
RSשיתוף משאבים –הדרכת עלמא 

BORROWING DIGITAL ITEM



:חוב מההדרכה הקודמת

•Renewals
•Recalls
•overdues



Renewals
קודם אנחנו צריכות להחליט האם לאפשר  

)לדעתי לא(או לא מפרימו

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(E
nglish)/030Fulfillment/050Resource_Sharing/020Managing_Resource_Sharing_Borrowing_Req

uests/060Managing_Borrowing_Renewals

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/030Fulfillment/050Resource_Sharing/020Managing_Resource_Sharing_Borrowing_Requests/060Managing_Borrowing_Renewals


recalls



overdues
.הודעות על איחור נשלחות באופן אוטומטי דרך המערכת של ההשאלה•

!סטטוס ההזמנה לא משתנה אוטומטית
לגבי מאחרים באנליטיקסשבועי /לכן צריך וכדאי להוציא דוח יומי

.EDITולשנות את הסטטוס באופן ידני דרך ה 
הסטטוס משתנה אוטומטית ומכתבים–המצב שונה ISOעם שותפי (

).נשלחים לסטודנט



BORROWING DIGITAL ITEM 
פרימובקשות לסריקה דרך 

•Currently at > RS library/desk
•Tasks > new borrowing request with no 

partner



EDIT> כדי לראות את הפרטים המלאים •

BORROWING DIGITAL ITEM 
פרימובקשות לסריקה דרך 



מוודאים שכל פרטי 
ההזמנה קיימים ונכונים

מס  –הערות לפרטנר 
מערכת וכולי

מסמנים את האופציה הראשונה 
)ליברריהשנייה קשורה לבריטיש (

מתמלא  –הספרייה שלנו 
אוטומטית

כאן המקום לכתוב תקציב  
הנחה/סבסוד/מחקר

מוודאים שמסומן  
digital



הוספת פרטנר•

•Request note <  מספר מערכת והערות נוספות אם
).וכולי, רק עמוד שער, דחוף(יש צורך 

•SEND

BORROWING DIGITAL ITEM 
פרימובקשות לסריקה דרך 



•Currently at > RS library/desk
•Add > from external resource

BORROWING DIGITAL ITEM 
stand alone)(בקשות לסריקה דרך מייל 
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בוחרים פריט  



מי המזמין

RSספריית 

הערות  
פנימיות

השנייה קשורה  (מסמנים את האופציה הראשונה 
)ליבררילבריטיש 

הערות  
חיצוניות

לשים לב 
לפורמט

על מנת שפרטי הספר יעלו  
וההזמנה לא תיעלם



מוודאים שכל הפרטים ישנם וממשיכים כמו 
.התהליך הקודם



Receiving scans

או דרך מספר –? איך מוצאים את ההזמנה•
facetsכותר שנשלח לנו במייל או דרך ה /ההזמנה



שמירת הקובץ שהתקבל

ניתן דרך עלמא  –כל ספרייה ודרכי העבודה שלה •
או  ) דרך שרת של אמזון–אך כנראה בתשלום (

.דרך השרתים שלנו

ניתן לשמור בעלמא וזה ייראה  ISOאם עובדים ב•
המכללה  /צריך לעשות ניסויים מול חיפה–לפרטנר 

.למנהל



בדיקת דרכי תשלום

.כל ספרייה והמדיניות שלה, שוב•
באיזה אמצעי תשלום  , כמה, בודקים האם לחייב•

query to patronולפי התוצאות שולחים 

פה יהיו המכתבים אותם  
עם הודעות למזמיןנקנפג



קבלת הפריט במערכת עלמא

במידה ורוצים שההזמנה  
תשנה סטטוס לסגורה מיד  

receiveלאחר פעולת ה

+  הדפסת סליפ  
הודעה גנרית למזמין



...  ההזמנה מיד נעלמת
:כדי למצוא אותה שוב

 facet>digitallyמחפשים ב
received by library



?איך שולחים את הקובץ למזמין

ב  "מצ"כדאי לנסח מכתב שמתחיל ב 
ונגמר בהצהרת  ..." לינק להזמנתך

.זכויות יוצרים קצרה

לינק לקובץ



לפני  (לפי מדיניות כל ספרייה –שינוי סטטוס ההזמנה 
)או אחרי תשלום

לא מומלצת–אופציה ראשונה 

צריך לשים לב שלא  
–מסמנים הזמנות נוספות 

.בעייתי מאוד



גם פחות –אופציה שנייה לשינוי סטטוס 
מומלצת

אך מאפשר פחות , אפשרי
אולי כדאי  . שליטה בהזמנה

להשתמש אחרי כמה חודשי  
ניסיון

+  הדפסת סליפ  
הודעה גנרית למזמין



אופציה שלישית ומומלצת לשינוי סטטוס הזמנה



תשלום



תשלום



אנליטיקסדרך –תשלומים מיוחדים 

!קצת מסובך אבל אפשרי•
שמשלב בין  באנליטיקסח "מכיוון שלא ניתן להוציא דו

יש להעתיק , !)מכעיס(RSונתוני Fines & Feesנתוני 
comments: את המידע בשדה זה לשדה אחר



?הערות קבועות אחרות/איפה שומרים את מספרי סעיף התקציב
 circulationFulfillment> manage patron-ב

services

לא מסמנים כדי  
שלא יידרס

לדעתי  –האם ייראה למזמין 
כדאי לסמן



זהו
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