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ניהול כרטיס הקורא – תאריכי החזרה והארכות
להבין ולהפנים:
האחריות לניהול כרטיס הקורא היא של הקורא.
מרגע ששאלת ספרים חובתך לבדוק לפחות פעמיים בשבוע בכרטיס הקורא שלך את תאריכי
ההחזרה הצפויים ואת פעילות המאריך האוטומטי.
לידיעתך:
הארכת השאלה אוטומטית מתבצעת לגבי כל פריט יומיים לפני תאריך החזרתו הצפוי.
אין לסמוך על התראות אוטומטיות בדוא"ל .הדרך האמינה לבדיקת תאריכי החזרה היא
בכרטיס הקורא.
המאריך האוטומטי פועל עד גבול מסוים )בערך חודש וחצי( .
טבלה מפורטת לפי סוגי הפריטים ומסלולי הלימוד נמצאת בדף הבית של הספרייה תחת
"השאלה".
כניסה לכרטיס הקורא –

אתר הספרייה קטלוג 

לח על כרטיס הקורא שלי

הקלד פעמיי מספר
זהות 9 .ספרות
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לאחר כניסה לכרטיס נפתחות ל האפשרויות רבות אחת מה היא לבדוק את תאריכי ההחזרות והארכות
של הספרי כיצד?
בדיקת תאריכי החזרה והארכות

הסיפרה שבקצה שורת ההארכות והשאלות מתייחסת למספר הפריטי המושאלי ל .הקלק עליה
לפתיחת טבלה מפורטת של הפריטי הנמצאי אצל בהשאלה ותאריכי החזרה מעודכני לגבי כל
פריט.
כדאי לדעת :הפריטי המושאלי ל מסודרי לפי תאריכי ההחזרה הצפויי .הפריטי הראשוני ה
אלה שתארי החזרת הוא הקרוב ביותר.
מספר הפריטי הנמצאי
אצל בהשאלה .הקלק
לטבלה מפורטת.
זוהי הטבלה המפורטת

הקלק לבדיקת פעילות
המארי האוטומטי

תאריכי החזרה מעודכני.
)מתעדכני ע"י המארי
האוטומטי(

קנס מצטבר לגבי כל פריט
שזמ החזרתו עבר ועדיי
נמצא אצל הקורא.
הקנס גדל  ( 3לכל יו
איחור .לכל פריט בנפרד.
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הארכה אוטומטית:
מתבצעת לגבי כל פריט בנפרד ,תמיד יומיי לפני תארי ההחזרה הצפוי.
הארכה אוטומטית מפסיקה כאשר נוצר אחד המצבי הבאי:
 יש הזמנות לפריט.
 עבר את מספר ההארכות האפשרי )כ 6הארכות אוטומטיות(.
 יש חסימה בכרטיס הקורא בגלל קנסות.
לבדיקת המארי האוטומטי –
לגבי כל פריט בנפרד :הקלק על הספרה שבתחילת שורת הפריט.
המארי האוטומטי פעיל כאשר מול המילה הארכה מופיעה אפשרות הארכה.
במידה והמארי האוטומטי מפסיק לעבוד רואי מול שורת ההארכה משפט המפרט )בעברית או
באנגלית( את הסיבה להפסקת ההארכות.

הודעות והתראות בדוא"ל:
במידה והמארי האוטומטי מפסיק להארי אמורה לצאת הודעה אוטומטית לכתובת הדוא"ל של הקורא.
חלק זה של התוכנה אינו אמי ,

• אי קבלת התראה בדוא"ל לא תחשב הצדקה לאיחור בהחזרת ספרי!
• הדר הודאית לבדיקת תאריכי החזרה היא דר כרטיס הקורא.
• במקרי חריגי תשלח הודעת דוא"ל אישית מהספר /ית לקורא.

לעזרתכ תמיד,
צוות ההשאלה.

