 

הטכניון, סמבולשרית 

חברים במעמד צופים
האוניברסיטה הפתוחה, ברוזגולדאירנה 

האוניברסיטה הפתוחה, הרפז-גילת רומנו

אוניברסיטת בן גוריון, מולוקנדובלאורה 

אביב-אוניברסיטת תל, מנדילדורית 

אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו

mailto:mkalach@univ.haifa.ac.il
mailto:shapira@univ.haifa.ac.il
mailto:ngalor@idc.ac.il
mailto:tulieam@hdq.colman.ac.il
mailto:naomi.conforti@weizmann.ac.il
mailto:Olgam@yvc.ac.il
mailto:dafnam@savion.huji.ac.il
mailto:tamarb@savion.huji.ac.il
mailto:ssambol@technion.ac.il
mailto:irenala@openu.ac.il
mailto:gilatha@openu.ac.il
mailto:doritm@tauex.tau.ac.il
mailto:hilab@tauex.tau.ac.il


:מה שנעשה עד כה

להנהלתהעבודהוקבוצותי"מאלההיגויועדתביןשנתיתבפגישההקבוצהוהצגתהקמה

ליבריסאקס

סדנא טכנית לצוותי הטמעה בספריות שעומדות להתחיל את תהליך המעבר

 שיחה עם צוותDATA SERVICES

תכנון דרכי העבודה מול הקטלוגים הלאומיים תוך חשיבה על שילוב התזאורוס הרב-

לשוני

 הזיהויים הלאומי  מאגר "בנושא הלאומית פגישות עם נציגי אקס ליבריס ונציגי הספרייה

"פרימו-עלמאבסביבת 



:נושאים עיקריים בהם עסקה קבוצת העבודה השנה

 (שפות שנכתבות מימין)ערבית / עברית האתגר של בהדגשת בעלמא מטאדאטהניהול

ה-COMMUNITY ZONE בתהליך מתמשך–ואיכות הרשומות בו בארץ ובעולם

 המאגרים הלאומיים עם עבודה(ULI/ULS/ULE ) עלמאבסביבת

 יוליעיון עלמא בחודש יום ( י"מאלבשיתוף עם ועדת היגוי )ארגון



:נושאים עיקריים בהם תעסוק קבוצת העבודה בשנה הבאה

 והספרייה הלאומית למציאת פתרון לאתגר של אקסליבריסהמשך עבודה משותפת מול

פרימו-הזיהויים הלאומי בסביבת עלמאמאגר העבודה עם 

ה-COMMUNITY ZONE כולל שיתוף הפעולה עם  –ובעולם ואיכות הרשומות בו בארץ

IGeLuהפועלת מטעם Community Zone Management Groupקבוצת 

ומתן מענה לסוגיות שיעלו בעקבות הרחבת קהיליית משתמשי עלמא בישראלתעדוף



http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1

:התפוצהואם עוד לא נרשמתם לרשימת 

http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1


תודה



כותרת מצגת

בישראלפרימופעילות קבוצת העבודה של משתמשי 

י"מאלעשר של ארגון -הכנס השנתי השלושה
2017דצמבר 



חברי ועדת קבוצת העבודה של פרימו

מכון טכנולוגי חולון, איריס המבר•

המרכז הבינתחומי הרצליה, הדס מאירי•

מכללת עמק יזרעאל, חווה רמברנד•

אוניברסיטת חיפה, בועז דותן•

אוניברסיטת חיפה , ארידור-שלי חן•

הטכניון   , שחר בק•

הספריה הלאומית, אייל ראובן•

הספריה הלאומית, דניאל ליפסון•

אביב-אוניברסיטת תל, הילה בוזגלו•

אביב-אוניברסיטת תל, מיכל להב•

המכללה למנהל, עמיכלטולי •

המכללה למנהל, דינרשטייןאיימי •



2017-פעילות קבוצת העבודה 

ריכוז והעלאת צרכים משותפים לכל המוסדות הישראליים•

אקסליבריסהתעדכנת שוטפת מול •

חילופי ושיתופי מידע בין המוסדות•

פגישות שוטפות של קבוצת העבודה  •

אקסליבריספגישה עם נציגי הנהלת •

שיתוף פעולה עם קבוצת העבודה של עלמא•



2017-פעילות קבוצת העבודה 

:מהנושאים בהם הקבוצה עסקה

מאגרים ישראליים•

סנטרללפרימוהוספת מאגרים ישראליים –

אקטיבציה של מאגרים ביבליוגרפיים בפרימו סנטרל–



2017-פעילות קבוצת העבודה 

:מהנושאים בהם הקבוצה עסקה

כלים שפתיים•

מלינגו–

synonyms-עדכונים קבועים של קובץ ה –

ח"פלמ)קובץ קיצורים –

•NUI (ממשק המשתמש החדש)



Mailing list :IL-MELI-PRIMO@LISTSERV.TAU.AC.IL

mailto:IL-MELI-PRIMO@LISTSERV.TAU.AC.IL

