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??למה בעצם לעבור לעלמא

 תזמון

 מבחינה כלכלית

  מסורת





??למה בעצם לעבור לעלמא

 תזמון

 מבחינה כלכלית

  מסורת

הרפתקה חדשה ומרעננת

???לעלמאעברנו למה בעצם 



!?עלמא זה לא אלף: מה הכוונה ב

  מסתכלים קדימה

 איןOPAC– בפרימוכולם עובדים

 פיתוחים מקומיים באלף

.  חשיבה מחדש/כתיבה/דורשים הסבה

 יש התייחסות לסוגי חומרים שונים  בעלמא

(  אלקטרוני, דיגיטלי, מודפס)

 לספרניםחוזר המנדט

CZ



?איך להתארגן על הפרויקט

בספרייה

 ליבריס-אקס

מול הקהל



בספריה

ס"ממ

צוות  
הטמעה  

רוחבי

ביחידות



קהל היעדמשך הסרטוןנושא הסרטון וקישור

Acquisitions Conceptual Background11 min.ספרנים העוסקים ברכישה

Purchasing Workflows30 min.במתנות  , ספרנים העוסקים ברכישה

ובאקטיבציה של מאגרים לתקופת ניסוי

של עלמאsandboxקובץ לתרגול ב 

Receiving and Activation Workflows26 minבקבלת  , ספרנים העוסקים ברכישה

הפריטים הפיזיים ובאקטיבציה של  

החומרים האלקטרוניים

של עלמאsandboxקובץ לתרגול ב 

Invoicing Workflows28 minקובץ לתרגול ב ספרנים העוסקים ברכישהsandboxשל עלמא

,שלום לכולם

.לשבוע זה( מאוד ארוכים)להלן סרטי ההדרכה 

SANDBOX-ובמידת הצורך גם יתרגלו ב, חשוב שכל הספרנים ביחידותיכם ייחשפו לסרטונים
שם משתמש: *****, סיסמא:  *********()

.אך הצפייה מומלצת לכולם–לסרטונים ( מבחינת תחום עיסוק)קישור ופירוט קהל היעד להלן 

.שלי ומרינה, יוסף, ניר, בועז: אפשר לפנות בכל שאלה או בעיה אלינו, כמובן

.נשמח למשוב ועדכונים על ההתקדמות

,בהצלחה לכולנו

מרינה ושלי  

http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Essentials/Acquisitions/01_Acquisitions_Conceptual_Background
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Essentials/Acquisitions/02_Purchasing_Workflows
http://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/15588/ALMA-ACQ-02_Hands-On_Exercises.docx
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Essentials/Acquisitions/03_Receiving_and_Activation_Workflows
http://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/15590/ALMA-ACQ-03_Hands-On_Exercises.docx
http://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Essentials/Acquisitions/04_Invoicing_Workflows
http://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/15592/ALMA-ACQ-04_Hands-On_Exercises.docx
https://eu01.alma.exlibrisgroup.com/mng/login?institute=TRIAL_9_INST&auth=local


מול  
אקס 
ליבריס

צוות הטמעה

Basecamp
Salesforce

שיחות שבועיות

שיחות בנושאים ספציפיים-
סדנא-



מול  
הקהל

פרסומים
הודעות

מכתבים

ביטול קנסות

השבתה לפני המעבר







( ...לדעתנו)עצות שימושיות 
לערב מספר רב של ספרנים בכל התהליך מתחילתו.

 לוודא שכל הספרנים לומדים ומתנסים במערכת גם

SANDBOX-ב
 איך עושים משהו בעלמא ולא איך  : החשיבה צריכה להיותצורת

התוצאה היא  . מעבירים פונקציה לפונקציה או תהליך מאלף לעלמא
.המתבצעהמעניינת ולא התהליך 

....יחד עם זאת

 שעובר לעלמא לא יודע מה היכולות של המערכת לכן אקס ליבריס מי
צריכים להיות מסוגלים להגיד מה תהליכי העבודה בעלמא לקבלת  

מהמערכתהתוצאות הרצויות 

  הצפייה שלנו כספריה היא שצוות ההטמעה של אקס ליבריס יכיר
.  לעומק לא רק את עלמא אלא גם את אלף



(המשך)עצות שימושיות 

ערוב גורמים מחוץ לספריה בקליטת המערכות:

אגף מחשוב-

מנהל תלמידים-

הנהלת האוניברסיטה  -

 והתאמה לצרכי המשתמשיםפרימובדיקה של.

יידוע המשתמשים על המעבר למערכת החדשה.

ההשבתה לפני המעבר.





Subject: Fwd: [anzreg-l] University of Haifa Goes Live with Ex Libris Alma 
 

Hi Naomi 

Hopefully you are starting to feel like you are getting used to Alma. 

We are now coming up to our two year anniversary and I can now barely remember the 

project. (Just like childbirth 😀) 

Seriously although we still find things that drive us nuts most people are ok with Alma and 
we have most things worked out. Of course we know we could do more but nobody is 

looking back now. 

Onwards and upwards 

Take care 

Fiona 

Fiona Burton 
Associate University Librarian 
Collections, Discovery and Technology Services 
Library 
Macquarie Drive 
Macquarie University 
NSW 2109 Australia 

 

 



:הודעה חגיגית

:  רשימת תפוצה חדשה לכל משתמשי עלמא ישראל
IL-MELI-ALMA 

http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1

http://listserv.tau.ac.il/cgi-bin/wa?SUBED1=il-meli-alma&A=1


בהצלחה לכולם


