
(  *fulfillment)הכנות להגשמת 
בעלמאההשאלה 

פלורה הראלי



נקודות לדיון

שירותי ההשאלה בספריה•

הכנת הצוות•

אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•



הסבות

קובץ הקוראים ואוסף הספריה: לעלמאהנתונים שלנו העברת 

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות•

אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•

Sandbox-לימוד והיכרות עלמא

:הסבה ראשונה
כל הבדיקות על נתוני אמת  ביצוע -
סימולציה של כל התהליכיםביצוע -
בעיות וביצוע תיקונים גילוי -
.קונפיגורציה מתאימהעריכת -

מעבר= הסבה שניה 

עליה לאוויר= סיום תהליך 

בדיקת הקונפיגורציה–הסבה שניה 

ביצוע תיקונים והתאמה מחדש  

עליה לאוויר, מעבר= שלישית הסבה 



שירותי ההשאלה בספריה
מבנה ארגוני

:צוותיםשני –שני דלפקים –שתי מחלקות •

–נותן שירות לכלל אוסף הספריה –האוסף הכללידלפק •
ניהול קובץ  , ספרייתיתהשאלה בין , השאלה לשבועיים

.'וכוהשאלות מיוחדות , הקוראים

נותן שירות לאוספים  –אוספים שמוריםדלפק מחלקת •
וטיפול  ימים 7, ימים3, השאלה ללילה–המואצים 
.  מיוחדים עם תקופות השאלה לא שגרתיותבאוספים 

.ספרית הילדים–השאלה נוספת נקודת •

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות•

אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•



שירותי ההשאלה בספריה

הגדרת משתמש•

מתן הרשאות•
(הוצאת סטטיסטיקות, מחיקת קנסות)הרשאות מוגבלות –הדלפק לצוות •
הרשאות רחבות המאפשרות הפעלה מלאה של כל תפקודי –לספרנים •

ההשאלה

נושא המכתיב את התנהלות העבודה  –האוספים לדלפקים שיוך •
.של הדלפקים

אינטראקציה מיוחדת בין שני הדלפקים  

.  כולל מדף מוזמנים, ניהול הזמנות, החזרות, השפעה על השאלה

דלפק

אוסף כללי

דלפק

אוספים שמורים

הגדרת  

משתמש

הגדרת  

משתמש

מתן  

הרשאות

מתן  

הרשאות

שיוך  

אוספים

שיוך  

אוספים



הכנת הצוות

ימי  , לאורך כל תקופת הבדיקותתהליך מתמשך מדובר ב•
.ועוד יותר לאחר המעברהמעבר 

עד שתהליכים , לוקח הרבה מאוד זמן עד שהמערכת מתייצבת•
.  בסיסיים נכנסים לרוטינה

. עלמא היא מערכת דינמית
.ערנות מרבית של הצוות← תוספות  , עדכונים, שינוים•

.  תוספת או שינוי במקום אחד יכול להשפיע בעקיפין על מקום אחר•

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות•

אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום• צוות  

הטמעה

נותני השירות 

בדלפקים
ארעי

ספרני



צוות ההטמעה  הכנת 

מתן הרשאות–הגדרת משימות –מינוי תפקידים •

לאפשר התפנות מהעבודה השוטפת היומיומית והקדשת זמן  •
.ללמידה והתנסות

במקביל

.את מעגל המתנסים כמה שיותרלהרחיב •

העובדיםבין שותפות ושיח מתמיד , מעורבותליצור •

:להצלחת התהליך המפתח 

מעורבות ושיתוף פעולה בתוך הצוות ובין הצוותים



משימות צוות ההטמעה  

הנבדקיםעדיפויות לגבי הנושאים קביעת סדרי 
השאלת  , כגון הזמנת פריטים, על מה שמשפיע על הקהלדגש . 1

שליחת הודעות למשתמשים, פריטיםוזיכוי 
כגון דוחות וסטטיסטיקות, תהליכים פנימיים. 2

באלףהתהליכים המבוצעים בחינת 1.

:אפיקי הלימוד–והיכרות עלמאלימוד2.
Ex Librisימי למידה של •
נשלחו תזכורות כל שבוע עם דגש על נושא ספציפי–סרטוני הדרכה •
.הממשקלהכרת -Sandbox–התנסות אישית •
והעזרההתיעוד מסכי •

התאמה  התאמה וחוסר , בעיותזיהוי : עלמא לעומקבדיקת 3.
לצרכים שלנו

(  ס"ממ)המחשוב דיווח והעברת ממצאים ובקשות לצוות 4.
ExLibrisישיר עם שבקשר 

הגדרת הקונפיגורציה הרצויה: המטרה 



אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב

לפשט תהליכים, לייעל, לנקות–לבדק בית הזדמנות •

מחודשת  ביקורתית ומחשבה הסתכלות 

:מיפוי המצב הקיים–בחינה מדוקדקת של המערכת הקיימת •

.  כל תהליך לפעולות ביצועיותפירוק : המשימה
*נראות בפרימו/ בעלמא כל פעולה ניסוי 

סוגי השירותים

השאלה

זיכוי

הזמנה

הארכה

שימוש במקום בלבד

סוגי חומרים ותנאי שימוש

ספרים

כתבי עת

מפות

סרטים

תווים

קהל משתמשים

סטודנטים

סגל אקדמי

סגל מנהלי

קוראי חוץ  

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות •

אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•

מערך מורכב של תהליכים  



עלמאבבחינת התהליכים 

:  מספר פעמיםמתבצעת כל בדיקה •

ספרן  הרשאות. 1-כללי אוסף דלפק משתמש•

דלפקהרשאות. 2-

ספרן  הרשאות. 1-אוספים שמורים דלפק משתמש•

דלפקהרשאות. 2-

לכן אם הוא  –כל סטטוס משויך לדלפק מסוים 
–מזוכה בדלפק השני הוא נשאר במצב ביניים /מושאל
Transit ,לכן יש לזכות אותו שוב בדלפק אליו הוא משויך

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות •

√אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
עלמאובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•



עלמאבבחינת התהליכים 

קליטת נתונים, עדכון, פתיחה–בדיקת כרטיס קורא•

.תאריך ושעה-פנוי /פריט מוזמן–השאלה•

פנוי/פריט מוזמן–Yes/No–פעמיים –זיכוי•

פנוי/מוזמן/מושאלפריט –פרימו / מעלמא –הזמנה•
מעלמא/מפרימוביטול הזמנה 

הארכה•
:  אוטומטית•

מסלולי השאלה5מסלול הארכה אחד עבור 
- Renewשני סוגים–יזומה •

Change due date -

,  הוצאת שוברים–איחורים וקנסות•
'ביטול חלקי או מלא וכו, זיכוי קנסות

המשתמשים  סוגי לכל הסטטוסיםעבור כל התהליכים בדיקת 

הודעות לקוראים



עלמאבבחינת התהליכים 
הודעות לקוראים

לפתוח את האפשרות לקבלת הודעות לצוות
.המתנסה במערכת

,  מייל)יש לעבור על רשימת כל ההודעות שקיימות בעלמא •
SMSוSlips -) ,  להחליט באיזה משתמשים ואיזה

.משביתים

יש להתאים נוסחים מתאימים לכל מצב  –ההודעות ניסוח •

התיקונים יש לבצע לפני המעבר ולא אחריו  את 

חשוב לגבי כל התהליכיםכלל 



עלמאבבחינת התהליכים 
:דוגמאות–הודעות לקוראים 

:יש מצבים בהם ניתנת אופציית בחירה לשליחת הודעה לקורא•

:ביטול הזמנה

:  הודעה נשלחת



עלמאבבחינת התהליכים 
הודעות לקוראים

הודעה נשלחת אוטומטיתיש מצבים בהם •

:דוגמא

Yes–מוזמן שני לספר זיכוי •

  Change due dateהארכת פריט בעזרת•

המצבים בהם המערכתלגלות את שלל חובה 
הספרן    ללא ידיעת שולחת הודעה 



עלמאבבחינת התהליכים 
נתונים שלא עברו בהסבה

:ולהיערך בהתאם, לבדוק מה עובר לעלמא ומה לא

הועברו באופן יזום  . קיימות פתוחות שלא סופקוהזמנות•
(.ס"ממ)צוות המחשוב י "ע

שלחנו לכל קורא את היסטורית  –היסטורית השאלות •
ההשאלות שלו

היסטורית הזמנות •

כיום בבניה מאגר –היסטורית קנסות ותשלומים •
נתונים מקומי לספרנים



לימוד והתרשמות מעלמא  
שלבי הסתגלות

:הסתגלות לממשק. 1
:צפופים ואפורים, מסכים מאוד עמוסים•

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות •

√אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
√עלמא ובחינת אותם התהליכים ב

לימוד והתרשמות מעלמא•

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•



שלבי הסתגלות-לימוד והתרשמות מעלמא 

:חיפוש אחר מידע. 2
רשימת המזמנים של פריט -מסתתר עמוק מאוד בתוך המערכת המידע 



הסתגלותשלבי -לימוד והתרשמות מעלמא 

יותר  , פחות שליטה של הספרן על מערכת–שינוי תפיסה. 3
:שליטה של המערכת על הספרן 

.  עבודה לפי תהליכים כאשר כל פעולה מתועדת•
לא ניתן לשבור את רצף הפעולות בתוך התהליך -
לבצע רק פעולות מסוימות מבלי להפעיל את כל התהליךניתןלא -

פריט מושאל עם הזמנותשינוי סטטוס של-:  לדוגמא
ניידות ספרים בין הדלפקים-

:   יש למערכת קונפיגורציה אחת בלבד•
בפרימומשתמש = ספרן בעלמא 

מה שהמשתמש יכול לבצע מכתיב את מה שהספרן יכול לבצע
אי יכולת הזמנת פריט לתקופות השאלת שונות-:  לדוגמא



הסתגלותשלבי -לימוד והתרשמות מעלמא 

4.:Attachments
:  הודעות על. תיעוד כל התכתובת המתבצעת בין המערכת לבין הקוראים•

.שינוי תאריך השאלה יזום, קנסות, איחורים, החזרת פריטים מוזמנים

'ערעורים וכו, מכתבי ערבות, ייפוי כוח: כגון של מסמכים סרוקים הוספה •

ללא הגבלת מקוםמרובותהערות הכנסת . 5

:  בדיקות מדף, דוחות של איתור: Excellהרבה עבודה עם . 6
(מספר העותק-לא כל המידע קיים )הוצאה יומיומית 

.  הברקודיםלב לקריאה של לשים : קשיים בשימוש בברקודים. 7
שונים  כרטיסי קוראים מסוגים יש •

עם ברקודים במבנים שוניםפריטים •



המשך הכנת הצוות  

הדרכה ראשונה  •
הסבר כללי והבנה של המערכת •
ביצוע השאלות  , פעולות בסיסיות כגון צפייה ובדיקת כרטיס קורא•

.  וזיכויים

זמן לתרגול והתנסות•

הדרכה שניה  •
בדיקה והבהרה של שלבים שנלמדו•
נושא ההזמנות, המשך לימוד נושאים חדשים כגון•

הצוותכל חברי עם הדרכה ועבודה פרטנית •

בו כל תהליכי העבודה בדלפקי  , מאוד מפורטעבודה מדריך •
.עם צילום מסכים להקלה על הבנת התהליכים, השירות

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות •

√אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
√עלמא ובחינת אותם התהליכים ב

√לימוד והתרשמות מעלמא •

המשך הכנת הצוות  •

ימי המעבר•

סיכום•

נותני השירות 

ארעיבדלפקים

ספרני



המשך הכנת הצוות
:גם בהדרכות וגם במדריך•

הדגשת מקומות בהם בלחיצת כפתור יכולים לבצע  •
פעולה שגויה קריטית  

: פעולות שאסור לבצערשימת 



: שאסור לבצערשימת פעולות המשך הכנת הצוות



: שאסור לבצערשימת פעולות המשך הכנת הצוות



הכנות-המעבר ימי 

:לקהל הקוראים ידוע רחבתהליך –לקראת המעבר •
.שילוט בספריה וידוע בדלפקים, הודעה בדף הבית, מיילים

גם, תאריכי החזרה רחוקים ממועד המעבר עצמולקבוע 
שלהםבאוספים המואצים שתקופת ההשאלה בספרים 

יותרקצרה 

לקחת בחשבון. שיותרכמההקוראיםלבוא לקראת 
גם בשלבי המעבר וגם מידותקלות אפשריות טעויות 

.  לאחר מכן

שירותי ההשאלה בספריה  •

הכנת הצוות •

√אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
√עלמא ובחינת אותם התהליכים ב

√לימוד והתרשמות מעלמא •

√המשך הכנת הצוות •

ימי המעבר•

סיכום•



ימי המעבר

.לא משביתים מערכות–העיקרון המנחה •

ימי מעבר4•
לא קשור לנתונים  -משופר Wordכמו )Offlineעבודה במערכת •

( לא קובץ קוראים ולא פרטי הספריה–אמיתיים 

תעודת  + צילום ברקוד : זיכוי /תיעוד כל פעולת השאלה-גיבוי•
משתמש  

ביום המעבר עצמו•
Offline-העברה יזומה לעלמא של כל מה שנרשם במערכת ה•
.  בדיקת  כל הרישומים הידניים אחד אחד–תקלות /הרבה בעיות•



כעבור חצי שנה... וגםימי המעבר 

תפקוד מול הקהל  
וחוסר ביטחון  , עומס, לחץתפקוד בתנאי 

פעולהעצמית של כל בדיקה 

וצורך להצדיק את , התמודדות עם קהל לא תמיד סבלני
עצמינו ואת המערכת  

מגביר את כמות הפניות  –המערכת חדשה גם עבור הקהל 
.במייל ובטלפון

יש לדאוג לתגבור הצוות בדלפקי השירות  

למדד הזמן והתגובה הרצויה  
בזמן סביר יש חשיבות גדולה   



סיכום

אבל מאחורי  , המערכת החדשה היא כמו חתלתול קטן ותמים–בעיניים לא מקצועיות 
,  להיערך לקראתו ברצינותשיש ( בשם עלמא)הקלעים מסתתר אריה גדול מימדים וחזק 

בשלום  איתולאלף אותו ובסופו של דבר לחיות , ללמוד אותו

תודה על ההקשבה ובהצלחה

פלורה הראלי 

√שירותי ההשאלה בספריה •

√הכנת הצוות •

√אלףבחינת התהליכים המבוצעים ב•
√עלמא ובחינת אותם התהליכים ב

√לימוד והתרשמות מעלמא •

√הכנת הצוות •

√ימי המעבר •

סיכום•


