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•Currently at: resource sharing library
unassignedלשים לב שאנחנו ב •

.activeושהסטטוס הוא 



ממשיכים כרגיל



ממלאים את הטופס ושומרים

מתמלא לפי (משאירים ריק 
). הכללים של כל ספק

אם מדובר ב 0.00ממלאים 
TOC



מוצאים כרגיל  , ההזמנה נעלמת כמובן
...).לא לשכוח לבדוק מצאי(



ממלאים את הפרטים הביבליוגרפיים

קיים  . זה לא נכון
 borrowingרק ב



הולכים למדףשאיתומדפיסים סליפ 
בזמן שמטפלים בהזמנה  Being Processed–כדאי להעביר את הסטטוס ל 

בו לנדינגתלוי כמה אנשים עובדים על . (אבל לא חובה, ועד שסוגרים אותה
)זמנית



...כתב העת וסרקנו/אחרי שהבאנו את הספר



General message



כך נראה המכתב שמקבלת הספרייה המזמינה



".שולחים"עכשיו 



...כמובן, ההזמנה נעלמתOKאחרי שנלחץ 

על מנת שלא  דווקא לא לסמן כדאי בחודשים הראשונים 
כ ושניתן יהיה לשנות ולתקן  "יהיה קשה למצוא אח

.טעויות



כך מוצאים שוב את ההזמנה במידה וסגרנו אותה

נכנסים ל  
view  כדי

לבדוק



!!!חשוב
אנליטיקסבשביל –בדיקת שלושת הפרמטרים 



REJECT-תשובות שליליות 



.  התשובות הנפוצות
.יש אפשרות להערות נוספות אם צריך



Will supply

ניתן לכתוב  . כאן בוחרים רק בסיבה הזו
.וכולי, מתי יגיע/בהערות שהפריט הוזמן



will supplyכך נראה המכתב 



..נמצא אותה תחת סטטוס אחר. ההזמנה תיעלם



בדיקות
לבדוק כל הזמן שכל –לפחות בהתחלה –כדאי •

ההזמנות נמצאות תחת הסטטוס שהן אמורות  
.להיות בו

כדאי לבדוק שהמכתבים אכן נשלחים לפרטנרים  •
.ומה כתוב בהם



תהליך עם מחלקת דיגיטציה. 2

.ארוך ומייגע, מסובך מאוד•
מי שרוצה  –פ עלמא "לעבוד ע" אמורים"מכיוון שככה 

.ללא דוגמאות, כתוב, אשלח לו את התהליך
.כדאיאבל ממש לא 
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