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ראש תחום כתבי עת



אספקטים בניהול כתבי העת בספריית  
חיפהאוניברסיטת

רכש, רכש, רכש

קיטלוג

 חדשות  יצירת ציפיות לחוברות

 מיקום–HOLDINGS +ITEMS

 קבלת חוברות

 לכריכהשליחה

 חינמיים, פרטייםמנויים , ד"מלמ: קישורים–כתבי עת אלקטרונים  ,

Link resolver

מאגרי מידע וחבילות מנויים



המעבר לעלמא



.....רכש, רכש, רכש

.בעלמא ניהול כתבי העת תלוי ברשומת הרכש

האקטיבציה של המצאי  , ציפיותה, המצאי הפיזי, ההולדינגברשומה מנוהלים 

...התקציב ועוד, החשבוניות, אלקטרוני

.רשומת רכש זהה לסוגי רכש שונים–אלף

.רשומת הרכש משקפת את סוג הרכישה–עלמא



.....רכש, רכש, רכש

(פיזי ואלקטרוני)ורשומת רכש אחת לפורמטים השונים קיטלוגרשומת –אלף

.פי סוג החומר וסגנון הרכישה-מספר רשומות רכש על, אחתקיטלוגרשומת –עלמא

 אילו  עת כדי לקבוע הרכש הרצוי עבור כל כתב לפני המעבר יש לאפיין את סוג

.לא ניתן לשנות לאחר המעבר. במידת הצורך בתהליך המעברייוצרו רשומות רכש 

 זו שאין עליה  , לוודא שאחת מהןיש , רכשרשומות ייוצרו בעלמא שתי אם

ניתן לעדכון לאחר  (. TECHNICAL)תקציבי היא מסוג שאינו דורש שיוך , חשבוניות

.המעבר אך אינו תהליך טריוויאלי

 לשניהאל תבנו על העברת חשבוניות משורת רכש אחת.

סיגרו באלף את כל שורות הרכש שאינן פעילות  .

  אפיינו רשומות של מאגרי מידע וחבילות כתבי עת כדי ליצור בעלמא רשומות רכש

.מתאימות



HOLDINGS, ITEMS, EXPECTATIONS

ציפיות ותדירות מנוהלים במודול כתבי העת-אלף

ונסמכים גם על המידע  ההולדינגהתדירות והמיקום מנוהלים בעלמא מתוך , הציפיות-עלמא

.ברשומת הרכש

:שלושה תנאים בסיסיים כדי שיפתחו ציפיות בעלמא

 סוג רשומת הרכש–print journal subscription

 ההולדינגמידע על החוברת הבאה הצפויה להגיע ברשומת

  מידע על החוברות הצפויות בעלמא



HOLDINGS, ITEMS, EXPECTATIONS

נדרשנו ללמוד כיצד נבנה  , מכיוון שהציפיות שלנו נוהלו באלף בצורה שונה
.  853בשדה ההולדינגהצפי לחוברות חדשות מתוך 

 זיהוי בעיות ב : המעברלקראתItems + Holdings
 מיקוםאו ללא אייטמזללא הולדינגזנמחקו

 הולדינגזללא אייטמזזוהו

 ששימשו למידע בלבדהולדינגזנמחקו .

 שאינם בספריהאייטמזנמחקו

Item process statusשהשתמשנו בו רבות ובדרך יצירתית ביותר באלף  ,

.notesשלנו עברו לעלמא כ IPSכל ה . אינו נתמך בעלמא



האוסף הפיזי

2017עד סוף ' אלף'פתיחת ציפיות ב  .

ITEMפעולה זו הבטיחה כי אוכל לקבל חוברות חדשות ללא הצורך ליצור 

.עבור כל חוברת

שליחה לכריכה של חוברות רבות ככל האפשר  .

הדפסת מדבקות לכל מה שנשלח לכריכה  .

 סטטוס של הכרכים שנשלחו לכורךbound (on shelf) . פעולה זו קנתה לנו

זמן שהיינו זקוקים לו עד לרכישת תוכנה חדשה להדפסת מדבקות ואפיון  

work orderמתאים לשליחת פריטים לכריכה.

WORK ORDER– בדרך' תחנות'מיפוי שלבי תהליך ספרייתי ובניית.

Bindery

Labels

IHP



כתבי עת אלקטרונים

ניהול תצוגת מצאי  . SFXואקטיבציה מ הקיטלוגלינקים ברשומת –אלף

.SFXב Display Rulesבאמצעות 

.CZמובנה ואקטיבציה מתוך ה ריזולברלינק –עלמא

Display Logic Rules אינם תואמים את אלו המתאפשרים בSFX  .

הקישור לטקסט המלא של כתב העת ניתן מתוך מצאי אלקטרוני הבא לידי  

וברוב המקרים גם לרשומת הקיטלוגהמקושר לרשומת portfolioביטוי ב 

.הרכש



כתבי עת אלקטרונים

:' אלף'ברשומות סוגי קישורים 

 קישורים לSFX

ד"קישורים ישירים לכתבי עת באתרי הספקים בחבילות מלמ

 ב לאקטבשניתן כאלה )קישורים לכתבי עת במנוי פרטיCZ שאינם ואחרים

(נמצאים שם

קישורים לכתבי עת חינמיים

   קישורים למאגרי המידע

המייצג את המצאי האלקטרוני של  Active Portfolioבהסבה נוצר מכל קישור 

.Full Textלכל קישור כזה ביטוי כלינק ל . כתב העת

.SFXאת הקישורים ל הקיטלוגמרשומות הסרנו בשלב הניקוי 



כתבי עת אלקטרונים

 יתר הקישורים מכיוון שלא היינו בטוחים בביטוי ובהשלכות של מחיקת

,  ריזולברברמת הלינק למשתמשים החלטנו להשאיר אותם ולטפל בתצוגה 

.SFXשנעשה ב כפי 

 הגישה  לבדוק כיצד תיראה עד לאחר המעבר הסופי לא התאפשר לנו

. של עלמאריזולברהעת האלקטרוניים מתוך הלינק לכתבי 

 המעבר התברר כי ה לאחרDisplay Logic Rules  בעלמא אינם מאפשרים

. SFXסינון והתאמה כפי שהתאפשר לנו ב 

 לא יוצגו הקישורים  מסוייםניתן לקבוע כי בהינתן סצנריו בעלמא לא

.המקומיים

 דבר היוצר תצוגה  ריזולברלהיום מוצגים כל הקישורים שלנו בלינק נכון
.   מבלבלת ולעיתים מטעה של הכיסוי האלקטרוני לכתב העת



כתבי עת אלקטרונים



כתבי עת אלקטרונים

:שיקולים לדיון

 ד אלא "בחבילות מלמע"כהאם לא לתת כלל ביטוי ללינקים מקומיים של

?CZלהסתפק באקטיבציה מה 

 כתבי העת שאנו מקבלים מ קיטלוגהאם לשמר אתULE  אך לא ליצור

?פורטפוליו מקומי

יותר  ' איכותיות'האם להסתמך על אקטיבציה בלבד ולאבד את הרשומות ה

? הנוצרות בחסות הספריה הלאומית

ULEמ קיטלוגיםלהיום אין תהליך התומך בקבלה אוטומטית של נכון 

. לעלמא

 בדיקת האפשרות לDeactivationשל פורטפוליו מקומיים.



מצבה של פנטסיה קשור באופן הדוק לשלומה של הקיסרית הילדותית החולה  "

אולם איש אינו מבין על בוריו את טיב הקשר ואיש אינו יודע כיצד  , אנושות

"פנטסיהלהבריא את הקיסרית ולהציל את 
(http://he.wikipedia.org/wiki/נגמר_שאינו_הסיפורמתוך , 2016, דצמבר10אוחזר . ויקיפדיהבתוך. שאינו נגמרהסיפור )

עלמא גם היא בנויה במידה רבה על הקשרים וכדי לנצל אותה ביעילות יש 
.להכיר ולהבין את טיב הקשר שבין חלקיה

הסיפור אינו נגמר עבורנו ואנו רק בתחילת הדרך לתיקון הרשומות שלא עברו 

של עלמא ולניצול מלא של יכולותיה של  והחוזקותללמידת החולשות , כראוי

.המערכת

ALMA_Lהצטרפו ל 


