מדריך למשתמש – "בצלא  "Lפורטל הספרייה:
רקע:
ממשק "פרימו" של חברת "אקס ליבריס" מחליף את מסך "אלף" כמסך חיפוש הספרייה .במקום
מסך שבו רק מחפשים ספרים ,נבנה פורטל אשר ממנו ניתן לבצע את השירותים הבאים:


חיפוש ספרים ,סרטים ,כתבי עת.



חיפוש מאמרים במאגרי מידע אקדמיים.



חיפוש מאמרים במאגרי מידע חינמיים ברשת.



חיפוש בארכיב הממוחשב של בצלאל – מאגר הדימויים הדיגיטאליים.



קבלת מידע על כל שירותי הספרייה – נהלי השאלה ,שירותי הדרכה ויעץ ,כותרים חדשים
ועוד.

מבנה הפורטל ומילון מונחים:
על מנת שתהיה שפה משותפת למשתמשי הפורטל ,להלן מבנה הפורטל ומילון מונחים
המסביר את מונחיו:
פורטל הספרייה  -המסך ממנו ניתן לגשת לכל השירותים של הספרייה והמאגרים
הדיגיטאליים.
סרגל עליון:



כניסה לחשבון משתמש  -ע"י לחיצה על קישור זה – מקבלים מסך להכנסת שם משתמש
וסיסמא) .שם משתמש = מספר ת"ז מלא ,סיסמא =  6ספרות של תאריך הלידה .דוגמא (120185



החשבון שלי  -לחיצה על קישור זה – מביאה מסך ובו פרטים על מצב השאלות,
חיפושים שמורים ,פריטים נבחרים) .רק למי שנכנס עם סיסמא(



מדף אישי  -לחיצה על קישור זה מביאה מסך ובו הפריטים הנבחרים) .רק למי שנכנס
עם סיסמא(.

סרגל תחתון:


שפה  -לחיצה על קישור זה מאפשרת החלפת שפה לאנגלית/עברית.



ספריות נוספות – מביא מסך המאפשר )דרך הקטלוג הישן( לחפש ספרים מספריות
נוספות.



מצא כתב עת – לחיצה על קישור זה מביאה מסך ובו רשימת כתבי העת האלקטרוניים
אשר הספרייה מנויה עליהם .לחיצה על אחת האותיות מביאה את כתבי העת המתחילים
באות הזו.



חיפוש חדש – לחיצה על קישור זה מכל מסך בפורטל ,מחזירה את המשתמש למסך
החיפוש הראשי .משמש גם כלחצן "נקה" .



לוגו בצלאל – לחיצה על הלוגו מביאה את אתר בצלאל.
סרגל החיפוש:



לשונית חיפוש בספרייה  -לחיצה על לשונית זו מאפשרת חיפוש בספריית בצלאל –
ספרים ,כתבי עת מודפסים.dvd ,



לשונית חיפוש כולל :לחיצה על לשונית זו מאפשרת חיפוש מאמרים במאגרי מידע ברשת
מתוך אתר הספרייה .חלק מהמאמרים הינם כאלו המופיעים גם במאגרי המידע אשר
בתשלום.



דפדוף :לחיצה על קישור זה מאפשרת לכתוב מונח כלשהוא ולקבל את כל המונחים
האפשריים בתחום זה בקטלוג הספרייה עם חיווי של מספר הספרים הנמצאים בספרייה עם
מונחים אלו .ניתן לבחור מונחים עפ"י נושא ,מחבר ,כותר

דוגמא :ביקשתי לבדוק איזה ספרים יש מול המונח "ארכיטקטורה" וקיבלתי רשימה של
מונחים שונים בתחום וכמה ספרים יש מול כל מונח כזה

טבלאות החיפוש:
סוגי חומר:

סוגי חיפוש:

היכן לחפש:

לחצן "חיפוש מתקדם" – מביא מסך ובו מתאפשר לבצע חיפושים מורכבים

לחצן "חיפוש כולל":
כאשר רוצים לחפש מאמרים מתוך תוכנת הספרייה ברשת הכללית ,עוברים מלחצן "חיפוש
בספרייה" ,ללחצן "חיפוש כולל" .המשמעות היא מעבר מחיפוש ספרים לחיפוש מאמרים
ברשת.
בחירת תחום עניין ודירוג המאמרים עפ"י תחום עניין עיקרי:

כאשר מחפשים מאמרים "בחיפוש כולל" מתקבלים בדרך כלל אלפים רבים של תוצאות
המסודרות לאו דווקא עפ"י הסדר של תחום העניין העיקרי המעניין את המשתמש
בספריית בצלאל .סביר להניח כי סטודנט בבצלאל כאשר הוא מחפש מונח מסויים – היה
רוצה כי המאמרים הראשונים בתחום יהיו קשורים לתחום האמנות ולא למשל לתחום
הפסיכולוגיה.
ניתן לקבוע תחום עניין עיקרי ,כך שהמאמרים ידורגו עפ"י תחום עניין זה .כיצד עושים
זאת.
בכניסה ראשונה לפורטל כמשתמש מורשה יופיע מסך ובו ניתן לסמן את תחום העניין
העיקרי ולסמן את סוג המשתמש .משתמש בצלאל יסמן בדרך כלל את "אמנות ומדעי
הרוח" ויבחר את סוג המשתמש המתאים.
בכניסה הבאה שלו כמשתמש מורשה  -המאמרים אשר יופיעו יהיו תמיד מדורגים קודם
כל עפ"י התחום שהוא בחר.

כיצד מעדכנים תחום?
לוחצים על "החשבון שלי"  -מקליקים על "הגדרות אישיות" ובצד שמאל מופיע "עדכן
תחום לימוד" – לוחצים ומעדכנים.

מאגרי מידע אקדמיים )בתשלום(:
בעמוד הבית של פורטל הספרייה מופיעים קישורים המאפשרים גישה ישירה למאגרי
המידע האקדמיים הרשומים לעיל )הכניסה רק מהקמפוס( .הקלקה על אחד מהקישורים
מביאה את הסטודנט/מרצה למסכי האחזור של מאגרי מידע אלו.
הלחצן "כניסה למאגרי מידע מהבית" מאפשר ע"י הקלקה עליו לגשת למאגרי המידע דרך
האזור האישי של הסטודנט/מרצה ומאפשר לו לעיין במאמרים גם בשבתו בבית.

שירותי הספרייה:

מידע כללי:







הספריות בבצלאל ,זמני פעילות וכתובת
זכאים לכניסה לספריות ולקבלת שירותים
דרכי התנהלות בספריה לאוכלוסיית האקדמיה
דרכי התנהלות בספריה לאורחים
בוגרי האקדמיה
שירותים טכניים

אוסף הספרייה:
תיאור מילולי של סוגי הספרים למול תחומי העניין של האקדמיה )לא חיפוש!!(
כתבי עת:
קישור המביא מסך עם רשימת כתבי העת המודפסים  +קישור לאתרי כתבי העת עפ"י מחלקות
האקדמיה
כותרים חדשים:

קישור אשר מביא מסך עם עדכון על הכותרים החדשים שנוספו לספרייה בחודש האחרון.

מקורות לחיפושי מידע:
מביא למסך ממנו ניתן להגיע לקישורים לאתרים ומאגרים בתחומי העניין של האקדמיה:

שירותי הדרכה:
קישור זה מביא מסך עם מדריכים למשתמש ,לומדת הספרייה ,מצגות הדרכה
שירותי השאלה:
קישור זה מביא את כל נהלי ותהליכי ההשאלה של הספרייה.
כתובות וזמני פעילות:
קישורים ל 2-אתרי הספרייה בהר הצופים ובעיר עם פירוט כתובות וטלפונים.
קטלוג אלף:

 לחיצה על קישור זה מביאה את קטלוג אלף  500ומאפשרת להשתמש עדיין בתוכנת החיפושהישנה.

צור קשר בדואר אלקטרוני:
קישור זה מאפשר לכתוב לספרייה ולבקש עצה לגבי חיפושים.

קישורים בתחתית הפורטל:
קישורים אלו מאפשרים גישה ל:

פייסבוק בצלאל:

אתר בצלאל:

חיפוש כותרים )ספרים ,סרטים( בתוכנת הספרייה:
כדי לאתר כותרים מסוג ספרים ו/או סרטים מסך החיפוש הראשי צריך להיות במצב של "חיפוש
בספריה"

ישנם כמה סוגי חיפוש אפשריים:


חיפוש על כל שדות המערכת ללא שום חיתוך נוסף – רושמים את המונח לחיפוש בתיבת
החיפוש במצב הבא:



חיפוש תוך חיתוך בטבלאות החיפוש :ראו הטבלאות – ניתן לשלב אפשרויות שונות מתוך
הטבלאות להלן:
סוגי חומר:







סוגי חיפוש:




היכן לחפש:



דוגמאות:
חיפוש ספרים רק בכותר
חיפוש ספרים עפ"י מחבר
חיפוש ספרים עפ"י נושא וכו'
חיפוש  dvdעם מונח החיפוש המדוייק
חיפוש מתקדם:
מאפשר לבצע חיפוש עם יותר ממונח חיפוש אחד – למשל :
ספרים שעוסקים גם בארכיטקטורה וגם באקלים
ספרים שעוסקים בקרמיקה וגם ביפן
תוצאות החיפוש:
לאחר שביצעתם את הקלדת מונחי החיפוש ולחצתם על "חפש" מתקבלת רשימת הכותרים העונה
לשאילתה שלכם.
כיצד נראית הרשימה וכיצד ניתן להפיק ממנה את מקסימום התועלת?
המונח לדוגמא שנבחר הוא  – art franceאמנות צרפת
כאשר חיפשנו ספרים בנושא זה מול "מילים מנושא" קיבלנו את המסך הבא:

מה יש במסך זה?
אפשרות לראות רק את הכותרים המושאלים
אפשרות למקד/לצמצם תוצאות עפ"י רשימת הנושאים אשר בצד ימין
אפשרות להציג עוד נושאים ע"י לחיצה על הצג אפשרויות ויכולת לבצע חיתוכים בוליאניים
)וגם/כלול( )ללא/הוצא( או לחילופין לבצע חתך עפ"י מונח אחד בלבד וכך לצמצם את כמות
המאמרים ע"י בחירה של המונח הרלבנטי מתוך מילון המונחים המוצג מול רשימת הספרים.
אפשרות לראות את הכותרים של מחבר מסוים ,ע"י בחירת המחבר מהרשימה אשר בצד ימין
ולהרחיב הרשימה ע"י "אפשרויות נוספות" ויכולת לבצע חיתוכים כנ"ל.

אפשרות לבחור איזה סוג חומר רוצים לראות מתוך הרשימה :ספרים ,סרטים וכו'
אפשרות לראות ספרים מאוסף הר הצופים או אוסף הספריה לארכיטקטורה
אפשרות לבחור ספרים עפ"י שנות הפרסום שלהם
אפשרות לראות ספרים רק בעברית ,רק באנגלית
אפשרות למיין את הרשימה עפ"י הרשום לעיל ולקבל את רשימת התוצאות בהתאם

אפשרות לסמן פריטים נבחרים כדי לשמור אותם בחשבון האישי ע"י סימונם)ראו כוכבית כתומה(

אפשרות לבצע שמירה של חיפוש לצרכים עתידיים ולתת לחיפוש זה שם משלך

אפשרות לבצע שמירת פריטים של דף שלם:

חיפוש בתוך רשומת פריט בודד:
להלן פירוט העיון ברשומת פריט בודד בתוצאות החיפוש:

כדי לקבל את הפרטים הנוגעים לרשומה יש ללחוץ על "פירוט נוסף" או על הכותרת המסומנת
כקישור .המסך המתקבל:

ניתן לגלוש לכל אחד מהקישורים המופיעים במסך זה.
כדי לקבל את מירב הפרטים לגבי מיקום הספר יש ללחוץ על "מיקום" ואז מקבלים את המסך הבא:

במסך זה ניתן לראות את פירוט מלא של מיקום הספר על המדף בספרייה הרלבנטית.
כדי לראות עוד פרטים על הספר באתרים נוספים יש ללחוץ על לשונית "אפשרויות נוספות" ואז
מתקבל המסך הבא:

ניתן ללחוץ על  GOמול האתר המסומן ולקבל פרטים על הספר באתר זה.
הזמנת ספרים – ביצוע הזמנה ניתן לבצע רק במצב שספר רשום כמושאל  -או אז יש ללחוץ על
לשונית "הזמנה" )רק במצב של כניסה עם חשבון משתמש!( :

חיפוש כתבי עת מודפסים בתוכנת הספריה:
כדי לראות כתבי עת מודפסים באוסף הספריה או כתבי עת שהיו בעבר באוסף וכיום יש עותקים
כרוכים שלהם בספרייה – יש לבחור בסוגי חומר "כתבי עת".

תוצאת חיפוש של כתבי עת תציג לצד הפרטים אייקון בצורה של כתב עת:

החיפוש המתקדם:

כפי שרואים במסך זה – ניתן לשים  2מונחי חיפוש כאשר השאילתה היא "ספרים העוסקים
בארכיטקטורה ואקלים.
?Did you mean
במידה וכתבת מונח בצורה לא נכונה המערכת יודעת לשאול האם למה התכוונת:

שמירת שאילתה:

כאשר לוחצים על הלשונית "שמירה של החיפוש" )רק במצב של כניסה עם חשבון משתמש!!(
מקבלים את המסך הבא:

נותנים לחיפוש שם באופן חופשי והמבטא את השאילתה בצורה המאפיינת ביותר ולוחצים על
שמירה.
כדי לאחזר את השאילתה בכל רגע נתון ,עליך להיכנס ל"חשבון שלי" ללשונית "חיפושים",
להקיש על הקישור עם השם שנבחר ותקבל בחזרה את רשימת התוצאות של השאילתה.

סימון ואחזור פריטים נבחרים – ניתן לסמן על גבי רשימת תוצאות פריטים נבחרים שיש
בכוונתך לשמור בחשבון האישי שלך .לחיצה על כוכבית ההופכת אותה לכתומה מעבירה
את הפריט לחשבונך האישי למדף האישי – :e-shelf

כדי לראות את הפריטים הנבחרים בכל רגע נתון – עליך להכנס לחשבון המשתמש
ללשונית "מדף אישי" ושם ניתן לקבל את רשימת הפריטים הנבחרים האישית.

ניתן בכל רגע נתון להסיר פריט מהרשימה ע"י סימונו ולחיצה על סימן המחיקה בסרגל.
ניתן להכנס לרשומה של פריט ע"י הקלקה על הכותרת של הפריט.
כדי לבדוק את מצב השאלות הספרים של המשתמש – יש ללחוץ על "החשבון שלי",
במסך המתקבל ברירת המחדל היא "החשבון שלי" ניתן לראות מצב השאלה נוכחי
והשאלות קודמות:

