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צוות קבוצת העבודה

❑https://meli.org.il/alma-il-team/

ארז שאבו : נציג אקס ליבריס❑

ייעודי לקבוצהBasecampנפתח ❑

מפגש אחת לחודש❑

https://meli.org.il/alma-il-team/


:השנהשנעשהמה
לראשיתודה(salesfoce-השלהחדשהממשקדרךקריאותלפתוחאפשרות❑

.)ליבריסמאקסואסתרלצביתודהוכן,ושרית,מיכל,ליןהקבוצות



בעיות שטופלו

SRUבפרוטוקול ULI02-ניתן לקנפג בעלמא חיפוש ב

בהתאםהדוקומנטציהאקס ליבריס תיקנו את 

SRU-אנא עדכנו אם אתם רואים בעיות בחיפוש ב

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/040Resource_Management/080Configuring_Resource_Management/020Configuring_Search


בעיות שטופלו

:בערביתULI-חיפוש בעלמא ב

)אלחנן ונציגי אקס ליבריס שסייעו בתיקון, תודה לארז(ף של הלאומית "התיקון נעשה באל



בעיות שטופלו

)PTC-וב ה'וגF3בגלל (הפכו לפסיקים באלפבית לטיני Md editor-פסיקים בערבית ב

)NR-תודה לחנוך רוניגר על ה(הזה NR-ניקוי הקטלוג יכול להיעשות ב

rule "fix arabic comma in access points"
when

(TRUE)
then

# replce comma with arabic comma in authority controlled fields with arabic script
replaceContents "1**.*.\u002c" with "\u060c" if (exists 

"1**.*.* ي*|*و*|*ه*|*ن*|*م*|*ل*|*ك*|*ق*|*ف*|*غ*|*ع*|*ظ*|*ط*|*ض*|*ص*|*س*|*ش*|*ز*|*ر*|*ذ*|*د*|*خ*|*ح*|*ج*|*ث*|*ت*|*ب*|*ا *")
replaceContents "7**.*.\u002c" with "\u060c" if (exists 

"7**.*.* ي*|*و*|*ه*|*ن*|*م*|*ل*|*ك*|*ق*|*ف*|*غ*|*ع*|*ظ*|*ط*|*ض*|*ص*|*س*|*ش*|*ز*|*ر*|*ذ*|*د*|*خ*|*ح*|*ج*|*ث*|*ت*|*ب*|*ا *")
replaceContents "8**.*.\u002c" with "\u060c" if (exists 

"8**.*.* ي*|*و*|*ه*|*ن*|*م*|*ل*|*ك*|*ق*|*ف*|*غ*|*ع*|*ظ*|*ط*|*ض*|*ص*|*س*|*ش*|*ز*|*ر*|*ذ*|*د*|*خ*|*ح*|*ج*|*ث*|*ت*|*ب*|*ا *")
# replace duplicate arabic commas with a single arabic comma
replaceContents "1**.*.\u060c\u060c" with "\u060c"
replaceContents "7**.*.\u060c\u060c" with "\u060c"
replaceContents "8**.*.\u060c\u060c" with "\u060c"

end



בעיות שעדיין בטיפול

New Testamentלא ניתן לחפש : לדוגמה(בעיית אינדוקס זהויות בעלמא • $$v Commentaries) (06456085  (-
עדיין נמצא בתהליך בדיקה באקס ליבריס

Workaround: 

http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nlx10&con_lng=heb

פתרון חלקי ניתן למוסדות עם  –) 06613502(התחלפות שפת הממשק בעלמא מאנגלית לעברית באופן לא רצוי •
BOפרימו 

לאורך שחרור הגרסאות  2023התיקונים יחלו החל ממרץ –) 06562717(תיקון בעיות בממשק בעברית בעלמא •
!)תודה לרוחמה אמויאל(הבאות 

http://uli.nli.org.il/F/?func=find-b-0&local_base=nlx10&con_lng=heb


בעיות שטופלו

.של עלמאUX-עדכון לגבי מצגת הבקשות של ה

2021-המצגת מ

https://docs.google.com/presentation/d/1urYilTkm7WBFldNrEsQF83DuJdiyt67z_XOv6DTc8r
E/edit#slide=id.p

https://docs.google.com/presentation/d/1urYilTkm7WBFldNrEsQF83DuJdiyt67z_XOv6DTc8rE/edit#slide=id.p


אתגרים
.2022-דיברו על פתרון שיהיה ב2021-ב–) 05311831(של זהויות עם תגים שונים Flip-בעית ה•

ולא ברור עדיין מה יהיה  , של העברית עדיין קיימות" הקפיצות"–) MD editor)06548302-עברית ב•
הפתרון

עדיין יש צורך להשתמש בהם במקרים מאוד ספציפיים–סימני כיווניות •

"או זכרון הילדותW: "לדוגמה, כותר שמתחיל באנגלית וממשיך בעברית

)"DNA(בירורי יהדות על פי בדיקות : "לדוגמה, סימנים מיוחדים כמו סוגריים

)הטיפול מול אקס ליבריס וסיכום הדברים, תודה לניר זינגר ומיכל להב על האנליזה(



אתגרים

. מדובר על תרחיש ספציפי–) 06281092(גרש +בעית איחזור זהויות עם שיש בהן מקף•

"גרסי כלילה: "לא ניתן לאחזר את השם בחיפוש; " כלילה, תשבי-רסי'ג: "הזהות היא:  לדוגמה

)  05299745(סמן העכבר לא תמיד נמצא על הטקסט המבוקש •

MD editor-בzoom-outאו zoom-inלנסות לעשות workaround-ה

)05316650(830בשדה $$9משנה את המיקום של PTC-וב ה'ג•

:תשובת אקס ליבריס לכל הקריאות הללו

Creating a fix for this issue will require a redesign of major Alma components. The case will remain in Development status, but 
because this issue will be tracked as part of a redesign project, we won’t be able to provide an estimated target date for when a fix 
will be available.



הפעולהשיתוףעללכולםתודה
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