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אוניברסיטת חיפה



:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



אחרי ובזמן, הניקיונות שלפני

לפני המעבר

 מבחינת שדות הספרייתיטיפול בכל האוסף
LDR008-ו.

 9סידור שדותxx.

 שדות של אותיות כגוןOWN, BAS, CAT לא

.נתמכים

צמצום וניקוי של ה-Item Statuses.

צמצום וניקוי של ה-Collections.



אחרי ובזמן, הניקיונות שלפני

לפני המעבר

 הרצתKITבשרת אלף לקבלת טופס הסבה.

 בדיקתZ30 Material Type  ומיפויים לשדות

.עלמא קבילים לצורך ההסבה

פירוט במסמך, אלו נתונים עוברים ואלו לא:

Aleph to Alma Migration Guide

.וכן כיצד יוצגו בעלמא

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Implementation_and_Migration/Migration_Guides/ILS_Migrations/Aleph_to_Alma_Migration_Guide


בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

(Test Load)בזמן ההסבה הראשונה 

 התפספס לקראת ההסבה  / כל מה שלא בוצע

בוצעו , והוצף לאחר קבלת המערכת לבדיקות

ניקיונות ושינויים בשרת אלף על מנת שלקראת 
.הכול יהיה מוכן ויישלף מחדשGo Live-ה



בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

(Go Live)אחרי עלייה לאוויר 

את להנגישהמטרה היא , כמו בכל קטלוג

המידע הנמצא בקטלוג לכן בכדי שהמידע יהיה  

אפשרי לדאוג לתהליכי שיפור  , נקי ומסודר, נכון
.Rules-בעזרת שימוש ב

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(English)/Resource_Management/040Metadata_Management/070Working_with_Normalization_Rules


:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



טופס הסבה ותצורה
Migration & Configuration Form

 טופס ההסבה(Migration Form )  משמש

למפות את כל הגדרות המעבר ממערכת אלף 

לעלמא והוראות המילוי נמצאות ( במקרה שלנו)
 Aleph to Almaבקישור שהוזכר למעלה 

Migration Guide ,  בנוסף נעזרנו בצוות

,  לעבור על הטופסאקסליבריסמצד הפרוייקט

.לשאול שאלות על מנת לא לפספס דבר



טופס הסבה ותצורה
Migration & Configuration Form

 טופס התצורה(Configuration Form )  משמש

למפות את מדיניות הספרייה ואופן העבודה  

זהו טופס שממלאים . בספרייה הלכה למעשה

.  פעם אחת בלבד

  כל שינוי לאחר שליחת הטופס יעשה על ידי

ויבוצע בעלמאאקסליבריסמצד הפרוייקטצוות 

עד לעלייה לאוויר וקבלת גישה לתפריט  

.התצורה



:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



מערכת ההזדהות

חיבור עלמא למערכת ה-SSOהאוניברסטאית

.SAMLבאמצעות 

תיעוד:

SAML-Based Single Sign-On/Sign-Off

SAML Based SSO

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(English)/Integrations_with_External_Systems/060General/020SAML-Based_Single_Sign-On/Sign-Off
https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/authentication/inst_idp/saml


:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



(  Roles)הגדרת תפקידים 

בניית פרופילים לכל הגדרת סוג העבודה  ,

:לדוגמא

 סוגי פרופילים3-מקטלג:

סטודנט

עובד

מנהל

 הרשאותAdmin  ניתנו רק לאנשי מערכות

.המידע



:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



קובץ קוראים

 קובץ הקוראים בעלמא הינוxmlבלבד.

 הקובץ חייב להיות בקידודUTF-8.

 הקובץ חייב להיות מכווץ בפורמטzip.

תיעוד  :

Users

SIS

XML Example

https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/xsd/rest_user.xsd?tags=GET
https://developers.exlibrisgroup.com/alma/integrations/user-management/sis
https://developers.exlibrisgroup.com/alma/apis/xsd/rest_users.xsd?tags=SIS


:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



מדבקות

 הוחלט לא לעבוד עםBIAFבעלמא

 לא –ישנו מנגנון להפקת מדבקות מתוך עלמא

...נמצא בשימוש

 תוכנתSpine-O-Matic- פיתוח של

הפועלת על בסיס  Boston Collegeאוניברסיטת 

APIמותאמת ביותר לעבודה עם . קלה להגדרה

מדפסות שולחניות ייעודיות אבל הוגדרה  

.והותאמה גם למדפסות מחלקתיות



מדבקות

  נעשה תכנון חדש של מדבקות כריכה וגב
.שהתוכנה החדשה תומכת בהן

 מופעים של התוכנה  התקנה של מספר
הפקת סוגי מדבקות שונים מאותה  מאפשרת 

.תחנת עבודה

 השימוש בתוכנה אינו מצריך קובץ מוכן מראש
והדפסת המדבקות יכולה  , ף"כפי שהיה באל

הקיטלוגלהיעשות באופן שוטף של תהליך 
והכנת הספר



מדבקות



מדבקות



מדבקות



התוכנה מגיעה עם תיעוד מצוין ומאוד ברור

:זמין להורדה באתר

http://arc.bc.edu:8080/Getfile/

מדבקות

http://arc.bc.edu:8080/Getfile/


:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



 סוגי  100נכון להיום קיימים בעלמא מעל
חלקם לשימוש פנימי וחלקם –מכתבים והודעות 

לצרכי התקשרות עם גורמים חיצוניים

 המכתבים מגיעים עם נוסחים / כל ההודעות
ומכסים , גנריים הניתנים להתאמה לפי הצורך

הזמנות )את כל היחידות הפונקציונליות בעלמא 
מכתבי השאלה בין , הודעות על איחור, מספקים

('וכו, ספרייתית

לא ניתן להוסיף למכתבים , ף"שלא כמו באל
הקיימים בעלמא מכתבים נוספים

מכתבים בעלמא



  בזמן ההטמעה כל יחידה בדקה את המכתבים

שבתחומי טיפולה מבחינת הפונקציונליות  

והניסוחים והוכנסו השנויים הדרושים

לשוני -מנגנון המכתבים בעלמא תומך בממשק דו–
/  עברית )אם מוגדרות במערכת שתי שפות 

גם המכתבים יישלחו בשתי השפות  , (אנגלית

בתלות במה שמוגדר כשפה המועדפת אצל כל 

משתמש

  כל מכתב נבנה מתוך טבלת מיפוי מובנית וקבועה
מתוך  XMLבקובץ נפרד שמושך שדות XSLוקוד 

(ניתן לשינוי)עלמא 

מכתבים בעלמא



מכתבים בעלמא

שינויי נוסח המכתבים  

באנגלית



מכתבים בעלמא

שינויי נוסח המכתבים  

בעברית



מכתבים בעלמא



מכתבים בעלמא

שינויי מבנה המכתבים מבחינת מה יופיע  

ואיפה במכתב כמו גם כל הקשור בעיצוב



מכתבים בעלמא



:בתפריט היום

בזמן ואחרי, הניקיונות שלפני

קונפיגורציה/טופס המיגרציה

מערכת הזדהות

 הגדרת תפקידים(ROLES )לצוות הספרייה

קובץ קוראים

 מדבקות( כבר לא…BIAF  )

  מכתבים

WORK ORDERS 



  עלמא מאפשרת להגדיר תהליכי עבודה פנימיים

מותאמים ליחידות השונות בספרייה לצרכי מעקב  

.אחר הפעילויות השונות ברצף העבודה

WORK ORDERהינו כלי עזר והשימוש בו אופציונלי

 ישנם כמהWO למשל–מוגדרים מראש בעלמא  ,

WOהמטפל במשלוח ספרים לכריכה  .

Work Orders



 לפני הגדרתWO  כדאי לעשות מיפוי לתהליך

WOשינוהל על ידי ה

Work Orders

מיון+קיטלוג קבלה בדיקהרכישה

מדבקות מדפים



 לכלWO  שמוגדר בעלמא יש צורך להגדיר

WOשיכולה להיות פיקטיבית לצורך ה" מחלקה"
.  בלבד או מחלקה קיימת

Work Orders



י ה"הספרנים שמטפלים בתהליך המנוהל עWO
ויכולים לעקוב אחרי  WOמקבלים הרשאה לאותו 

בעלמאTASKSהפריטים בתהליך באמצעות חלון ה

Work Orders



פריטים הנמצאים בWO  נראים שונה בעלמא

בעלמא רואים את התהליך בו הם נמצאים  . ובפרימו

.ומתי צפויים לחזור למדפים

Work Orders



(  בטיפול פנימי)רואים שהפריט לא זמין בפרימו

ומתי צפוי לחזור  

Work Orders



???שאלות 



תודה על ההקשבה



מרינה קאלאך ובועז דותן

mkalach@univ.haifa.ac.il

bdotan@univ.haifa.ac.il


