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הזמנת סריקות מאוסף
לכל הקהילה  אוניברסיטת חיפה

2001 : באמצעות  בתשלום הזמנת סריקות מהאוסף
בדף הבית ) ספרייתית-השאלה בין(ס "טופס השב

ובפרימו

 בעקבות הגל ללא תשלום הזמנת סריקות : 2020מרץ
בדף ס "הראשון של הקורונה באמצעות טופס השב

הבית ובפרימו

 באמצעות  ללא תשלום הזמנת סריקות : 2021אוגוסט
Get Itבפרימו מיקום הפריטים והזמנתםס ב"טופס השב



סריקות מהאוסף  
וגלי הקורונה



-חלוקת הסריקות לפי סוג חומר 
2022פברואר 



 User Groupחלוקת הסריקות לפי
2022פברואר 



ס"סריקות באמצעות השב
באוניברסיטאות
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אפשרויות הזמנת סריקות בפרימו

בדף הבית  ) Stand-alone(ס "טופס השב1.
ובפרימו

ס ברשומות בפרימו"טופס השב2.

טופס דיגיטציה ברשומות בפרימו3.



ס  "הזמנת סריקה באמצעות טופס השב
(Stand-alone)



פרטים על השירות וסרטון



לאחר ההזדהות נפתח טופס ריק



המשך-ס "טופס השב



באמצעות פרק מספר הזמנת סריקת 
ס ברשומות בפרימו"טופס השב



לאחר ההזדהות



הטופס נפתח עם  
כל הפרטים הביבליוגרפיים



המשך-הטופס 



אישור



באמצעות טופס מאמרהזמנת סריקת 
CDIבפרימו ס"השב



לאחר ההזדהות



הטופס נפתח עם כל הפרטים  
הביבליוגרפיים



המשך-הטופס 



הבקשות מטופלות בעלמא
Resource Sharing



שמירה ואספקת  , סריקה, איסוף מהמדף
הקובץ



המשך-אספקת הקובץ 



באמצעות פרק מספר הזמנת סריקת 
טופס הדיגיטציה בפרימו

המרכז האקדמי רופין



כניסה לטופס מדף הפריט



טופס דיגיטציה



מאמרהזמנת סריקת 
באמצעות טופס הדיגיטציה בפרימו 

CDI



מאמרהזמנת סריקת 
המשךCDIבאמצעות טופס הדיגיטציה בפרימו 



הדיגיטציהטופסמילוי



אישור



קבלת הפריט



מלגנטופרק מספר הזמנת סריקת 
המרכז האקדמי רופין



הבקשות מטופלות בדלפק ההשאלה

העברה לסריקה

איסוף הספר מהמדף



אספקת הקובץ



המשך-אספקת הקובץ 



מיוחד לטופס דיגיטציהס"מיוחד לטופס השבס ולטופס דיגיטציה"משותף לטופס השב

הטופס מאוד גלוי בפרימו ולניתן לעשות  
 Userו Material Typeקונפיגורציה על פי

Group

/  פרק מספר / הטופס משמש להזמנת ספר 
מאמר ויש צורך לבחור מספר שדות בעת  

מילוי הטופס

הטופס קצר והשדות הביבליוגרפים של הפריט  
רק פרטי  , ניתנים לעריכה על ידי הקהללא 

הסריקה עצמה

הפרטים הביבליוגרפיים מתמלאים באופן  
Autofillאוטומטי 

עבור סריקות מכתבי עת בוחרים את הסריקה  
המאמרברמת 

עבור סריקות מכתבי עת בוחרים את  
הכרךהדיגיטציה ברמת 

ניתן לראות הזמנות מלאות קודמות בעלמאלטופסCustomizationניתן לעשות 
RS

 Resource-ניתן לראות הזמנות קודמות ב
Request Monitoringאבל בלי  , בעלמא

מספרי עמודים

הטפסים מגיעים עם פרטים מדויקים ועם  
ISBN/ISSNמספרי 

-ניתן להוריד את הקבצים מהחשבון האישי ב
Primo VE

לא ניתן להוריד את הקבצים מהחשבון האישי  
Primo VE-ב

ניתן להפוך  , אם הפריט חסר באוסף או מושאל
ס"את הבקשה לבקשת השב

 Patronניתן להתכתב עם הקוראים באמצעות
Query Templates

,  אין תבניות כדי להתכתב עם הקוראים
אולי אפשר להשתמש   General Messageיש
?CRM-ב



מיוחד לטופס דיגיטציהס"מיוחד לטופס השבס ולטופס דיגיטציה"משותף לטופס השב

ניתן : לדוגמאCopyright Rulesיש הרבה 
,  להגביל לחמש סריקות מאותו כתב עת

או בדיקה אוטומטית של אחוז העמודים  
בספר  ' כ העמ"המבוקשים ביחס לסה

יש צורך להוסיף ידנית את מספרי המיון  
חות"דו/ לסליפים 

/  אין צורך להוסיף מספרי המיון לסליפים 
חות"דו

זמנית-ניתן להגביל למספר בקשות פעילות בו
Concurrent Active Requests ,  אבל לא

ליוםלמספר בקשות 

לא ניתן להזמין סריקות כפולות במשך כמה 
Duplicate Request Waitדקות

אין הגבלת זמן לגבי הזמנת סריקות כפולות 

לא ניתן לראות את מספרי העמודים  
המבוקשים בהזמנות פעילות בחשבון האישי  

בפרימו

העמודים מאפשר רישום של  ' השדה של מס
ולא רק מספרים, הכל ולא ידוע: טקסט כמו

לא ניתן לראות הזמנות קודמות בחשבון  
האישי בפרימו

ניתן להגדיר שבקשות  , אם יש מנוי לרפיד
-חוץ מה,  Rapid-נשלחות באופן אוטומטי ל

Locally-Owned



באוניברסיטת חיפה הוחלט

להמשיך לתת את השירות ללא תשלום
 רק שכאשר אין  ס בפרימו "טופס השבלהפעיל

-Stand(ס "טופס השבבנוסף ל, לימודים בקמפוס
alone (

 ולהמשיך  טופס דיגיטציה בפרימו לא להפעיל
SB-לבדוק אותו ב

לפתוח קורס בLeganto-ולשמור שם את הסריקות
 תוכן העניינים  להוסיף קישורים לסריקות של

לרשומות בעלמא ופרימו



במרכז האקדמי רופין הוחלט

 ובלגנטוטופס דיגיטציה בפרימו להפעיל
נשלחות גם הן לדלפק  ס "בקשות סריקות מהשב

ההשאלה
 ב לשמור את הסריקותOne Drive
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