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.2

מסך פתיחה -חיפוש פשוט בקטלוג הספריה

במסך זה ניתן להכניס ערכים לחיפוש בקטלוג הספריה:
1
3

2

4
6

5
7
8

1

הקלד טקסט ובחר בשדות מתחת את האופציה
המתאימה

2

חיפוש בכותר :מציאת כותר ע"י שימוש ב 4
אפשרויות:

3

טקסט חלקי :מילה או כמה מילים משם הכותר

4

טקסט מלא :חיפוש מדויק של הטקסט שהוקלד

5

כולל אחריות :חיפוש במשפטי אחריות

6

חיפוש בתאור :חיפוש הטקסט בתאור הכותר

9
10
11
12
13

14

7

סוג פריט :בחירת סוג פריט מתוך טבלה

8

שפה :בחירת שפת הכותר מתוך טבלה

9

מחבר :לקבלת תוצאה מדויקת של שם המחבר יש להקליד באופן הבא :שם משפחה ,פסיק ,רווח ,שם פרטי.
ניתן להכניס גם שם פרטי בלבד או שם משפחה בלבד והמערכת תציג תוצאות של כל שמות המחברים הכוללים את
השם שהוקלד.

10

הוצאה :יש להקליד שם ההוצאה לאור לקבל תוצאות על פי שם המו"ל

11

מילות מפתח :יש להדליק מילה אחת או יותר לקבלת פריטים המכילים את מילות המפתח

12

מספר מיון :יש להקליד מספר מיון ידוע לקבלת תוצאות על פי מספר מיון )שיטת קיטלוג דיואי(

13

חפש :לאחר הכנסת הערכים בשדות השונים ,לחיצה על כפתור חפש תציג רשימת פריטים תואמים.

14

נקה :לניקוי שדות החיפוש הקודם וביצוע חיפוש חדש

.3

חיפוש מורכב

במסך זה ניתן להכניס ערכים לשאילתת חיפוש בצורה מורכבת יותר )חיפוש בוליאני(:

.4

דוח ספרים חדשים

מתוך התפריט הראשי ,לחיצה על קטלוג  Åספרים חדשים תציג רשימת ספרים חדשים שהגיעו לספריה:

.5

תוצאות חיפוש

במסך זה ניתן לצפות בתוצאות החיפוש כפי שנקבע בשאילתה במסך הקודם:

• הרשימה מוצגת בסדר אלפבתי של שם הכותר.
• ערכי החיפוש שהוכנסו בשאילתה מוארים בצבע אדום.
במסך זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:
 .1מיון -ניתן לשנות את מיון הכותרים על ידי לחיצה על הכותרות .לדוגמא :למיון לפי שם מחבר ,יש ללחוץ על
הכותרת מחבר .למיון לפי שנת הוצאה יש ללחות על כותרת שנה וכדומה.
 .2פרטי כותר -לצפיה בפרטים מורחבים של הכותר יש ללחוץ על מספר המיון של הפריט.
 .3מחבר -לצפיה בכותרים נוספים מאת מחבר מסוים יש ללחוץ עם העכבר על שם המחבר.
 .4סימן מדף -לצפיה בכותרים נוספים בעלי סימן מדף זהה )מספר דיואי( יש ללחוץ עם העכבר על סימן המדף
המבוקש.
 .5הזמנה -ניתן לבצע הזמנה לפריט מסוים ע"י לחיצה על
פריט יש לצפות בפרק "הזמנת פריט".

מול שם הפריט המבוקש .להסבר על הזמנת

.6

פרטי עותק

לצפיה בפרטי עותק ,יש ללחוץ על מספר המערכת של הפריט המבוקש מתוך מסך תוצאות חיפוש:

מסך זה מציג פרטים של העותק המבוקש כמו גם מצב העותקים בספריה )אם יש ,כמה יש( ,האם הם
ניתנים להשאלה ולכמה ימים.

.7

הזמנת פריט

משתמשים הרשומים כמנויים בספריה ,יכולים להזמין פריטים ,ופריטים אלו יחכו להם בספריה תקופה מסוימת כפי
שנקבע ע"י הנהלת הספריה .להזמנת פריט יש ללחוץ על הצלמית

שמול הפריט המבוקש.

נפתח חלון מצד שמאל:
יש להכניס מספר קורא בספריה ,ומספר זהות ,וללחוץ על כפתור הזמן .הזמנתך
תרשם במערכת הספריה ,והודעה תישלח כאשר הפריט המוזמן יגיע לספריה.

להסרת הספר מרשימת ההזמנות יש ללחוץ על
ההזמנות.

.8

 ,והפריט יוסר מרשימת

פרטי קורא בספריה

לצפיה בפרטי קורא -תקופת מנוי ,פריטים מושאלים ,פריטים מוזמנים ,חובות ותשלומים יש להכנס דרך התפריט
הראשי למנויים  Åהזדהות
יש להכניס מספר קורא בספריה ומספר זהות.

1
3

2
4

5
6

7

1

תצוגת שם משתמש ומספר זהות

2

תצוגת חובות נוכחיים

3

תצוגת חובות נוכחיים ותשלומי קורא

8

4

תצוגת של ספרים בהשאלה בתקופה נוכחית

5

תצוגת של ספרים שהושאלו בעבר

6

הארכת ספרים :להארכה יש ללחוץ על  .+הארכת הפריט תתארך בהתאם למדיניות הספריה

7

תצוגה של פריטים שהוזמנו ע"י המשתמש

8

על מנת לבטל הזמנה של פריט יש ללחוץ על – מול שם הפריט

.9

השאלות בעבר

לחיצה על הקישור "השאלות בעבר" תציג מסך ובו פרטים על ספרים שהושאלו בעבר על ידי הקורא:

 .10פרטי ספריה
מתוך התפריט הראשי ,לחיצה על ספריה  Åפרטי ספריה תפתח את המסך הבא בו מוצגים פרטים על הספריה
ודרכים ליצירת קשר:

