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1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
1.1. Από την αρχική οθόνη
 Στο πλαίσιο αναζήτησης της αρχικής οθόνης → Search the catalog (π.χ. τίτλο
περιοδικού, ΠΡΟΣΟΧΗ η αναζήτηση με ISSN απαιτεί την παύλα ανάμεσα) →Submit

 Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι η παρακάτω οθόνη
 Το περιοδικό με τίτλο Detail περιγράφεται ως Material type: Continuing Resource; Type of
continuing resource: periodical
 Στην καταλογογράφηση περιγράφεται στο 008 :
type of material → CR-Continuing Resources,
θέση 06-Type of date/Publication status →c-Continuing resource currently published
→d-Continuing resource ceased publication
→u-continuing resource status unknown
θέση 21-Type of continuing resource →p-periodical
→n-newspaper
 Επιλογή του τίτλου περιοδικού
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 Holdings → περιγραφή των αντιτύπων της κάθε βιβλιοθήκης ή ο ραβδοκώδικας των τευχών
που παραλήφθηκαν
 Στο υποσύστημα των περιοδικών υπάρχει η δυνατότητα να παραλαμβάνονται τα περιοδικά
είτε ως περιοδικά με ή χωρίς ραβδοκώδικα είτε ως αντίτυπα (holding) με ραβδοκώδικα,
ανάλογα με το πώς τα διαχειρίζεται η κάθε βιβλιοθήκη π. χ. μια βιβλιοθήκη παραλαμβάνει
το περιοδικό με συνδρομή σταθερά ενώ μια άλλη βιβλιοθήκη αγοράζει μόνο 3 τεύχη. Στην
περίπτωση αυτή η πρώτη βιβλιοθήκη θα παραλάβει τα τεύχη κανονικά και θα αποφασίσει
αν θέλει κάθε τεύχος να έχει ραβδοκώδικα και στην δεύτερη περίπτωση θα περάσει τα 3
τεύχη που αγόρασε ως αντίτυπα, οπότε μπορεί να επιλέξει αν θα δανείζονται ή όχι.
 Προτείνετε τα holding που έχουν ραβδοκώδικα από το σύστημα των ήδη υπαρχόντων
περιοδικών να σβηστούν

 Descriptions → περιγραφή κάποιων από τα χαρακτηριστικά του περιοδικού
 Subscriptions→ εμφανίζονται οι βιβλιοθήκες που έχουν συνδρομή και επιλογή subscriptions
details για να εμφανιστεί αναλυτικά η κάθε συνδρομή
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 Information → διάφορες πληροφορίες για την συνδρομή

1.2 Από το υποσύστημα των περιοδικών
 Στο υποσύστημα των περιοδικών → Search subscriptions (π.χ. τίτλο περιοδικού,
ΠΡΟΣΟΧΗ η αναζήτηση με ISSN απαιτεί την παύλα ανάμεσα) → Submit
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 Το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι η παρακάτω οθόνη

 Εμφανίζονται οι βιβλιοθήκες που έχουν συνδρομή
 Επιλογή του τίτλου για να εμφανιστεί αναλυτικά η κάθε συνδρομή
 Information → διάφορες πληροφορίες για την συνδρομή
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2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
 Planning → edit history για να περαστεί ή να αλλάξει την περίληψη αποκτημάτων

 Αναλυτικά στο Received issues ο κάθε χρόνος ξεχωριστά π.χ.
v. 25-36 (2010), v. 37-48 (2011), v. 49-60 (2012) → volume
v. 10 no. 1-12 (2014), v. 11 no 1-12 (2015) → volume, issue
v. 10 no. 1-12 (2014), v. 11 no 1-12 (2015), supp no. 22 (2015), index(2015) →
volume, issue, supplement, index
v. 5-6 no. 1-6 (2013), v. 7-8 no. 1-6 (2014) → 2 volume τον χρόνο, issue
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v. 8 (2008), v. 9 (2009), v. 10 (2010) → 1 volume τον χρόνο
Όταν λείπει ένα τεύχος π. χ. το no. 6 από το v. 10 του 2014 → v. 10 no. 1-5, 7-12
(2014)
Συντομογραφίες
που
προτείνονται:
v.→volume,
no.→issue,
supp
no.→supplement, index→index
 Missing issues προτείνεται να μην συμπληρώνεται

 Issues → εμφανίζονται τα τελευταία τεύχη που αναμένονται (αν έχουμε συνδρομή)

 Summary → εμφανίζεται η περίληψη αποκτημάτων, τα τεύχη τα οποία βρίσκονται στην
βιβλιοθήκη.
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3. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ
3.1 Γενικά
 Στην οθόνη της συνδρομής του περιοδικού σε μια βιβλιοθήκη :
 Serial collection → όλες οι συνδρομές σε όλες τις βιβλιοθήκες
 Create routing list → δημιουργία λίστας χρηστών που θα μπορούν να ειδοποιούνται όταν
παραλαμβάνονται τεύχη
 Claims → καθορισμός κάθε πότε το σύστημα θα υπενθυμίζει τα αναμένοντα τεύχη
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 Check expiration → έλεγχος πότε λήγει η συνδρομή

 Manage frequencies → εμφανίζονται όλες οι υπάρχουσες συχνότητες που υπάρχουν στο
σύστημα
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 New frequency → εισαγωγή συχνότητας που δεν υπάρχει ήδη

 Manage Numbering Patterns → εμφανίζονται όλα τα number patterns που υπάρχουν στο
σύστημα
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 New numbering pattern → εισαγωγή νέου number patterns που δεν υπάρχει ήδη

3.2 Δημιουργία νέας συνδρομής
3.2.1 Νέα συνδρομή όχι σε συγκεκριμένο περιοδικό
 New subscription → η δημιουργία νέας συνδρομής όχι σε συγκεκριμένο περιοδικό
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 Στην νέα συνδρομή στο record πρέπει να γίνει αναζήτηση του περιοδικού για το οποίο
δημιουργείται η νέα συνδρομή

 Search for record
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3.2.2 Νέα συνδρομή σε συγκεκριμένο περιοδικό
 New subscription → η δημιουργία νέας συνδρομής στο συγκεκριμένο περιοδικό «Detail»

 Vendor→ ο προμηθευτής
 Record → το νούμερο της εγγραφής υπάρχει ήδη του περιοδικού «Detail»
 Do not create an item record when receiving this serial → να μην δημιουργείται εγγραφή
τεκμηρίου (ραβδοκώδικας) κατά την παραλαβή του τεύχους (προτεινόμενο), εκτός και αν η
βιβλιοθήκη επιθυμεί να έχει ραβδοκώδικα το κάθε τεύχος
 When there is an irregular issue → όταν το περιοδικό έχει ακανόνιστη συχνότητα
o keep issue number → το περιοδικό έχει συνεχόμενη αρίθμηση
o skip issue number → δεν είναι γνωστό αν έχει συνεχόμενη αρίθμηση
 Manual history → επιλογή πάντα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ή
τροποποίησης περίληψης αποκτημάτων
 Call number → Αλφαβητικά (συνήθως ταξιθετούνται αλφαβητικά)
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 Library → η βιβλιοθήκη που έχει το περιοδικό
 Public note → σημειώσεις που είναι ορατές στον OPAC π.χ. είναι σε βιβλιοδεσία, είναι στο
βιβλιοστάσιο, είναι στο α’ υπόγειο κ.α.
 Non public note → σημειώσεις μόνο για το προσωπικό των βιβλιοθηκών π.χ. Αγορά
Κεντρικής
 Patron notification → none συνήθως, εκτός και αν υπάρχει routing list ώστε να
ειδοποιούνται οι χρήστες για την παραλαβή τευχών του περιοδικού αυτού
 Location → που βρίσκεται το περιοδικό (other areas )
 Grace period → ο αριθμός των ημερών πριν από την έκδοση των claims
 Number of issues to display to staff → ο αριθμός των τευχών που εμφανίζονται στο
προσωπικό
 Number of issues to display to the public → ο αριθμός των τευχών που εμφανίζονται στο
κοινό, στον OPAC
Επιλογή Next
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 First issue publication date → η ημερομηνία του πρώτου τεύχος από το οποίο θα ξεκινήσει η
πρόβλεψη
 Frequency → επιλογή της συχνότητας
 Subscription length → τα τεύχη που θα παραληφθούν στην διάρκεια της συνδρομής
 Subscription start date → η ημερομηνία που ξεκινά η συνδρομή
 Subscription end date → η ημερομηνία που σταματά η συνδρομή
 Numbering pattern → επιλογή του numbering pattern
 Begins with → ο πρώτος τόμος του τεύχους που ξεκινά η συνδρομή
 Inner counter → κενό

 Test prediction pattern για να εμφανιστεί η πρόβλεψη και να ελεγχθεί αν είναι σωστή
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3.3 Επεξεργασία ήδη υπάρχουσας συνδρομής
 Στην οθόνη συνδρομής ενός περιοδικού → Edit → Edit subscription
{ενώ με το Edit as new (duplicate) δημιουργεί αντίτυπο της ήδη υπάρχουσας συνδρομής}
 Για την καλύτερη λειτουργία των συνδρομών ζητήθηκε οι ήδη υπάρχουσες συνδρομές να
έχουν expiration date 31/12/2014, ώστε να δημιουργήσουμε νέες συνδρομές
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 Τα πεδία είναι παρόμοια με την δημιουργία νέας συνδρομής

4. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ
4.1 1ος τρόπος
 Στην οθόνη των συνδρομών της συγκεκριμένης βιβλιοθήκης επιλογή receive
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 Status → arrived και save

 Edit serials → παραλαβή νέου τεύχους και πάλι η ίδια διαδικασία

 Supplement issue → παράρτημα ή index →arrived → save
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 Generate next → για να εμφανιστούν συγχρόνως πολλά τεύχη και να παραληφθούν μαζί
→edit serials
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 Arrived αυτά που έχουν έρθει

4.1 2ος τρόπος
 Στην οθόνη των συνδρομών ενός περιοδικού → Actions → Serials receive

 Arrived → Save
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5. ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
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