
RSשיתוף משאבים –הדרכת עלמא 

 BORROWING–המשך הדרכה 
PHISICAL ITEM

Receiving a book



.שלחנו הזמנה לפרטנר ועכשיו הספר הגיע

•Currently at: Resource Sharing Library



)מומלצת פחות(אופציה ראשונה–קבלת פריט 

receiving items–דרך התפריט הראשי •



מסך קבלת פריט



הסבר יגיע  –מילוי פרטים במסך קבלת הפריט 
מיד



דרכים אחרות למצוא את ההזמנה המתאימה  
:לספר

 :facets, מחבר/ כותר , מס הזמנה חיצוני•
Request Sent to Partner>Physical



קבלת הפריט ושליחת הודעות

לוחצים על שלוש נקודות  , מסמנים את הפריט
- receiveו



קבלת הפריט ושליחת הודעות–המשך 
physicalנסמן –ספר 

משפיע  –מאוד חשוב **
**על יצירת ברקוד

שהסטודנט משלםהמחיר

יסומן במקרה של קבלת יותר מכרך 
אחד

.לא נסמן דבר–כרך אחד בלבד 
a,b,c-נסמן כ–יותר מכרך אחד 

נסמן האם רוצים הדפסת סליפ

מכתב גנרי  (ניתן להודיע אוטומטית –תלוי 
Query to Patronאו דרך ) של ההשאלה

מפורט וספציפי–

,  פגום, לא מתארך–למשל . מופיע על הסליפ
.וכולי

***על פי המיקום שלנונשלחים להדפסה הסליפים***



DUE DATE

האם יש הארכה  –תלוי במדיניות של כל ספרייה •
?שבועות8-האם משאילים מראש ל? אוטומטית

).item policyמה שקובע את התאריך הוא ה (

במידה והפרטנר ביקש להחזיר לפני תום הזמן  •
 dueיש למלא את התאריך בשדה –הקבוע 

date , יש להשאיר ריק–במידה ולא.



Query to Patron
במידה ואנחנו לא רוצים להשתמש במכתב •

:  האוטומטי אלא לשלוח בעצמנו



הדפסת סליפ חוזרת
שני עותקים  (במידה וצריך להדפיס את הסליפ שוב •

)  נגמר הדיו וכולי, איבדנו את המקורי, לתיוק

.  להשאיר ריק



בשלב הזה כדאי לבדוק האם יש לחייב סעיף 
האם יש סבסוד אחר/ מחקר 

כל ספרייה לפי המדיניות שלה ולפי הדרך שבה •
.היא נוהגת

ושאינו נראה  (כדאי למצוא שדה פנוי •
.לצורך הערות כגון אלו) פרטנר/לסטודנט



request noteלבין  noteההבדל בין



השאלה לסטודנט

בדלפק ההשאלה או –פי מדיניות הספרייה -על•
. ס"במחלקת השב

.פי מדיניות הספרייה-הארכות על•
:יש לשים לב למיקום שלנו בזמן ההשאלה•



החזרת הפריט מהסטודנט חזרה לפרטנר
):ז"לא ניתן דרך ברקוד או ת(בכמה דרכים –מציאת הפריט •

.החזרת הברקוד– currently at circulationדרך : אופציה נוספת
.facetsכל דרך שנבחר משפיעה על הסטטוס של הפריט ועל הדרך שבה הוא יופיע ב***



החזרת הפריט מהסטודנט חזרה  -המשך 
לפרטנר



החזרת הפריט מהסטודנט חזרה  -המשך 
לפרטנר  



החזרת הפריט מהסטודנט חזרה  -המשך 
לפרטנר  



דילול העומס בפרטים מיותרים

•Customize view

https://tau.alma.exlibrisgroup.com/mng/action/home.do

https://tau.alma.exlibrisgroup.com/mng/action/home.do


?איך יודעים מה צריך לעשות-קיצור דרך  
•tasks requiring your attention

:-tasksמשימות נוספות שאפשר לראות דרך ה
•Borrowing requests - New - with no partner
•Borrowing requests - Overdue
•Borrowing requests cancelled by partner
•Borrowing requests recalled
•Borrowing requests returned by patron
•Borrowing requests with active general messages
•Borrowing requests with active notes
•Lending requests - New - assigned to you
•Lending requests - New - unassigned
•Lending requests - Overdue - assigned to you
•Lending requests - Overdue - unassigned
•Lending requests - Recalled - assigned to you
•Lending requests - Recalled - unassigned
•Lending requests failed locate - assigned to you
•Lending requests failed locate - unassigned
•Lending requests with active general messages - assigned to you
•Lending requests with active general messages - unassigned
•Lending requests with active notes - assigned to you
•Lending requests with active notes - unassigned



?מה עושים אם לא יודעים מה לעשות
?מה עושים כשרוצים לעשות משהו שאי אפשר



:כל פעם כשמשהו לא עובד כמו שעבד אתמול
Clear cache & cookies
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