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צוות פרויקט TAU Libraries

חברה ניהול  
וחינוך

מרכזית  
סוראסקי

מדעים מדויקים  
והנדסה

מדעי החיים  
ורפואה

משפטים

שלומית גולן, )רכזת פרויקט(מיכל להב 

עידו אהרון, הילה בוזגלו

נאוה הופמן, קולקה-פרימרמןדפנה , סיוון קידר

מנדילדורית , מרגלית קלונראירית 

מונטאוריינוחוה 



TAU Libraries

Service Implementation Manager - רחל סרור

VP Mobile Engagement-מירי בוצר 
---

Director of Product Management  -יערה גלילי 
  Mobile Line of Business

Senior Product Manager -סימה בלוך 

צוות 



רכישה

Libraryרכישת  Mobile
הטמעה ראשונה בעברית למידה

-לימוד ה
Back Office

בנייה

עיצוב ופיתוח השירותים 
המוצגים באפליקציה חשיפה

השקה רכה , שיווק
לצוות ומתנדבים

תהליך העבודה



עלייה  
לאוויר

מהאפליקציה קישור
של האוניברסיטה  

דיגיטלי, פיזי שיווק
הדרכות

, סגל משוב
יזום, סטודנטים

המשך העבודה

המשך פיתוח



  Back Officeממשק בנייה

בנייה•

הגדרות•

מרכז התראות•

הרשאות•

סטטיסטיקות שימוש•

•Creative Studio



App Builderבנייה



App Builderבנייה

Tile -אפשרויות עריכה ל

שם•

אייקון•

קישורים•

גוון•

...ועוד•



Creative Studioבנייה

כלי ליצירה של דפים באפליקציה

.עצמאי/יצירה מתוך תבנית•

.אפשרויות עריכה בסיסיות ומתקדמות•
•Creative, Not Intuitive



Creative Studioבנייה

שנוצרודפים 



Analyticsבנייה

כלליות על האפליקציה

עמודים בתוך האפליקציה

)ספרייה(לפי פרופיל 

לפי סוג מכשיר

לפי מערכת הפעלה

השוואה בין פרופילים

:ניתן לקבל סטטיסטיקות שימוש



Live demoLive demo



פרסום אקסליבריס שיווק



שיווק

   Rutgersהכינה עבור אוניברסיטת  ExLibris -פרסום ש

פרסום אקסליבריס



שיווק

לקראת העלייה לאוויר•

הכינו עבורנו שאקסליבריספרסום •

וסימניות רולאפ, A5 ,A4 ,A3 –פורמטים שונים •

פרסום אקסליבריס



השקה רכהשיווק
פרסום בדפוס בדלפק•

היכרות לצוות•

)טיזרים(•



שיווק

השקה רשמית•

התמקדות בחוזקות•

ממוקד רשתות חברתיות•

השקה ברשתות



איסוף פידבק

קהל

בזוםראיונות

בספריותסטודנטיות

לבדיקהמשימותדף

הספריותצוות

רכההשקה

משוב



איסוף פידבקמשוב

  :השימושים הרלוונטיים ביותר•

oהזמנת חדרים

oהשאלות והזמנות

o פרימו( א"בדעתחיפוש(

oשעות פתיחה



איסוף פידבקמשוב

:שנה חמישית, דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות#, 2ראיון 

מוצאת  , מה שאני עושה כל הזמן זה לוקחת פתק, כדי למצוא ספר ספציפי על המדף"

שזה נשמע  , עכשיו זה יכול להיות בתוך הטלפון. הולכת, מדף-כותבת לי את המספר, מחשב

במקום  , וגם כרטיס השאלה זה נוח לוגיסטית. אז זה מאד נוח. 2022-לי מאד הגיוני ב

"כמו שמשלמים היום בכרטיס האשראי עם הטלפון וברכבת, להוציא את הארנק מהתיק

משוב חיובי•



איסוף פידבקמשוב

:שנה ראשונה, שנים 4סטודנט לרפואה במסלול #, 1ראיון 

ואני חושב שהדבר  . שזה משהו שלא מובן מאליו, נעשו פה צעדים מאד גדולים לגשת לסטודנטים"

ברגע שתהיה לזה יותר מודעות גם יראו  . רים שכן נכנסו'העיקרי זה החשיפה והשילוב של כל הפיצ

"צריך פשוט לעודד את השימוש ולפרסם את זה. וכמה האפליקציה נוחה, כמה הצוות באמת נגיש

משוב חיובי•



איסוף פידבקמשוב

:שנה רביעית, סטודנטית לספרות אנגלית ולמגדר#, 6ראיון 

לפעמים נורא מסובך להגיע , או האוניברסיטה, הרבה דברים שיש באתרים של הפקולטות"

שאני יכולה בדף אחד לראות את הדברים שאני  , אז זה כן פתר לי את הדבר הזה, לזה מהר

אני בבת אחת יכולה לראות מה אני יכולה ... ללחוץ מהר ולהיכנס , יכולה לעשות בספרייה

"Menuאחרי  Menu-ואני לא צריכה להיכנס ל, ללחוץ ואני שם, לעשות עם האפליקציה

משוב חיובי•



איסוף פידבקמשוב
שירותי ספריה שלא ידעו שקיימים•

o של מאגרים משפטיים' בקשת הדרכה אינדיווידואלית'על  :

"זה ממש משהו שצריך להיות משווק! חבל שלא ראיתי את זה לפני שלושה חודשים"

o בינספרייתיתהשאלה 'על'  :

של   PDFולא  –" אני הייתי בטוח שאני יכול לקבל רק את הספר שנמצא בספרייה אחרת"

.פרק סרוק מהספר

o אחרי ביטויי פליאה והתלהבות', סריקה מהאוסף המודפס'על  :

"  אני מקווה שיש להן איגוד! זה יטריד את הספרניות מוות! תמחקו את האפליקציה"



איסוף פידבקמשוב

:קטים'רג

הצורך להזדהות שוב ושוב•

בפעולות מרכזיות

יציאה לדפים חיצוניים•



איסוף פידבקמשוב

:שנה חמישית, דוקטורנטית בחוג לתולדות האמנות#, 2ראיון 

מאמר ויש לי גישה  א"בדעתאבל אם אני מוצאת . הוא מראה לי את השם שלי, אני מזוהה"

הוא צריך לזכור אותי  . ברגע שאני לוחצת עליו הוא רוצה שאני אתחבר, אלקטרונית אליו

"במיוחד שאני חושבת כבר שהוא זיהה אותי. בתור משתמשת כמו ברוב האפליקציות



איסוף פידבקמשוב
:שנה רביעית, סטודנטית לספרות אנגלית ולמגדר#, 6ראיון 

  .אני מי יודעת שהאפליקציה למרות ,להזדהות צריך פעם וכל סיסמאות זוכרת לא האפליקציה"

"מזוהה כן שאני למרות ,מחדש פעם כל להתחבר צריכה שאני מקשה קצת זה

:שנה שנייה, סטודנטית לרפואה#, 4ראיון 

 בכל אם .באפליקציה להשתמש החשק את מוריד זה אינסטינקטיבית לי ,הסיסמאות עם העניין"

  הסיסמא את לשים ידני באופן צריכה אני הספרייה בשירותי ולהשתמש לעשות רוצה שאני דבר

Once ,שהאפליקציה .לא ,שלי and for all, קדימה זה עם תרוץ והיא ,שלי הסיסמא את לה אתן"



איסוף פידבקמשוב

2023-תת פרויקט ל



תובנותתובנות

?רב לשוניות? תמיכה בעברית



תובנותתובנות

ופרימועלמא  –אבל ללא תמיכה מלאה מצד התשתית , נקודת ממשק רלוונטית ומבטיחה

:דוגמא ראשונה



תובנותתובנות



תובנותתובנות

:שנה ראשונה, שנים 4סטודנט לרפואה במסלול #, 1ראיון 

אם הייתי יכול לראות את התאריך שבו צריך להחזיר את, בהשאלות למשל"

.זה היה הרבה יותר נוח, הפריט הקרוב או אפילו את השם של הפריט

"את מה שנמצא בדף ההשאלות הייתי רוצה לראות מוטמע בדף הקודם



תובנותתובנות

:סטודנטית לרפואה#, 4ראיון 

שזה כרטיס , זה פותח לי לינק למקום באתר, כשאני לוחצת על כרטיס השאלה"

מרגיש לי שהאפליקציה משמשת כמתווך ולא באמת כמענה לשירותים  . השאלה

"וזה צעד אחד לפני שזה יהיה המענה הסופי שלי, כי זה מרכז, שזה גם מצוין, שלי



תובנותתובנות

ופרימועלמא  –אבל ללא תמיכה מלאה מצד התשתית , נקודת ממשק רלוונטית ומבטיחה

:דוגמא ראשונה

Silos :לכל מוצר צוות פיתוח משלו ואין פיתוח רוחבי



תובנותתובנות

:דוגמא שנייה



תובנותתובנות

UXמשובי / שיווק / פרויקט הטמעת מוצר שכולל שירותי עיצוב 



תובנותתובנות
..ים לפיתוח עתידי\הנה כמה רעיונות של סטודנטיות -פוטנציאל גדול 

בתוך ' רשימת קריאה'
 :האפליקציה

גישה נוחה ומהירה  
לפריטים מועדפים

:  הזמנת חדרים

Tile   דינאמי וצבוע

כמדד לתפוסה של  

החדרים

התמצאות וניווט עם 

Augmented Reality:  

הטלפון יכוון אותך עם מצלמה 

כדי להגיע לספר הרלוונטי על  

המדף



!  תודה רבה
?שאלות

!תודה רבה
?שאלות

משפטים

TAU Libraries

חברה ניהול  
וחינוך

מרכזית  
סוראסקי

מדעים מדויקים  
והנדסה

מדעי החיים  
ורפואה

TAU Libraries


