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שלם-אורלי ניסן



נמצאות  או -עברו ס באוניברסיטאות "בשנים האחרונות כל יחידות השב

.  Alma-RSל -מעבר בתהליכי 

,  פחות או יותר, הטמעת המערכת בספריות שעברו הסתיימה וכולנו השתלטנו

. על התפעול היומיומי שלה

Alma-RSהטמעת מערכת 
בספריות 



ס  "נכתבו על ידי ספרניות השב Alma-RSמדריכים לתפעולה השוטף של

.  כולםבספריות השונות ושותפו לטובת 

. ס"מקורות מידע לספרני השבכל המדריכים רוכזו באתר 

http://lib.haifa.ac.il/extprojects/scill/index.php/he/

.  י לין"שמתוחזק באופן שוטף ע, הזהאחר האתר השימושי לעקוב מומלץ 

שיתוף פעולה ומשאבים בהטמעת 
המערכת 

http://lib.haifa.ac.il/extprojects/scill/index.php/he/


שיתוף פעולה ושיתוף משאבים בהטמעת 
המערכת 

:  שיתוף פעולה גם באמצעות

טלפונים  •

ל "דוא•

ברמת ספרנים וברמת מתאמים 



את  לחזק לספריות האוניברסיטאיות איפשר ,  Alma-RS-לההדרגתי המעבר 

ידי  -ספרייתית הניתנים עלהבין של שירותי ההשאלה ההאחדה מגמת 

.  הספריות

.ואיכות השירותהתמחור , הכוונה בעיקר בכל הנוגע למדיניות ההשאלה

על 
אחידות



ההשאלהמדיניות 
,  הוביל לשינוי והאחדת מדיניות ההשאלה בין הספריות, המעבר לעלמא

.   הארכהללא אפשרות שבועות 10לתקופה של 

.  שבועות למשתמשי הקצה8-להשאלה : כפועל יוצא מכך

.  להצטרףואנו פונות לכולן , המדיניותרוב הספריות כבר יישרו קו עם 

. לבקש הארכהעם אפשרות שבועות 4–מדיניות ההשאלה במכללות 

על 
אחידות



ההשאלהמדיניות 
!.  יש להקפיד על החזרת הספרים במועדם

.  מכביד על העבודה השוטפתOverdue-ריבוי מכתבי ה

על 
אחידות



ההשאלהמדיניות 
שימו לב להגדרות מערכת

Lending loan period

.  י לין"ששותפו ע

לין/ וובינרי"מאלממצגת נלקח * 

על 
אחידות



מחיר אחיד
.המעבר לעלמא הוביל לשינוי מדיניות התמחור בין האוניברסיטאות

).  ביבליוגרפיים' ללא ספירת עמ(מחיר אחיד בשלב ראשון נקבע 

.  המחירים אופסו, הפיילוטתחילת עם , בשלב שני

.  אחיד–המחיר למכללות ולספריה הלאומית  

על 
אחידות



איכות השירות
איפשר לרענן  , עלותהשאלה בין ספרייתית ללא מעבר הספריות לעלמא בשילוב עם פיילוט 

.  מספקות זו לזוס"ההשבאת רמת השירות שיחידות 

ואחידות  השירות איכות תוך שימת דגש על , אמנת השירותרועננה , הפיילוטעם תחילת 

.  האוניברסיטאותהשירות בין במתן 

.  ס"מקורות מידע לספרני השבלאתר גם אמנת השירות הועלתה 

http://lib.haifa.ac.il/extprojects/scill/images/pdf/ILL_code_of_practice_free_ILL_pilot.pdf

על 
אחידות



דגשים מתוך אמנת השירות  
:  זמני תגובה . 1

על 
אחידות



דגשים מתוך אמנת השירות  
: איכות סריקה. 2

צבעוניתאיכותית ובמידת הצורך סריקה 

.  בסריקה לפני שליחתהִמפתחים לבדוק אם לא נשמטו : איכות בדיקות 

)לעיתים בפרק הערות(שהערות השוליים מצורפות לבדוק 

על 
אחידות



דגשים מתוך אמנת השירות  
:  שליחת קבצים. 3

על 
אחידות



דגשים מתוך אמנת השירות  
:  מילוי טפסים . 4

 מספר מערכת או מזהה אחיד)ISBN, ISSN, DOI  (

 שם כותב הפרק במידה והוא שונה משם מחבר הספר/ שם פרק   .

משתמשי הקצה לא תמיד מדייקים בבקשה, לבדוק הזמנה לפני שליחתה  .

על 
אחידות



הגענו לשלב  , לאחר שאיחדנו את מדיניות השירות ואיכותו

:  בתפעול ובשירות Fine-tuning-ה

ביטול מכתבים עם כפילויות-מכתבי מערכת . א

-. ב ISO לפרוטוקול תקשורת מעברISO

ExLibrisאחר עדכוני המערכת של מעקב -Releases. ג

חות  "דיוק בדו–Analytics. ד

Alma-RS -שלב ה-
Fine-tuning



Alma-RSבהיותה  . היא מערכת שנבנתה לשרת סוגים שונים של ספריות

ולנטרל את לאקטבהיא מאפשרת לכל ספריה , מערכת אינטראקטיבית

. המכתבים שהספריה משגרת

.  מיותר–משרת או מוסר אינפורמציה / מכתב שאיננו מקדם , לדעתנו

...  דוגמאות 

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



Lending documents delivery  :

רובנו בחרנו להשתמש באחת האפשרויות הבאות למשלוח סריקות לספריה  

Lender ship Email Letter  / General Message: המזמינה

.  לאותה הסריקהאין סיבה לשלוח את שני המכתבים כששניהם מכילים קישור

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



Lending documents delivery   :

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



Lender  Ship Email Letter  :

להעברת  Orianכל הספריות האוניברסיטאיות משתמשות בחברת השילוח 

הוא יגיע לספריה המזמינה תוך  -נארז ונשלח , אם הספר על המדף. החבילות

.  זהו התהליך התקין ואין צורך להודיע עליו. מקסימום ארבעה ימים

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



Lender  Ship Email Letter  :

:  במכתבים המתאימיםיש להשתמש -לספק את הספר אם יש בעייה 

 Lender Reject Email Letter

 Cancellation of a Resource Sharing Request

 Lender Will Supply Email Letter

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



Lender  Ship Email Letter  :

: Orianגם למכללות אנו שולחים באמצעות 

המכללות עצמן משתמשות בהודעה הזו מאחר והן שולחות באמצעות דואר  

:  רשום ומעבירות אינפורמציה רלוונטית באמצעותו

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



.  וקיימות עוד כפילויות שיוצרות עבודה מיותרת, אלו שתי דוגמאות

.  ממליצות לבדוק ולנטרל את הכפילויות

:  מכתבים נעשה באמצעות וִאקטובניטרול 

Configuration General  Letters Configuration 

Alma-RS - מכתבי
מערכת 



- ISO מעבר לפרוטוקול תקשורתISO

Alma-RS -שלב ה-Fine-
tuning



מערכת ופרוטוקול תקשורת 
:  צורות שונות3-כיום העבודה בין הספריות האוניברסיטאיות בארץ מתקיימת  ב

      ל"דוא: פרוטוקול תקשורת שתי הספריות עובדות במערכות שונות  .

)  ף"עלמא ואל(

ל"דוא: פרוטוקול תקשורת שתי הספריות עובדות בעלמא  .

  פרוטוקול תקשורת שתי הספריות עובדות בעלמא :ISO

פרוטוקול –על אחידות 
תקשורת  



מערכת ופרוטוקול תקשורת 
.  Alma-RSעבודה בשלוש צורות שונות איננה ממקסמת את כל אפשרויות התפעול של 

, אחת עם השניה ללא התערבות" לדבר"מאפשר למערכות מרוחקות ISOפרוטוקול תקשורת 
הפרוטוקול . ושליחת ההזמנה לספריה המספקתLocate-מתהליך קבלת ההזמנה דרך תהליך ה

.  ועודועוד rota-מאפשר מעבר אוטומטי מספריה מספקת אחת לשניה בהתאם ל

כל ספריה יכולה להחליט אילו מן התהליכים יהיו אוטומטיים ובאילו תהליכים היא מעוניינת  
. להתערב

פרוטוקול –על אחידות 
תקשורת  



מערכת ופרוטוקול תקשורת  

ISOממליצות להגדיר במערכת את פרוטוקול התקשורת 

פרוטוקול –אחידות על 
תקשורת  



Releases- מעקב אחר עדכוני המערכת שלExLibris

Alma-RS -שלב ה-Fine-
tuning



ExLibrisמשחררת עדכוני מערכת בערך אחת לחודש  .

.  ומאוד חשוב לעקוב אחריהםRSמדי פעם יש עדכוני 

.  רובם משפרים מאוד את העבודה במדור

הדפסה מהירהנוסף רכיב , למשל, בעידכון של החודש האחרון

Alma-RS -Releases



:  כתובת למעקב אחר העדכונים 

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/010_2019/Alma_2019_Release_Notes

Alma-RS -Releases

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Release_Notes/010_2019/Alma_2019_Release_Notes


:  עדכונים נוספים וחשובים מהשנה האחרונה

.1Reactivate -עד עכשיו השתמשנו ב. (להזמנות שנסגרו-duplicate(

:  וב שבועי שמוחק הזמנות ישנות בסטטוסים'ג2.

Alma-RS -Releases



Analytics–חות "דיוק בדו

Alma-RS -שלב ה-Fine-
tuning



של חות "הדוAnalytics בצורה  המחלקה התנהלות מאפשרים לבחון את

.  המדוייקת ביותר

בניית הדוחות פשוטה וקלה  .

בשירות הפיילוט  Lendingח "דוגמא לבניית דו

Alma-RS -
Analytics



Lending-

:  נתונים נדרשים

:  נתונים לא נדרשים

.  ל"סריקות שסיפקנו לחו/ ספרים 

.  סריקות שסיפקנו למכללות/ ספרים 

.  עוכבו/ בוטלו / הזמנות שנדחו 

ח "בניית הדו

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending

: ח"שלבים בבניית דו

.1Criteria.

.Selected Columns-וגרירתם לSubject Areas-בחירת שדות רלוונטיים ב2.

.סינון הנתונים הנדרשים לאיחזור בשדות שנבחרו3.

.  Results-מעבר ל4.

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending

Selected Columns-וגרירתם לSubject Areas-בחירת שדות רלוונטיים ב. 2

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending

סינון הנתונים הנדרשים לאיחזור בשדות שנבחרו. 3

לבחור רק אוניברסיטאות

ל"ללא מכללות וללא חו

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending

יצירת סינון על השדות שנבחרו. 3

Alma-RS -
Analytics

Partner codeניתן לסנן גם לפי  



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending
סינון הנתונים הנדרשים לאיחזור בשדות שנבחרו. 3

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending
.  Results-מעבר ל. 4

Alma-RS -
Analytics



Lending–

Analytics  Design Analytics  Lending
.  באמצעות יצירת פורמולה מדוייקת: אפשרות מתקדמת לסינון הנתונים . 3

Alma-RS -
Analytics



.  חות"מהווה אוצר של ממש להפקת סטטיסטיקות ודו Analytics-ה

ואפשרויות השליפה שלה יכולות לענות על כל צרכי , התוכנה גמישה מאוד
. גם לצרכי הפיילוט וגם לצרכים פנימיים של המדור, המדור

על ההקשבהתודה 

אורלי  

Alma-RS -
Analytics
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