
TO ISO OR 
NOT TO ISO….

חווית משתמשות-ISOעם בינספריתיתהשאלה 



מראות מהבינתחומי
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2017מרץ –בעלמא בינספריתיתמועד תחילת עבודה במודול השאלה 
2019אוגוסט –ISO-תחילת עבודה ב

כרגע מול חיפה ושנקר בלבדISO-עבודה ב
עד כה אף ספריה לא הצטרפה, 2019באוקטובר –ICC-הצגת המודל ב
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בעיות חוזרות ונשנות בתקשורת עם •
ידי חומת  -מיילים נדחו על, הספריות

האש של המוסדות או לא הגיעו מסיבות  
.  לא ברורות

פעילות בהיקף משמעותי מול  •
זו  אוניברסיטת חיפה שעובדת בשיטה 

שעודדה ועזרה לנו  , תודה ללין פורת(
)בהטמעה
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ISO-מניעים למעבר לעבודה ב



: שלב ראשון 
אוניברסיטת חיפה ומכללת שנקר: הגדרות מול הפרטנרים
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Parameters-ובGeneral information-ב: הגדרת הפרטנר

הגדרה פשוטה וקלה 



BORROWING
הוספת הזמנה  : התהליך מתבצע כרגיל

.מילוי טופס ושליחה, חיפושאו דרך , ידנית

:ההבדלים
)  סימון מראש(ISOפרטנר מסוג הוספת •
רואה את ההזמנה  –המקבלת הספריה•

.  יש לשים לב לשינוי הסטטוס. tasks-ב
תשובתו  , אם הפרטנר דוחה את הבקשה•

-ותהיה עלgeneral message-תופיע כ
.tasks-כך התראה ב
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LENDING

הפרטנר ידי -עלההזמנה מתבצעת 

:  הבדלים
במיילולא tasks-רואים אותה ב

:  בסטטוסFacets-או ב
New or locate failed
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LENDING



משלוח הזמנות

:  רגילהעבודה 
.OKסורקים את הברקוד ולוחצים 

ההזמנה משתנהסטטוס 
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משלוח פיזי

-ביש לשים את הקישור 
Note to partner וללחוץOK  .

General Messages-בלפעמים צריך לשים קישור *

או   Complete the request-בVאפשר לסמן 
להמשיך לעקוב שסטטוס ההזמנה השתנה והתקבלה 

.בצד השני

משלוח אלקטרוני
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משלוח הזמנות

קישור לטקסט



או  , צריך לבצע מעקב רצוף אחר רשימת המשימות•
. שינויים בסטטוסים ההזמנות בתפריט הצדדי

משימות ישנות  , אין התראה כשמתקבלת משימה חדשה•
).  באג(תקועות 
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התראות



:לסיכום 

תפריט  יותר על צורך במעקב צמוד •
. שאינו כה ברור ויש בו באגים, המשימות

.צורך במעקב על הסטטוסים וההודעות•
משנה את  , כל שינוי סטטוס אצלנו•

הסטטוס אצל הפרטנר
•Attachment  בפורמטXML קריאלא  ,

מקשה על ניהול החשבונות
,  כל עוד חלק מהספריות לא עובד כך•

.עדיין יש צורך לעבוד עם המיילים
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.חסימה של מיילים, פתרון בעיות אבטחה•
אין צורך , כל העבודה במערכת אחת•

.במיילים
משנה את  , כל שינוי סטטוס אצלנו•

.הסטטוס אצל הפרטנר

CON PRO



בינספריתיתצוות השאלה 
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מתאמת מערכות ספריה
נעמי גלאור

מידענית ומסייעת  
בינספריתיתבהשאלה 

זהר פורט

ראש מדור השאלה והשאלה  
בינספרייתית

יעל נשר

Technology… is a 
queer thing. It brings 
you great gifts with 
one hand, and it 
stabs you in the back 
with the other… 
(Carrie Snow)



THANK YOU!
NGALOR@IDC.AC.IL

HTTP://WWW.IDC.AC.IL/
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