
RSשיתוף משאבים –הדרכת עלמא 

Lending physical



צמצום העומס-תזכורת 



Lending physical

•Currently at> RS library/desk
unassigned + activeלהקפיד על •



הקפידו לבחור ספר שמוחזק  –בבדיקות 
אחרת תתקבל הודעה כזו  . בספרייה שלכן

:כשתרצו לבצע הזמנה



נמצא וזמין, בחירת הפריט לאחר בדיקה שהוא פיזי

התהליך  –אם הספר מושאל 
זהה



.ושמירה–מילוי פרטי ההזמנה 

אמור להתמלא אוטומטית  
לפי הגדרות הספק

לא לשכוח להוסיף אותיות  
חדשיהיה מספר חד –

bgu/13777: למשל. ערכי

תמיד אנחנו

כאן אפשר לבקש  
דחוף

שומרים

שם הפרטנר



מוצאים דרך -במקרה וההזמנה נעלמת 
FACETSאו דרך ה  TASKSה

***.בשניהםכדאי תמיד לבדוק !! שימו לב שישנם הבדלים בין השניים***

–תזכורת 
לא לסמן  

.לעולם



בודקים שאכן מדובר בפריט שרצינו ויוצרים את 
.ההזמנה



אין צורך למלא
additional request attributes



למטה פרטי ההזמנה  , הודעת הצלחה מתקבלת
.והצעד הבא



ההזמנה נמצאת כעת בסטטוס
being processed



:תהליך ההבאה מהמדף
אך  , אפשר לעבור לדלפק ההשאלה

תלוי מי מביא את  (לא חייבים 
)הספרים

2

1



 FACETSמציאת ההזמנות דרך ה

1
2



הוצאת קובץ אקסל לאיסוף מהמדף



כשיש מעט ספרים–אפשר גם ללא אקסל 



!אפשר לשלוח–אחרי שהבאנו מהמדף 
עוברים חזרה 

RSfulfillmentדסק /לספריית

כדאי לשים  
במועדפים 



משלוח הפריטים  

תמיד יופיעו פרטים –שימו לב 
אפשר . לא נכונים בשורה זו

.להתעלם

אמור לעלות אוטומטית  
לפי ההגדרות של  

הפרטנר

זה הסליפ של המשלוח  
אותו שמים בתוך  –

הספר

למקרה שיש יותר מכרך אחד

SENDמשמש כ OKה 

להכניס תאריך רק אם שונה  
)שבועות8(ממה שהגדרנו 



זה המסך  –במידה ויש יותר מכרך אחד 
.שיקפוץ



אפשר  –ואם לא (הסטטוס משתנה אוטומטית 
)EDITלשנות דרך ה 



.הפריט חזר מהפרטנר
:שלבית-להחזרה דו1אופציה 



:כך אפשר למצוא אותה. ההזמנה נעלמת



:בפרימוכך זה נראה : RSאחרי שהחזרנו ב 



:עכשיו צריך להחזיר לספרייה עצמה
אין לנו צורך  

בסליפ

-inלא לסמן  
house use

מספר  /ברקוד
הזמנה



אחרי שהחזרנו בספרייה בפרימווככה זה נראה 
)לדעתי כדאי לשנות את הסטטוס: (עצמה



.הפריט חזר מהפרטנר
:להחזרה בשלב אחד2אופציה 



מעבירים ברקוד אחרי ברקוד



REPLIES -
תשובות לספרייה המבקשת

•Reject request
•General message
•Will supply
•Renew/recall/overdue



מכתב גנרי–לתשובה שלילית 1אופציה 



בוחרים את הסיבה ומכניסים הערות פנימיות  
וחיצוניות



זה מה שבחרתי

זה המכתב  
שמקבל הפרטנר



FACETSונמצא אותה דרך ה , ההזמנה תיעלם



–לתשובה שלילית 2אופציה 
דרך הודעות כללית



2זו ההודעה שתתקבל במקרה 



Will supply–כשהפריט מושאל אצלנו

נזמין את הפריט עבורנו–קודם כל •
: לאחר מכן•



רק  will supplyמקובל בארץ להשתמש ב 
.כאשר הפריט מושאל ולא מסיבות אחרות



Renew/recall/overdue



?מה רואים ועושים אחרי ההארכה

הודעת הצלחה

הסטטוס משתנה  
 received byל 

partner



כדאי לשנות את  
הסטטוס של  

ההזמנה באופן ידני  
–EDITדרך ה 

לאופציה ברורה  
.יותר

זה המכתב  
שמקבלת הספרייה  

שביקשה את  
.ההארכה



Renew/recall/overdue

המכתבים האלו נשלחים באופן אוטומטי  •
.TOUפ ה "ע, מהמערכת

•Recall–י סטודנט שלנו"כאשר הספר מוזמן ע .
מכתב נשלח אוטומטית וזמן ההשאלה מתקצר 

).אצלנו לשבוע בלבד–פ מדיניות הספרייה "ע(
•Recall– 8כאשר מתקרבת לסיומה תקופת

.השבועות
•Overdue– משנה את סטטוס ההזמנה אצלנו ל

overdue



וגם  recallכרגע לא מתקבלים מכתבים לגבי •
הסטטוס לא משתנה כאשר סטודנט מזמין ספר  

.שנמצא אצל פרטנר שלנו
.בנושאאקסליבריס/נשלחו שאלות ליוליה•



כך נראה כרגע המכתב שמתקבל כשמגיע מועד 
TOUפ ה "ההחזרה ע



EDITאפשר לשנות סטטוס ידנית דרך ה 



לאחר שינוי הסטטוס אפשר לשלוח הודעה 
כללית המפרטת את בקשת ההחזרה



lendingהכי חשוב בכל טיפול בהזמנת 
AUDIT

לבדוק  *
שגבינו את 
הסכום הנכון

לבדוק  *
שרשמנו  
תאריך  

החזרה נכון

לבדוק שלא  *
טעינו  
בפורמט

וכולי



AUDITעוד דוגמא ל 

attachmentsדרך ה 
אפשר לראות את כל 

המכתבים



זהו
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