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התהליך מתחיל אצל הקורא
-הגילוי פריט בכלי הקורא מחפש 

PRIMO / EDS/ Google Scholar / ממאגרי  באחד
הספרייה

ס עם  "יוצג קישור לטופס השב, אם הפריט אינו נמצא
ההזמנה תשלח אוטומטית  . הפרטים הביבליוגרפיים

-ומשם ישירות לעלמא של ה  Borrower-לעלמא של ה
Lender

בלי  ( Stand Aloneס"הקורא יכול להזמין בטופס השב
(Auto-fillשיגיע ישירות לעלמא של ה-Borrower  

Lender-ומשם ישירות לעלמא של ה



המשך התהליך

 Lender-ה, לאחר קבלת ההזמנה
Borrower-ליספק את הפריט 

,  יקבל את הפריט- Borrowerה
-אותו לויחזיר , אותו לקוראישאיל 

Lender 



איתור פריט בפרימו



)ס"השב(הזמנתו מספרייה אחרת 



)לאחר הזדהות(ס בפרימו "השבטופס 



ס המשך"טופס השב



)לאחר הזדהות(בפרימו Stand Aloneטופס 



בפרימוStand Aloneטופס



בעלמאBorrower-המשימות של ה



בעלמאחדשותBorrowingהזמנות 



להזמנהRota)(הוספת רשימת ספקים 



אחרותבספריות חיפוש 

ISO :לאחר הוספת ה-,rota את יבצע עלמא
של בקטלוגים  (Locate)החיפוש באופן אוטומטי

יבחר ספק לפי הגדרות  , Partners-כל ה
את ההזמנה לספקוישלח , מראש
לספק

ISO & Non-ISO : באת חיפוש הספרנים יבצעו-
ULI ,  יבחרו ספק וישלחו אליו את ההזמנה

ידניבאופן 



באופן ידניLocateביצוע פעולת 



Locateדרך נוספת לבצע 



-שולח את ההזמנה לBorrower-ה
Lender



Lender-המשימות של ה



חדשות בעלמאLendingהזמנות 



מדפיס או מספק את  מזמין או  Lender-ה
הפריט



- Shippingמסך ה



- Lenderהפריט עודכן כסופק אצל ה



Borrower-הפריט עודכן כסופק אצל ה



מקבל את הפריטBorrower-ה



"  פריט הגיע לספרייה"-הסטטוס עודכן ל
Borrower-אצל ה



"  לספקהגיע פריט "-הסטטוס עודכן ל
 Lender-אצל ה



משאיל את הפריט לקוראBorrower-ה



"למזמיןמושאל פריט "-הסטטוס עודכן ל



-וההפריט לספרייה הקורא מחזיר את 
Borrower למחזיר אותו-Lender



Lender-הפריט הוחזר ל



והשאלות בחשבון האישי  סטטוס הזמנות 
בפרימו



מזכה את הפריט וההזמנה  Lender-ה
נסגרה



 Borrower-הנסגרה גם אצל הזמנה 



-אצל ה) (Auditתיעוד הפעולות
Borrower



 Lender-אצל ה)(Auditתיעוד הפעולות 



Recalls & Overdues

מוזמנים או שהגיעו לסיום תקופת ההשאלה  פריטים
Recalls-שלהם 

•ISO :הודעת מייל תשלח מה-Lender ישירות לקורא של ה-
Borrower  .סטטוס ההזמנה ישתנה אצל שניהם ל-

Recalled by Partner
•:Non-ISOההודעה מייל רגיל תשלח מה-Lender ל-

Borrower והוא ישלח מכתבRECALLלקורא דרך עלמא  .
 פריטים מאחרים-Overdues
•ISO :הודעת מייל תשלח מה-Lender ישירות לקורא של ה-

Borrower  .סטטוס ההזמנה ישתנה אצל שניהם ל-Overdue 
Request

•:Non-ISOההודעה מייל תשלח מה-Lender ל-Borrower  והוא
.  לקורא דרך עלמאOVERDUEישלח והוא ישלח מכתב 



דוחות כספיים וסטטיסטיקה

ניתן להפיק דוחות כספיים לקוראים ולספריות  
Analyticsאחרות דרך 

בקשות מכל ניתן להוציא נתונים רבים כמו מספר 
סוג  , חלוקה לפי אוכלוסייה, זמני הספקה, ספק

'  תשלום וכו



Analytics-דוחות ב



הגדרות נחוצות

Workflow 
Profiles TOUs

Locate 
Profiles

Shipping Cost 
Lender Rules

Partners Rota 
Templates



Workflow Profiles



Workflow Profile: ISO Borrowing



Workflow Profile: ISO Lending



Terms of Use (TOU): Lending Loan 
Period



TOU: ILL Borrowing Fee



TOU: Borrowing Loan Period



Locate Profiles



Locate Profile: Details



Locate Profile: Parameters



Shipping Cost Lender Rules: Digital



Shipping Cost Lender Rules: Physical



Partners

General Information
Name
Code
Profile Type
System Type
Parameters
Server
Symbol
Port



Partners: General Information



Partner: Parameters



Rota Templates

General Information
 Code 
 Type (Ordered or non-ordered)
Template members
 ISO Partners
Rota Template Assignment Rules 
 Price
 Level of service
 Format
 User Group



Template Members



Ordered List
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