




המוסדות החברים

אוניברסיטאות

מכללות 
לחינוך

מכללות 
טכנולוגיות

מכוני  
מחקר



הקטלוגים  
המאוחדים

ULI02

ספריות

הקטלוגים  
המאוחדים

פרימו

הקטלוגים  
המאוחדים

ULI03

ימי שישי

במהלך סוף 
השבוע

בין יום  
שלישי  
לרביעי



ULI02
ULI04  מאגר

ULS

ULI03

מאגרים וממשקים





כתב עת חדש מקבל בספריית המקור  

את האינדיקציה

NEW
לפי פורמט כתב העת995או 998בשדה 

לאחר מכן כתב העת מקבל מספר  

שאותו הספריות מתבקשות לעדכן 

ברשומות שלהן

-כיצד נוספות רשומות ל
ULS



על בסיס מספר מזהה

ISSN
או מספר

ULS
מוצגות כל הספריות להן יש את כתב 

העת

תצוגת רשומת כתב עת



מאפשר למצוא את  ULSשל OPAC-חיפוש ב

של כתב עת במערכתULSמספר 

לבדוק מספרכיצד 
ULS



-ספריות חברות ב
ULS

בתי  
חולים

מוסדות  
מחקר

קופות  
חולים





הגדרת סוגי פריט

רשימת ערכים מותרים רשימת ערכים לתצוגה

audios manuscripts

books maps

databases other

dissertations realia

images scores

journals videos

kits websites

AUDIO, CASSETTE, CD, EAUDIO, RECORD, TAPE

BOOK, EBOOK, ETEXT

DATABASE,

DIS2, DIS3, ETHESIS, THE2, THE3

CHART, DIMAGE, SLIDE, TRANSPARENCY

EJOURNAL, SER

KIT

MANUSCRIPT, MS, MS-MIC

DAPHOTO, EMAP, MAP, WALL MAP

CDROM, DISKETTE, DVDROM, FLASH DRIVE, CD-ROM, GAME, 

INTERACTIVE MULTIMEDIA, SHEET, EDSOFT

REALIA

SCORE,

DVD, EVIDEO,FILM, VIDEO, VIDEO DISC

WEBSITE, WWW



סוג פריט  
חדש

בא להחליף את הערכים  

הקודמים

דטא-בתיאום עם פורום מטה

וקטלוג
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פסיק
עדכון פעם בחודש

כותר
עדכון פעמיים בחודש

כתבי עת חינמיים/ספרים
האוספים בתהליך בחינה וחשיבה

כותר ספרי לימוד
סוף מאילהיכנס למאגר עד צפוי 

-ניהול אוספים ב
community Zone



מנוהלות במאגר  
נפרד

נוספות רשומות  

חדשות או מצאי על  

רשומות קיימות

CZ-רשומות ה

שמגיעות מהספריות  

השונות זהות גמרי  

ונוצרת כפילות

הרשומות 
מופרדות

בתהליך הקליטה של  

הרשומות מהספריות

הייצוא מעלמא

כולל גם רשומות  

מקומיות וגם רשומות  

שעברו אקטיבציה

רשומות
community zone

בקטלוגים המאוחדים



o  כל ספרייה שמעוניינת בייצוא אחראית על

הגדרת סט והתנעת  –התהליך שלה 

OCLCהעבודה מול 
o תל  –ספריות שכבר התניעו את התהליך

הספרייה  , באר שבע, טכניון, אביב

הלאומית

o המערכת שלOCLC  לא מותאמת לעברית

לכן אנחנו מציעים מעקף דרך התהליכים  

ULI-של ה
o  כל ספרייה תעשה ייצוא של חומרים

בלועזית וחומרים ייחודיים לה בעברית

oנערוך הדרכות לכל מי שירצה

-ייצוא רשומות ל
OCLC



http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

