
Alma Cloud Apps-השימוש ב
באוניברסיטת חיפה

3.11.22י בעשר "מאל

, ר לין פורת"ד
אוניברסיטת חיפה , ס"ראשת תחום השב

י"ר מאל"ויו



Available Apps / Activated Apps



היישומים שבשימוש 
באוניברסיטת חיפה

.1Change RS Request Type -  מאפשר שינוי סוג בקשה
למשל מספר למאמר או ההפיך

.2Print Slip Report - מאפשר יצירת רשימת יומית של
ס שיש לאסוף אותם מהמדף"פריטי השב

.3Print Address -  מאפשר הדפסת מדבקות של ספקי
ס"השב

.4User Statistical Categories-  מאפשר בדיקה מהירה
של השתייכות של הקוראים

.5License to Collection- מאפשר בדיקה מהירה של
לים"ס בחוזים של מו"תנאי אספקת השב



היישומים שבשימוש 
באוניברסיטת חיפה המשך

.6- Alma CSV User Load מאפשר הטענת קבוצה של
חדשיםמשתמשים

.7E-Collection Quick Update -  מאפשר עדכון קלה של
Electronic Collectionשדות מסוימים ברשומות מסוג 

.8Bulk Scan-In - מאפשר ביצועscan-in לפריטים רבים בבת
אחת באמצעות ברקודים



היישומים שבשימוש 
באוניברסיטת חיפה המשך

.9Sandbox Backup for Refresh -  מאפשר גיבוי
של פרטי קוראים לפני ביצוע ריענון לסביבת  

SB

.10Delete Your Sets -  מאפר מחיקת קבוצות של
).  כל משתמש לעצמו, פרטיים בלבד(סטים 
אחד-אפשר רק למחוק אותם אחד-appללא ה

.11- Copy User Roles   מאפשר העתקת הרשאות
בנוחות ובמהירות, של משתמש אחד לאחר



1. Change RS Request Type



למאמרספרלשנות סוג הבקשה מ





מאמר לספרלשנות סוג הבקשה מ





לשנות שדות



יתרונות
  אין צורך ליצור הזמנה חדשה ידנית ולמחוק

ההזמנה הישנה
חסרונות

 הזמנה חדשה נוצרת עם מספר חדש ולא
נשמרת ההיסטוריה שלה

 אם המכתב -אישור ההזמנה נשלח שוב לקורא
הזה הופעל



2. Print Slip Report



ח"יצירת הדו



יתרונות

אין צורך לעבור ל-Currently at Circulation 
Dept.:

ח אונליין בלי צורך לחכות  "ניתן ליצור את הדו
יום אחד כמו באנליטיקס



Ex Libris App Center

https://developers.exlibrisgroup.com/appcenter/
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