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2. Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi tài liệu .......................................................................................... 14 
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  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

2 
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1.2. Quy trình quản lý danh sách (review file) ............................................................................. 106 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ BIÊN MỤC 

I. Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu phân hệ biên mục 

Phân hệ biên mục của Sierra cung cấp một giao diện đồ hoạ, cho phép người dùng quản lý 

và duy trì cơ sở dữ liệu tài liệu của Thư viện. 

Phân hệ biên mục của Sierra cho phép bạn: 

- Tạo biểu ghi thư mục, biểu ghi tài liệu, biểu ghi nhất quán và các biểu ghi khác 

- Chỉnh sửa các biểu ghi đã tồn tại 

- Thực hiện các cập nhật toàn bộ hoặc cập nhật nhanh (chỉnh sửa các biểu ghi theo 

lô) 

- Tạo danh sách các biểu ghi theo các tiêu chí nhất định (review file) 

- Xoá biểu ghi… 

2. Đăng nhập Sierra desktop 

Người dùng đăng nhập vào ứng dụng Sierra Desktop bằng cách sử dụng biểu tượng shortcut 

trên màn hình Windows. Biểu tượng này xuất hiện khi Sierra được cài đặt. Sau khi log-in, 

người dùng có thể lựa chọn những ứng dụng mà họ có quyền thực hiện. 

* Thay đổi mật khẩu của tài khoản: 

Để thay đổi mật khẩu, bạn phải được gán quyền số 787 (Change password). 

Lưu ý: Để đảm bảo tính bảo mật cho tài khoản của mình, ngay sau lần đầu tiên đăng nhập 

vào hệ thống, người dùng nên tiến hành thay đổi mật khẩu cho tài khoản. 

Thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập theo các bước hướng dẫn dưới đây:  

Bước 1: Đăng nhập vào Sierra Desktop. 

Bước 2: Chọn “Admin” | “Change Password”. 

Bước 3: Nhập mật khẩu đã được cung cấp vào ô: Old Password. 
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Bước 4: Nhập và xác nhận mật khẩu mới vào ô: New Password. 

Bước 5: Chọn “OK”. 

3. Các loại biểu ghi trong phân hệ biên mục 

Dưới đây là các loại biểu ghi được tạo trong phân hệ biên mục: 

Loại biểu ghi Được tạo trong phân hệ 

Nhất quán Biên mục 

Thư mục Biên mục 

Khóa học Biên mục 

holdings/checkin Biên mục 

Tài liệu Biên mục 

Bạn đọc Biên mục 

Chương trình Biên mục 

Tài nguyên Biên mục 

Định tuyến Biên mục 

Tập Biên mục 

 

II. Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi 

1. Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục 

Để hiển thị các biểu ghi thư mục, bạn phải được gán quyền 101 (View bibliographic 

records) hoặc quyền 151 (View summary list). Để chỉnh sửa các biểu ghi thư mục, bạn phải 
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được gán quyền104 (Update bibliographic records). Tham khảo các quyền sử dụng trong 

Sierra để biết thêm thông tin. 

Sierra cung cấp cho người dùng nhiều phương thức tìm kiếm khác nhau bao gồm: tìm theo 

nhan đề, tìm theo tác giả, tìm theo năm xuất bản, tìm theo chủ đề… Tuỳ thuộc vào nhu cầu 

của mình mà người dùng có thể lựa chọn sử dụng phương thức tìm kiếm cho phù hợp. 

Để thực hiện tìm kiếm biểu ghi thư mục trong phân hệ biên mục của Sierra thực hiện các 

bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản phân quyền và chọn Catalog từ danh sách chức năng  

(mục Function) 

Khi đó, giao diện phân hệ biên mục được hiển thị như sau: 

 

Bước 2: Chọn một phương thức tìm kiếm từ danh sách các giá trị sổ xuống trong mục tiêu 

chí tìm, sau đó nhập từ khoá tìm vào ô tìm kiếm như hình dưới đây: 
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Bước 3: Click chuột vào nút “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm. Khi đó, hệ thống 

trả về kết quả như sau: 

 

Trên giao diện kết quả tìm kiếm, số lượng kết quả phù hợp với điều kiện tìm được hiển thị 

ở phía dưới cùng của giao diện. Trên giao diện này, người dùng có thể xem được thông tin 

mô tả khái quát về tài liệu như: nhan đề, tác giả, chỉ số phân loại, cutter, kho lưu trữ tài liệu 
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và số lượng các biểu ghi đính kèm (biểu ghi tài liệu, biểu ghi holdings, biểu ghi đơn đặt 

hàng). 

Bước 4: Từ giao diện kết quả tìm kiếm, chọn một biểu ghi thư mục cần hiển thị, sau đó 

chọn “Select”; hoặc kích đúp chuột vào tên biểu ghi để hệ thống mở giao diện hiển thị đầy 

đủ các thông tin chi tiết cho biểu ghi: 

 

Trong đó: 

- Giá trị phía trên cùng bên trái giao diện cho biết mã số của biểu ghi trong hệ thống 

- Thông tin thư mục của biểu ghi: Phía trên của giao diện này, người dùng có thể xem 

được các thông tin thư mục của biểu ghi bao gồm các thông tin cơ bản như số của biểu ghi 

(hay còn gọi là bib number, VD: b10081811), nhan đề của biểu ghi, chỉ số phân loại, cutter 

và kho lưu trữ. Thư viện có thể liên hệ với Innovative để cấu hình các trường hiển thị trong 

từng chức năng của Sierra. 

- Các thẻ thông tin của biểu ghi. Cụ thể: 



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

9 
 

 Thẻ Summary: Chứa thông tin tổng quan về các loại biểu ghi đính kèm với biểu 

ghi thư mục hiện tại. Trong đó, bạn có thể chọn một loại biểu ghi cần xem thông tin từ 

danh sách các loại biểu ghi sổ xuống trong mục View:  

 

 

Thẻ Summary có chứa các nút sau: 

Nút Attach New… <tương ứng với từng loại biểu ghi> 

Nút Attach New… trong thẻ Summary cho phép tạo một biểu ghi Checkin, biểu ghi tài 

liệu (item record), hoặc biểu ghi đơn đặt hàng (order record) tương ứng với các loại biểu 

ghi trong danh sách thả xuống của thẻ View. Sierra cũng có thể thiết lập hiển thị tất cả các 

giá trị đính kèm với tất cả các loại biểu ghi trên cùng một giao diện, thay vì việc hiển thị 

các giá trị đính kèm từng loại biểu ghi khác nhau. 
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Nút Select 

Nút Select cho phép người dùng lấy ra (hiển thị) thông tin biểu ghi mà mình quan tâm. Ví 

dụ, để hiển thị thông tin của tài liệu i10071830, click chuột vào dòng tương ứng với tài liệu 

và chọn Select 

Nút Delete 

Xóa các biểu ghi đã đánh dấu. 

Nếu biểu ghi thư mục hiện đang bị ẩn, trạng thái ẩn (chữ Suppressed) sẽ xuất hiện trên 

giao diện với màu đỏ. Biểu ghi bị ẩn không xuất hiện trên OPAC, nhưng vẫn xuất hiện 

trong giao diện làm việc của nhân viên thư viện.  

 



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

11 
 

 

 Thẻ Record chứa thông tin liên quan tới một biểu ghi mà bạn chọn trong mục View 

của thẻ Summary (item, holding, orders). Khi số biểu ghi được hiển thị trên thẻ Record, 

người dùng có thể biết được đó là loại biểu ghi đính kèm nào. Trong đó, những biểu ghi có 

chứa chữ i ở đầu là biểu ghi tài liệu, chứa chữ c ở đầu là biểu ghi checkin, chứa chữ o đứng 

đầu là biểu ghi đơn đặt hàng. 

Ví dụ: Khi giá trị trong mục View của thẻ Summary được chọn là Item, bạn có thể lựa 

chọn một biểu ghi trong danh sách các biểu ghi tài liệu ở phần nội dung chính giữa giao 

diện  

Chọn “Select” hoặc kích đúp chuột vào một biểu ghi. Khi đó, hệ thống sẽ chuyển sang thẻ 

Record phía bên trái giao diện, màn hình sẽ hiển thị các thông tin chi tiết liên quan đến 

biểu ghi tài liệu mà bạn lựa chọn  



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

12 
 

 

 Thẻ Item-Level hold chứa các thông tin đặt mượn của bạn đọc (nếu có) trên biểu 

ghi tài liệu (item record) mà bạn đang lựa chọn. Chữ số hiển thị bên trên thẻ thể hiện số 

lượng đặt mượn tương ứng của bạn đọc trên biểu ghi. Khi hiển thị thẻ Item-Level Holds, 

thư viện có thể thêm một bạn đọc vào danh sách đặt mượn, huỷ các đặt mượn từ danh sách 

đợi, thay đổi thứ tự ưu tiên của các đặt mượn và chỉnh sửa các đặt mượn trong danh sách 

đợi.  

 Thẻ Bib-Level hold chứa các thông tin đặt mượn của bạn đọc (nếu có) trên biểu ghi 

thư mục (bib record) mà bạn đang hiển thị. Chữ số hiển thị bên trên thẻ Bib-Level hold thể 

hiện số lượng đặt mượn tương ứng của bạn đọc trên biểu ghi thư mục hiện tại. Khi hiển thị 

thẻ Bib-Level Holds, thư viện có thể thêm một bạn đọc vào danh sách đặt mượn, huỷ các 

đặt mượn từ danh sách đợi, thay đổi thứ tự ưu tiên của các đặt mượn và chỉnh sửa các đặt 

mượn trong danh sách đợi.  

 Thẻ Routing chứa các thông tin định tuyến (thông tin bạn đọc) của ấn phẩm định 

kỳ mà bạn đang hiển thị. Thẻ này chỉ xuất hiện khi giá trị trong mục View của thẻ 

Summary được chọn là Holdings. Khi chọn thẻ này, người dùng sẽ biết được các người 

dùng hiện đang thuộc danh sách định tuyến của thẻ checkin (danh sách người dùng đăng 

ký nhận 1 bản sao của ấn phẩm mỗi khi ấn phẩm về thư viện). 
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Ngoài ra, trong giao diện hiển thị biểu ghi thư mục, người dùng có thể chọn nút “View” 

hoặc “Edit” trên thanh công cụ để xem các thông tin mô tả đầy đủ của biểu ghi dưới dạng 

MARC hoặc chỉnh sửa biểu ghi: 

 

Thông tin hiển thị phía dưới cùng của giao diện (phần bôi đỏ) cho biết người dùng đang ở 

chế độ nào, tương ứng với các nội dung mà người dùng có thể thực hiện được (chỉ xem 

hay chỉnh sửa). 
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2. Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi tài liệu 

Để hiển thị biểu ghi tài liệu, bạn phải được gán quyền 121 (View item records). Để chỉnh 

sửa các biểu ghi tài liệu, bạn phải được gán quyền 124 (Update item records). Để hiển thị 

các đặt mượn trên từng bản tài liệu cụ thể trong thẻ Item-Level Holds, bạn phải được gán 

quyền 45 (Holds management). 

 

Để hiển thị các biểu ghi tài liệu, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản phân quyền và chọn Catalog từ danh sách chức năng  

(mục Function). 

Bước 2: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục đính kèm các biểu ghi tài liệu mà bạn mong 

muốn. 

Bước 3: Trong mục View của thẻ Summary, chọn giá trị Item. Khi đó, tất cả các biểu ghi 

tài liệu được đính kèm với nhan đề hiện tại sẽ được hiển thị như hình dưới đây:  
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Bước 4: Chọn một biểu ghi cần hiển thị bằng cách đánh dấu tích vào ô trống tương ứng 

với biểu ghi cần chọn, sau đó chọn “Select”. Màn hình giao diện sẽ hiển thị thông tin chi 

tiết về biểu ghi tài liệu như sau: 

 
 

Trên giao diện này, Sierra hiển thị các trường có chiều dài cố định và các trường có chiều 

dài thay đổi của biểu ghi tương ứng trong phần chính giữa của giao diện. Nếu tài liệu hiện 

đang được ghi mượn cho bạn đọc, tên bạn đọc đang mượn tài liệu sẽ được hiển thị trong 

phần trạng thái của tài liệu (phía trên giao diện hiển thị chi tiết tài liệu). Để ẩn tên bạn đọc 

khỏi giao diện hiển thị thông tin bản tài liệu, liên hệ với Innovative. 

 

3. Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi trên cơ sở dữ liệu từ xa. 

Để tìm kiếm các biểu ghi trên các cơ sở dữ liệu từ xa, thực hiện các bước theo hướng dẫn 

dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào giao diện nhân viên và chọn chức năng Catalog 

Bước 2: Từ màn hình giao diện chức năng Catalog, kích chuột vào nút mũi tên trong mục 

lựa chọn phương thức tìm kiếm, sau đó chọn giá trị Remote: 
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Khi đó, hệ thống hiển thị hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu tìm kiếm như sau: 

 
 

Bước 3: Chọn cơ sở dữ liệu cần tìm kiếm bằng cách tích chọn các cơ sở dữ liệu hiển thị 

trong hộp thoại Select Databases, sau đó chọn “OK” 
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Bước 4: Nhập từ khoá tìm trong hộp thoại văn bản, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực 

hiện tìm kiếm: 

 
 

Hệ thống hiển thị tiến trình tìm kiếm như sau: 
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Trên tiến trình này, người dùng có thể thấy: 

- Tên các máy chủ mà hệ thống đang thực hiện tìm 

- Tên cơ sở dữ liệu 

- Tổng số biểu ghi đã thực hiện tìm kiếm 

- Số biểu ghi phù hợp yêu cầu tìm 

- Trạng thái kết nối của máy chủ (đang xử lý, không kết nối hoặc đã hoàn thành). 

Bước 5: Click chuột vào “Stop”, sau đó chọn “Close” để hệ thống kết thúc quá trình tìm 

kiếm và hiển thị những biểu ghi đã tìm được: 

 

 
 

Trên màn hình, hệ thống trả lại kết quả tìm kiếm là danh sách các biểu ghi phù hợp, kiểu 

tài liệu của chúng và cơ sở dữ liệu lưu trữ. 
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Bước 6: Chọn một biểu ghi cần tìm sau đó chọn nút “Select” ở phía trên bên trái màn hình 

để hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của biểu ghi: 

 

 

Trên giao diện này, người dùng có thể xem chi tiết các thông tin mô tả biểu ghi theo định 

dạng MARC. Nếu muốn lưu biểu ghi vào cơ sở dữ liệu nội bộ của Thư viện, người dùng 

có thể tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin như các trường thông tin nội bộ cho phù 

hợp. 

4. Xem trước màn hình hiển thị biểu ghi thư mục trên WebPAC từ giao diện nhân 

viên 

Sierra hỗ trợ tính năng xem trước màn hình hiển thị biểu ghi thư mục trên WebPAC từ giao 

diện nhân viên. Để sử dụng tính năng này, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục 

Bước 2: Từ giao diện hiển thị biểu ghi (giao diện tổng quan hoặc giao diện chỉnh sửa biểu 

ghi), chọn “View | Public Display”. 
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Khi đó, hệ thống sẽ tự động liên kết tới giao diện hiển thị biểu ghi trên WebPAC hoặc 

Encore (đối với các thư viện sử dụng phần mềm tìm kiếm tập trung Encore). 
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III. Biểu ghi thư mục 

1. Tạo biểu ghi thư mục 

1.1. Tạo biểu ghi thư mục ở chế độ thông thường 

Để tạo biểu ghi thư mục trong phân hệ biên mục (Catalog), bạn phải được phân quyền 102 

(Create bibliographic records). Tham khảo các quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Để tạo một biểu ghi thư mục thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn một trong các chức năng Catalog, Serials Checkin, Place Orders, 

hoặc Receive từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn “File | New Record | Bibliographic” 

 

Hoặc chọn nút “New” ở phía trên bên trái giao diện. Khi đó, hệ thống hiển thị giao diện 

như sau: 
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Bước 3: Chọn một khung mẫu biểu ghi cho loại tài liệu mà bạn cần biên mục bằng cách 

chọn một khung mẫu trong mục Select template, sau đó chọn “Select”, giao diện chương 

trình hiển thị như sau: 
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Bước 4: Nhập các thông tin mô tả cho biểu ghi. Trong đó: 

- Khai báo giá trị cho các trường có độ dài cố định ở phía trên giao diện. 

Đối với trường Location, khi tài liệu có nhiều kho lưu trữ khác nhau:  

 

Thì hệ thống sẽ hiển thị giá trị trong trường này là “Mulpti”: 
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- Nhập thông tin mô tả cho các trường có độ dài thay đổi cho tài liệu: nhan đề, tác 

giả, thông tin xuất bản… 

 

Bước 5: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại.  

1.2. Lưu một biểu ghi thư mục từ cơ sở dữ liệu từ xa (qua Z39.50) 

Khi tìm thấy một biểu ghi phù hợp trên cơ sở dữ liệu từ xa, bạn có thể lưu biểu ghi về cơ 

sở dữ liệu nội bộ của mình. Tính năng này giúp thư viện tiết kiệm được thời gian biên mục 

của cán bộ.  

Để tìm kiếm biểu ghi thông qua các cơ sở dữ liệu từ xa, bạn phải được gán quyền 199 

(Allow Z39.50 searches). Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra Permissions Used by 

Sierra để biết thêm thông tin. 

Để lưu các biểu ghi trên các cơ sở dữ liệu từ xa: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào giao diện nhân viên và chọn chức năng Catalog. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Bước 2: Từ màn hình giao diện chức năng Catalog, kích chuột vào nút mũi tên trong mục 

lựa chọn phương thức tìm kiếm, sau đó chọn giá trị Remote: 

 
 

Khi đó, hệ thống hiển thị hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu tìm kiếm như sau: 

 
 

Bước 3: Chọn cơ sở dữ liệu cần tìm kiếm bằng cách tích chọn các cơ sở dữ liệu hiển thị 

trong hộp thoại Select Databases, sau đó chọn “OK” 
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Bước 4: Nhập từ khoá tìm trong hộp thoại văn bản, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực 

hiện tìm kiếm: 

 
 

Hệ thống hiển thị tiến trình tìm kiếm như sau: 
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Trên tiến trình này, người dùng có thể thấy: 

- Tên các máy chủ mà hệ thống đang thực hiện tìm 

- Tên cơ sở dữ liệu 

- Tổng số biểu ghi đã thực hiện tìm kiếm 

- Số biểu ghi phù hợp yêu cầu tìm 

- Trạng thái kết nối của máy chủ (đang xử lý, không kết nối hoặc đã hoàn thành). 

Bước 5: Click chuột vào “Stop”, sau đó chọn “Close” để hệ thống kết thúc quá trình tìm 

kiếm và hiển thị những biểu ghi đã tìm được: 

 
 

Trên màn hình, hệ thống trả lại kết quả tìm kiếm là danh sách các biểu ghi phù hợp, kiểu 

tài liệu của chúng và cơ sở dữ liệu lưu trữ. 
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Bước 6: Chọn một biểu ghi cần tìm sau đó chọn nút “Select” ở phía trên bên trái màn hình 

để hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của biểu ghi: 

 

 

Trên giao diện này, người dùng có thể xem chi tiết các thông tin mô tả biểu ghi theo định 

dạng MARC. Nếu muốn lưu biểu ghi vào cơ sở dữ liệu nội bộ của Thư viện, người dùng 

có thể tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin như các trường thông tin nội bộ cho phù 

hợp. 

Bước 7: Chọn “Save” trên thanh công cụ để hệ thống thực hiện việc lưu biểu ghi. Khi đó, 

biểu ghi mới được gán một số biểu ghi trong cơ sở dữ liệu nội bộ và được hiển thị như hình 

dưới đây: 
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1.3. Thay thế một biểu ghi đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu nội bộ bằng một biểu ghi từ cơ 

sở dữ liệu từ xa 

Tính năng này cho phép thư viện sử dụng một biểu ghi phù hợp tìm thấy trên cơ sở dữ liệu 

từ xa để ghi đè lên một biểu ghi nội bộ.  

Các bước tìm kiếm và hiển thị biểu ghi tương tự mục 1.2 Lưu một biểu ghi thư mục từ cơ 

sở dữ liệu từ xa. 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản vào giao diện nhân viên và chọn chức năng Catalog 

Bước 2: Từ màn hình giao diện chức năng Catalog, kích chuột vào nút mũi tên trong mục 

lựa chọn phương thức tìm kiếm, sau đó chọn giá trị Remote: 
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Khi đó, hệ thống hiển thị hộp thoại lựa chọn cơ sở dữ liệu tìm kiếm. 

 

Bước 3: Chọn cơ sở dữ liệu cần tìm kiếm bằng cách tích chọn các cơ sở dữ liệu hiển thị 

trong hộp thoại Select Databases, sau đó chọn “OK” 

 
 

Bước 4: Nhập từ khoá tìm trong hộp thoại văn bản, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực 

hiện tìm kiếm: 
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Hệ thống hiển thị tiến trình tìm kiếm như sau: 

 
 

Trên tiến trình này, người dùng có thể thấy: 

- Tên các máy chủ mà hệ thống đang thực hiện tìm 

- Tên cơ sở dữ liệu 

- Tổng số biểu ghi đã thực hiện tìm kiếm 

- Số biểu ghi phù hợp yêu cầu tìm 

- Trạng thái kết nối của máy chủ (đang xử lý, không kết nối hoặc đã hoàn thành). 

Bước 5: Click chuột vào “Stop”, sau đó chọn “Close” để hệ thống kết thúc quá trình tìm 

kiếm và hiển thị những biểu ghi đã tìm được: 
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Trên màn hình, hệ thống trả lại kết quả tìm kiếm là danh sách các biểu ghi phù hợp, kiểu 

tài liệu của chúng và cơ sở dữ liệu lưu trữ. 

Bước 6: Chọn một biểu ghi cần tìm sau đó chọn nút “Select” ở phía trên bên trái màn hình 

để hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của biểu ghi: 

 

 

Trên giao diện này, người dùng có thể xem chi tiết các thông tin mô tả biểu ghi theo định 

dạng MARC.  



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

33 
 

Bước 7: Chọn “Overlay” trên thanh công cụ của giao diện hiển thị biểu ghi: 

Khi đó, hệ thống hiển thị một trình duyệt tìm kiếm biểu ghi sẽ được ghi đè trong cơ sở dữ 

liệu nội bộ: 

 

Bước 8: Tìm kiếm biểu ghi cần ghi đè (như trong hình trên) 

- Click chuột vào nút mũi tên bên cạnh chữ “Title”, sau đó chọn 1 phương thức 

tìm kiếm theo nhu cầu (nhan đề, tác giả, năm xuất bản…) 

- Nhập từ khoá tìm trong hộp thoại tìm kiếm 

- Chọn “Search” để hệ thống thực hiện tìm 

Khi đó, kết quả tìm được hiển thị như sau: 
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Bước 9: Chọn một biểu ghi sẽ được ghi đè bằng cách click chuột vào dòng tương ứng với 

biểu ghi, sau đó chọn “Select”. Hệ thống hiển thị giao diện chi tiết của biểu ghi như sau: 

 

Bước 10: Chọn “Use Bib” 
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Khi đó, biểu ghi đã được tự động lưu vào hệ thống. Giao diện màn hình hiển thị thông tin 

chi tiết của biểu ghi vừa ghi đè như sau: 

 
 

Trong cơ sở dữ liệu, biểu ghi tìm được ở bước 9 hiện đã bị ghi đè bởi biểu ghi hiện tại như 

hình trên. 

2. Chỉnh sửa biểu ghi thư mục 

2.1.  Quy trình chỉnh sửa biểu ghi thư mục 

Để chỉnh sửa biểu ghi thư mục, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Truy cập chức năng Catalog của phân hệ biên mục  

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi cần chỉnh sửa  

Chọn một phương thức tìm kiếm từ danh sách các giá trị sổ xuống trong mục tiêu chí tìm, 

sau đó nhập từ khoá tìm vào ô tìm kiếm như hinh dưới đây: 
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Bước 3: Click chuột vào nút “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm. Khi đó, hệ thống 

trả về kết quả như sau: 

 

Bước 4: Chọn một biểu ghi từ danh sách kết quả tìm kiếm, sau đó chọn “Select”. Giao diện 

chi tiết biểu ghi được hiển thị như sau: 
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Bước 5: Chọn “Edit” trên thanh công cụ. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 6: Chỉnh sửa các thông tin mô tả cho biểu ghi 

- Thay đổi giá trị cho các trường có độ dài cố định 

- Chỉnh sửa giá trị các trường có độ dài thay đổi 

Bước 7: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại các thay đổi.  
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2.2. Chỉnh sửa các trường dữ liệu chứa nhiều giá trị (Location, FUND, Copies) 

Sierra cung cấp tính năng gán nhiều giá trị cho một số trường dữ liệu của biểu ghi. Đối với 

các biểu ghi chứa nhiều biểu ghi đính kèm, bạn có thể gán nhiều kho và/ hoặc nhiều quỹ, 

cho mỗi biểu ghi đính kèm khi bạn chỉnh sửa các trường thông tin sau:  

 LOCATION (kho) trong biểu ghi thư mục, biểu ghi checkin, biểu ghi đơn đặt, và 

các biểu ghi chương trình. 

 COPIES (bản sao) trong các biểu ghi đơn đặt hoặc biểu ghi checkin 

 FUND (quỹ) trong các biểu ghi đơn đặt. 

Khi đó, hệ thống sẽ gán giá trị “MULTI” tới trường có độ dài cố định LOCATION hoặc 

FUND. 
 

Đối với biểu ghi thư mục, bạn có thể gán nhiều giá trị cho trường LOCATION (kho) khi 

tiến hành chỉnh sửa biểu ghi theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi ở chế độ chỉnh sửa 

Bước 2: Trong danh sách các trường có độ dài cố định ở phía trên giao diện, kích đúp chuột 

vào giá trị trường “LOCATION”.  

 
 

Hệ thống hiển thị như sau: 

 
Bước 3: Chỉnh sửa giá trị LOCATION trong hộp thoại Edit Data 
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- Thêm 1 giá trị kho cho tài liệu: 

 Click chuột vào nút “Add Location” 

 Kích đúp chuột vào dòng trống, hệ thống hiển thị như sau: 

 
 

 Chọn 1 kho cần thêm cho biểu ghi, sau đó chọn “OK”. Thực hiện thao tác 

tương tự nếu muốn thêm các kho khác 

 
 

Nếu có nhiều hơn 1 kho được thêm vào cho biểu ghi, giá trị trường Location 

sẽ được hiển thị là “Multi” 

 Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại. 

- Xoá một giá trị kho cho tài liệu 
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 Chọn 1 kho cần xoá từ danh sách các kho của tài liệu, sau đó chọn “Remove 

Location” 

 
 

 Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại.  

 

Ngoài ra, đối với các biểu ghi thuộc về nhiều kho, hệ thống sẽ tạo ra một trường có chiều 

dài thay đổi LOCATIONS để hiển thị thông tin cụ thể của mỗi kho. 

2.3. Chỉnh sửa các trường có độ dài thay đổi đặc biệt (006, 007, 008) 

Đối với một số trường MARC đặc biệt, ví dụ như trường 006, 007, hoặc 008, hệ thống hỗ 

trợ hiển thị thông tin ở chế độ mở rộng. Khi ở chế độ chỉnh sửa biểu ghi (Edit), click chuột 

phải vào nội dung của trường, hệ thống sẽ hiển thị lệnh Expand Field hoặc lệnh Collapse 

Field tùy thuộc vào phương thức hiển thị hiện tại của các trường đặc biệt (Bạn cũng có thể 

mở rộng các trường MARC đặc biệt bằng cách nhấn Ctrl+R.). 
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Khi ở chế độ hiển thị bình thường, các trường này được hiển thị trên một dòng duy nhất 

(trường 008 như hình trên), tương tự các trường có độ dài thay đổi thông thường. Khi đó, 

người dùng có thể chỉnh sửa giá trị dữ liệu của chúng. 

Khi mở rộng trường MARC đặc biệt, nó sẽ hiển thị một danh sách các trường con, mỗi 

trường con chứa một nhãn và dữ liệu tương tự như hiển thị các trường có chiều dài cố định. 

 

Trong chế độ mở rộng, việc chỉnh sửa dữ liệu của các trường có chiều dài thay đổi đặc biệt 

cũng tương tự như đối với các trường có chiều dài cố định. Bạn có thể chỉnh sửa tất cả các 

trường con trong trường đặc biệt đó bằng cách kích đúp chuột vào ô trống tương ứng với 

1 trường, sau đó chọn 1 giá trị: 
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2.4. Chèn dấu và các ký tự đặc biệt 

Các dấu hoặc các ký tự đặc biệt có thể được nhập vào hoặc thay đổi khi người dùng thực 

hiện việc chỉnh sửa biểu ghi.  

Để chèn dấu và các ký tự đặc biệt vào các biểu ghi sử dụng chức năng Character Map: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi ở chế độ chỉnh sửa 

Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào vị trí mà bạn muốn chèn các ký tự đặc biệt. 

Bước 3: Chọn “Tools | Character Map”. Hệ thống hiển thị danh sách các mã ký tự đặc biệt 

như sau:  
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Bước 4: Chọn một bộ mã ký tự từ trong danh sách thả xuống của mục Code Chart 

Bước 5: Chọn một ký tự trong bảng Character Map, sau đó chọn “Insert” 

 

Khi đó, ký tự đặc biệt mà bạn vừa lựa chọn trong bảng sẽ được thêm vào trường dữ liệu. 

Bước 6: Chọn “Close” để đóng lại bảng Character Map. 

2.5. Di chuyển (thay đổi vị trí) các trường có độ dài thay đổi 

Khi chỉnh sửa biểu ghi, người dùng có thể thay đổi thứ tự của các trường có độ dài thay 

đổi bằng cách thay đổi vị trí của các thẻ trường. Mặc định, Sierra thiết lập các nhóm thẻ 

trường theo một trật tự nhất định. 

Để thay đổi vị trí các trường có độ dài thay đổi: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi ở chế độ chỉnh sửa 

Bước 2: Đặt con trỏ chuột phải vào trường cần thay đổi vị trí 

Bước 3: Chọn một trong các tùy chọn sau: 

Move up (di chuyển lên trên) 
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Di chuyển trường hiện tại lên trước vị trí của trường đứng liền trước nó. Nếu trường hiện 

tại là trường có độ dài thay đổi đầu tiên của biểu ghi, thì tùy chọn này không thực hiện 

được. 

Move down (di chuyển xuống dưới) 

Di chuyển trường hiện tại xuống vị trí liền sau của trường đứng liền sau nó. Nếu trường 

hiện tại là trường có độ dài thay đổi cuối cùng của biểu ghi (hiện chưa có trường nào đứng 

sau nó), thì tùy chọn này không thực hiện được. 

Move to top of group (di chuyển lên vị trí đầu tiên) 

Di chuyển trường hiện tại lên vị trí đầu tiên của nhóm trường mà nó thuộc về. Nếu trường 

hiện tại đã đứng ở vị trí đầu tiên trong nhóm trường hoặc là trường duy nhất của nhóm 

trường đó thì tính năng này không thực hiện được. 

Ví dụ: Biểu ghi có 3 trường: 242, 245, 246 đều là các trường thuộc thẻ t (nhóm trường về 

nhan đề). Theo mặc định, hệ thống sắp xếp các trường theo thứ tự tăng dần là: 242 – 245 – 

246. Bạn có thể dùng tính năng này để di chuyển trường 246 lên trước trường 242. 

Move to bottom of group (di chuyển xuống cuối cùng của biểu ghi) 

Di chuyển trường hiện tại xuống vị trí cuối cùng của nhóm trường mà nó thuộc về. Nếu 

trường hiện tại đã đứng ở vị trí cuối cùng trong nhóm trường hoặc là trường duy nhất của 

nhóm trường đó thì tính năng này không thực hiện được. 
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Một biểu ghi có thể có nhiều trường ký hiệu phân loại và WebPAC luôn luôn hiển thị 

trường được gán thẻ 'c' đầu tiên trong biểu ghi. Để kích hoạt tính năng lưu trữ ký hiệu phân 

loại không theo trật tự chữ số, thiết lập tùy chọn Call number fields: allow storage in non-

numerical order là "YES". 

2.6. Xác nhận tính hợp lệ thẻ trường MARC (Validating MARC tag information) 

Bạn có thể sử dụng Sierra để xác nhận tính hợp lệ của các thẻ MARC, chỉ thị trường và 

các trường con trong biểu ghi thư mục, biểu ghi nhất quán hay các biểu ghi holdings. 

Khi bạn xem hoặc chỉnh sửa một biểu ghi, các trường MARC, thẻ MARC không hợp lệ sẽ 

được hiển thị với màu chữ dành cho các giá trị không hợp lệ (theo quy định về màu sắc 

trong thẻ Editor Colors của mục Preferences. Thông thường, các thẻ trường, mã trường, 

LƯU Ý 

- Tùy chọn Move up và Move down cho phép bạn sắp xếp lại vị trí các trường trong 

biểu ghi. Tuy nhiên, khi thực hiện lưu biểu ghi, hệ thống sẽ lưu các trường có chiều 

dài thay đổi theo một trật tự nhất định như dưới đây: 

 Tất cả các trường có chiều dài thay đổi sẽ được lưu theo nhóm thẻ trường MARC. 

Ví dụ, tất cả các trường 1xx sẽ được lưu gần nhau và đứng trước tất cả các trường 

2xx, các trường 2xx sẽ được lưu cùng nhau và có vị trí đứng trước các trường 

3xx. Các nhóm thẻ trường tiếp theo cũng tương tự như vậy 

 Các trường thuộc mỗi nhóm thẻ trường 0xx, 1xx, và 2xx MARC sẽ được lưu theo 

trật tự chữ số trong cùng một nhóm. Ví dụ, các trường trong nhóm thẻ 2xx sẽ 

được lưu theo thứ tự là: 245, 250,260. 

 Các trường thuộc các nhóm 3xx, 4xx, 5xx, 6xx, 7xx, 8xx, và 9xx trong MARC 

có thể được lưu mà không cần tuân theo trật tự trên. Ví dụ, các trường trong nhóm 

thẻ MARC 8xx có thể được lưu theo trật tự 810, 830, 800, 852. 

- Nếu bạn di chuyển một trường sang một nhóm thẻ trường khác (không đúng vị trí 

thẻ sở hữu của nó), hệ thống sẽ lưu lại vị trí của trường theo đúng nhóm thẻ trường 

của nó. Ví dụ, bạn có thể sử dụng chức năng Move down để di chuyển trường 100 

xuất hiện sau trường 260. Tuy nhiên, khi lưu biểu ghi, hệ thống sẽ lưu trường 100 

xuống vị trí cuối cùng của nhóm thẻ trường 1xx. Tương tự, khi bạn di chuyển trường 

100 lên trước vị trí trường 001 , hệ thống sẽ lưu lại trường 100 trong vị trí đầu tiên 

của nhóm thẻ trường 1xx. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_call_order.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_call_order.html


  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

46 
 

chỉ thị không hợp lề sẽ hiển thị bằng chữ màu đỏ. Để biết thêm thông tin về việc tùy chọn 

màu sắc, tham khảo chức năng Editor Colors Tab in trong mục Preferences. 

Để xác nhận tính hợp lệ các thẻ MARC, bạn phải thiết lập các tùy chọn trong thẻ 

Preferences thích hợp trên giao diện  Administration Applications theo các bước sau: 

- Tìm và hiển thị một người dùng ở chế độ chỉnh sửa 

- Trong thẻ Preferences, đánh dấu vào các giá trị của mục Show MARC 

validation  

  

 
 

Trong ví dụ dưới đây, hệ thống chỉ ra trường 200 và trường con A trong trường đó là không 

hợp lệ (màu đỏ). 

 

Bạn có thể liên hệ với Innovative để yêu cầu các bảng MARC có định dạng hợp lệ được 

cập nhật. 

2.6.1. Kiểm tra các thẻ MARC hợp lệ (Validating MARC Tags) 

Bạn có thể xem và chèn các thẻ MARC hợp lệ bằng cách sử dụng tính năng MARC Tag 

Info. Để xem và cập nhật các thẻ MARC thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_preferences.html


  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

47 
 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi cần xem/chỉnh sửa các thẻ MARC (các biểu ghi chứa thẻ 

MARC không hợp lệ) và chọn Edit. 

Bước 2: Đặt con trỏ chuột vào vị trí thẻ MARC không hợp lệ (chữ màu đỏ), chọn “Tools | 

MARC Tag Info” hoặc bạn cũng có thể click chuột phải vào thẻ MARC không hợp lệ để 

chọn thẻ MARC Tag Info. 

 

Cửa sổ hiển thị thông tin thẻ MARC xuất hiện.  
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Bước 3: Tìm các thẻ MARC, chỉ thị trường hoặc trường con thích hợp bằng cách mở rộng 

các nhãn trường XXX hoặc sử dụng công cụ tìm kiếm: 
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Bước 4: Để thêm một giá trị mới, chọn thẻ trường, chỉ thị hoặc trường con và chọn 

choose “Correct”. 

 
 

Bước 5: Khi muốn kết thúc việc hiển thị hoặc thông tin các thẻ MARC đã chính xác (hợp 

lệ), chọn “Close”. 

Bước 6: Chọn “Save” để lưu lại biểu ghi khi đã hoàn tất việc xác thực tính hợp lệ của các 

thẻ trường MARC. 

2.6.2. Tìm kiếm thẻ MARC hợp lệ (Searching for Valid MARC Tag Information) 

Để tìm thông tin thẻ MARC hợp lệ cho một trường, bạn có thể sử dụng tính 

năng Search trong cửa sổ MARC tag information. Để tìm kiếm thông tin các thẻ trường 

MARC thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Lấy ra một biểu ghi MARC mà bạn muốn thêm thẻ trường MARC và chọn 

“View” hoặc “Edit”. 

Bước 2: Chọn “Tools | MARC Tag Info”. Hệ thống hiển thị danh mục các trường MARC 

theo từng khối trường như hình dưới đây: 
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Bước 3: Trong cửa sổ MARC tag information, chọn “Search”. Hệ thống hiển thị như 

sau: 

 
 

Bước 4: Nhập tiêu đề thẻ MARC mà bạn muốn tìm vào hộp tìm Find what. Ngoài ra, bạn 

có thể chọn một giá trị đã nhập vào trước đó từ danh sách các giá trị thả xuống bằng cách 

click chuột vào nút mũi tên của hộp thoại Find what 
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Bước 5: Lựa chọn các điều kiện tìm phù hợp 

 Match whole words — Chỉ tìm kiếm các từ khóa được nhập vào. Ví dụ, nếu bạn 

tìm kiếm với từ khóa "author” với tùy chọn tìm này, hệ thống sẽ chỉ tìm và hiển thị 

những tiêu đề có chứa từ "author". Nếu bạn không sử dụng tùy chọn tìm này, vẫn 

với từ khóa “author”, hệ thống sẽ trả về các tiêu đề với "authority", "authorized," 

và bất kỳ các từ khác có chứa "author" như là một phần của tiêu đề. 

 Match case — Chỉ tìm kiếm các tiêu đề có chứa các giá trị chữ hoa và chữ thường 

giống như các giá trị mà bạn nhập vào. 

 Wrap search (tìm toàn bộ trong danh sách không phân biệt hướng tìm lên hay 

xuống)— Khi tìm tới vị trí dưới cùng của danh sách (đã tìm hết các giá trị trong 

phần cuối cùng của danh sách), hệ thống tiếp tục tìm kiếm bằng cách chuyển tới 

phần đầu của danh sách và tiếp tục tìm. Khi đang chọn hướng tìm Up (tìm kiếm đối 

với các giá trị đứng trước kết quả hiện tại) và sử dụng phương thức tìm Wrap 

search, việc tìm kiếm vẫn tiếp tục được thực hiện đối với các giá trị đứng sau kết 

quả hiện tại cho đến khi nó đạt đến ngưỡng nhất định và hệ thống hiển thị thông báo 

hoàn thành việc tìm (Search complete). Ngoài ra, người dùng có thể xác định hướng 
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tìm các thẻ trường MARC bằng cách đánh dấu vào tùy chọn Up hoặc Down. Nếu 

bạn không chọn phương thức tìm Wrap search được mô tả ở bước trên, hệ thống 

hiển thị thông báo Search complete khi các tìm kiếm của bạn đã tìm kiếm tứi dưới 

cùng hoặc trên cùng của danh sách. 

Bước 6: Chọn “Close” để kết thúc việc tìm kiếm. 

2.7. Kiểm tra đề mục của biểu ghi (Verifying record headings) 

Việc kiểm tra đề mục giúp thư viện đảm bảo tính phù hợp, đồng nhất cho các đề mục trong 

cơ sở dữ liệu. Khi kiểm tra các đề mục của biểu ghi, người dùng có thể:  

 Kiểm tra tất cả các trường đã lập chỉ mục trên một biểu ghi, bao gồm các chủ đề, 

tác giả, call number… 

 Kiểm tra các đề mục khi đang tạo hoặc khi đang chỉnh sửa một biểu ghi.  

 Kiểm tra và cập nhật từng trường dữ liệu (individual field). 

 Thay thế (Replace) một tiêu đề đã lập chỉ mục thành một tiêu đề khác. 

 Xem định nghĩa về các mã (verification code). 

2.7.1. Kiểm tra và thay thế đề mục  trong khi chỉnh sửa một biểu ghi 

Để kiểm tra tất cả các đề mục đã được lập chỉ mục trên một biểu ghi: 

Bước 1: Tìm và hiển thị một biểu ghi thư mục hoặc biểu ghi nhất quán cần chỉnh sửa, sau 

đó chọn “Edit”. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings.html#verification_codes
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Bước 2: Chọn “Tools | Verify Record Headings”. Các mã kiểm tra sẽ xuất hiện bên trái 

các trường có chiều dài thay đổi: 

 

 
 

Để biết thông tin chi tiết về ý nghĩa của mỗi mã kiểm tra vừa xuất hiện, bạn có thể chọn 

Tools | Explain Verification Codes. 

Bước 4: Nếu có đề mục nào đó bị sai, bạn có thể cập nhật lại. 

Bước 5: Nếu bạn thay đổi hoặc thêm một trường có độ dài thay đổi được chỉ mục trong 

quá trình xác minh đề mục, một mã X sẽ xuất hiện bên cạnh trường đó để chỉ ra rằng trường 

này chưa được xác minh tính hợp lệ: 
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Để kiểm tra tính hợp lệ của các trường mới này, tiếp tục chọn “Tools | Verify Record 

Headings”. 

 

2.7.2. Kiểm tra các đề mục trong khi tạo một biểu ghi (Verifying Headings While Creating 

a Record) 

Để kiểm tra các đề mục trong khi tạo một biểu ghi: 

Bước 1: Mở giao diện tạo mới biểu ghi 

Bước 2: Chọn “Tools | Verify Record Headings”. Nếu hệ thống của bạn sử dụng tính năng 

nhắc nhở các trường cần nhập liệu, bạn sẽ cần phải nhập thông tin vào các trường đó trước 

khi thực hiện việc kiểm tra các đề mục. 

Khi bạn nhập một trường mới, một giá trị X sẽ xuất hiện bên cạnh các trường có độ dài 

thay đổi: 

SỬ DỤNG THÔNG TIN MỞ RỘNG 

Nếu bạn kiểm tra một đề mục có chứa "extended information" hệ thống sẽ cung cấp 

một đề mục mới, nó là sự kết hợp giữa đề mục đã được lập chỉ mục và các thông tin 

mở rộng từ tiêu đề của bạn. Sierra căn cứ vào các trường con dưới đây để có thông tin 

mở rộng:  

• Các trường MARC 6XX – với các trường con 'v', 'x', 'y', or 'z', và bất kỳ các 

trường con khác thuộc các trường 6XX. 

• Các trường MARC không phải trường 6XX – trường con 't' và bất kỳ các trường 

con khác. 
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Bước 3: Kiểm tra tính hợp lệ của các trường 

- Để kiểm tra tính hợp lệ của các trường mới lập chỉ mục hoặc các trường vừa 

thay đổi, chọn “Tools | Verify Record Headings”. 

 
 

- Để kiểm tra tính hợp lệ của một trường, nhập thông tin cho trường, sau đó đặt 

con trỏ chuột vào bất kỳ vị trí nào trên trường, chọn “Tools | Verify Heading”. 

Để tham khảo thêm thông tin, xem thêm tính năng Updating Indexed Headings. 

2.7.3. Mã kiểm tra và ý nghĩa của mã (Verification Codes) 

Khi bạn kiểm tra các đề mục trên một biểu ghi, Sierra sẽ hiển thị các mã bên cạnh thẻ 

MARC đối với các đề mục đã được lập chỉ mục trong cơ sở dữ liệu. Để xem thông tin mô 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
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tả các mã kiểm tra, chọn “Tools | Explain Verification Codes” khi đang sửa hoặc đang 

hiển thị biểu ghi. Các mã hiển thị dưới đây cung cấp thông tin về các đề mục trong cơ sở 

dữ liệu. 

Mã           Giải thích 

<Trống> Đề mục này chỉ xuất hiện trong biểu ghi đang được chỉnh sửa (nó đã 

được lập chỉ mục). Có nghĩa là, biểu ghi này là duy nhất trong hệ thống 

có chứa đề mục này. 

* Đề mục này chỉ xuất hiện trong biểu ghi đang được chỉnh sửa (nó đã 

được lập chỉ mục). Có nghĩa là, biểu ghi này là duy nhât trong hệ thống 

có chứa đề mục này. Đề mục này có thể chứa giá trị hợp lệ, hoặc có chứa 

các lỗi chính tả cần được sửa lại. Việc kiểm tra các đề mục (Verify the 

heading ) giúp đảm bảo tính thống nhất trong cơ sở dữ liệu. 

+ Các đề mục chưa được lập chỉ mục. Tuy nhiên, trường này được tìm thấy 

trong các trường đã được lập chỉ mục của biểu ghi khác. Ví dụ, thông tin 

ngày sinh và ngày mất có thể đã được thiết lập. Mã này có thể xuất hiện 

thay cho các đề mục mới của mã N. Bạn có thể kiểm tra các trường 

(verify this field) để cập nhật đề mục bao gồm các thông tin bổ sung.  

1, 4, 5 Các số 1, 4, và 5 tương ứng với giá trị của các đề mục trong biểu ghi 

nhất quán: 

1— Trường 1XX : Đề mục chính của biểu ghi nhất quán (valid form of 

heading) 

4—Trường 4XX: (SEE FROM tracing) 

5—Trường 5XX (SEE ALSO FROM tracing) 

Các số có thể xuất hiện độc lập, hoặc xuất hiện cùng với mã B. 

Bạn có thể kiểm tra đề mục (verify the heading) để đảm bảo nó được gắn 

đúng với các thẻ trường MARC cho biểu ghi nhất quán.  

B Đề mục được tìm thấy trong trường đã được lập chỉ mục của biểu ghi 

thư mục khác (ví dụ như có nhiều biểu ghi có nhan đề giống nhau). Mã 

này có thể được kết hợp với một mã số, hoặc mã N. Nếu mã B xuất hiện 

một mình, bạn không cần thực hiện thêm các hành động tiếp theo. Nếu 

mã B xuất hiện cùng với một giá trị số, Bạn có thể kiểm tra đề mục 

(verify the heading) để đảm bảo nó được gắn đúng với các thẻ trường 

MARC cho biểu ghi nhất quán.  

N Đề mục này chưa được lập chỉ mục. Mã này xuất hiện trong các đề mục 

mới. Nếu mã này xuất hiện cho một tiêu đề mà bạn biết không phải là 

mới, nó có thể chỉ ra rằng tập tin giao dịch không được xử lý hoàn toàn 

hoặc là có một lỗi lập chỉ mục trong hệ thống (Liên hệ với Innovative để 

giải quyết các lỗi). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_update.html
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Mã này có thể được kết hợp với mã B. 

X Trường chưa được kiểm tra. Mã này xuất hiện nêú một trường được 

chỉnh sửa hoặc thêm vào sau khi biểu ghi được kiểm tra trước đó. 

Xe 

2.8. Xem lịch sử biểu ghi thư mục (tuỳ chọn) 

Để xem lịch sử thay đổi của biểu ghi thư mục, bạn phải được gán quyền 606 (View Bib 

Record History). Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) 

để biết thêm thông tin.   

Sierra có thể theo dõi các thay đổi của biểu ghi thư mục gắn liền với tài khoản người dùng 

đã thực hiện việc thay đổi đó. Hệ thống theo dõi việc tạo và chỉnh sửa thông tin biểu ghi 

bao gồm:  

 Chỉnh sửa (Editor) 

 Chuyển đổi dữ liệu (Data Exchange) (bao gồm cả thời gian chuyển đổi) 

 Cập nhật toàn bộ (Global Update) 

 Người tạo siêu dữ liệu (MetaData Builder) (theo dõi như chế độ biên mục của Sierra) 

 Trình kiểm tra URL (Checker URL) 

 Quản lý truyền thông (Media Management) (theo dõi như chế độ biên mục của 

Sierra) 

 Cập nhật nhanh (Rapid Update) (chỉ có trong phân hệ biên mục của Sierra) 

 Công cụ Web làm việc nhanh (Web Works Quick Edit) 

Lịch sử thay đổi của biểu ghi thư mục bao gồm 6 mục cho một biểu ghi, trong đó một mục 

chứa thông tin cho việc tạo biểu ghi, và tối đa là 5 mục cho những thông tin thay đổi được 

thực hiện gần nhất. 

Liên hệ với Innovative để kích hoạt tính năng này. 

Theo dõi lịch sử dữ liệu của biểu ghi (Record History Tracking Data) 

Các yếu tố dưới đây được áp dụng cho việc theo dõi dữ liệu: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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 Một vài hành động có thể sẽ không xuất hiện trong lịch sử chỉnh sửa biểu ghi, hoặc 

thời gian cập nhật cuối cùng đối với một biểu ghi thư mục có thể gần đây hơn so với các 

mốc thời gian gần đây nhất mà hệ thống thực hiện theo dõi cho biểu ghi. 

 

Chỉ khi chương trình được kích hoạt theo dõi thì các hoạt động mới được lưu lại trong lịch 

sử theo dõi. Thư viện có thể tùy chọn chương trình mà mình muốn theo dõi (khi đã sử dụng 

tính năng này của Innovative). Việc thêm, chuyển các tệp tin đính kèm của biểu ghi và các 

hoạt động mà hệ thống xử lý tự động sẽ không được theo dõi. 

 Những thay đổi được theo dõi có thể bao gồm cả thông tin những người dùng không 

thể chỉnh sửa được các biểu ghi thư mục.  

 

Việc thêm hoặc chỉnh sửa các đặt mượn cấp nhan đề chỉ được tính là một thay đổi nếu hệ 

thống được cấu hình tham số để thực hiện hành động theo dõi này.  

 Cơ sở dữ liệu thay thế hoặc cơ sở dữ liệu tham khảo phải được theo dõi riêng.  

 

Mỗi cơ sở dữ liệu tham khảo có thiết lập chế độ theo dõi riêng. Lịch sử theo dõi biểu ghi 

thư mục có thể  kích hoạt riêng cho từng cơ sở dữ liệu trên máy chủ Sierra. 

Để xem lịch sử thay đổi của một biểu ghi thư mục: 

Bước 1: Tìm và hiển thị một biểu ghi thư mục trong chế độ chỉnh sửa hoặc chế độ chỉ xem. 

Bước 2: Chọn “Reports | Record History”. Khi đó, báo cáo lịch sử biểu ghi xuất hiện: 

 

 
 

Bạn có thể chọn và sao chép nội dung của báo cáo để dán vào các ứng dụng khác. 
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Lưu ý: Nếu một biểu ghi thư mục được tạo ra trước khi tính năng Record History được 

kích hoạt, và biểu ghi đó không có các chỉnh sửa được thực hiện; khi đó hệ thống sẽ hiển 

thị một thông báo cho biết biểu ghi không có lịch sử thay đổi.  

Bước 3: Chọn “Print” để in báo cáo, hoặc chọn “Close” để đóng cửa sổ báo cáo. 

2.9. Sử dụng chế độ nhiều cửa sổ (Using multiple windows)  

Chế độ nhiều cửa sổ cho phép bạn so sánh các biểu ghi với nhau và dễ dàng di chuyển từ 

biểu ghi này sang biểu ghi khác. Ngoài ra, nó cũng cho phép người dùng có thể dễ dàng 

sao chép dữ liệu giữa các biểu ghi.  

Sierra cho phép mở tối đa 5 cửa sổ tương ứng với 5 biểu ghi cùng một lúc. Mỗi biểu ghi 

được mở trong một cửa sổ mới.  

Để kích hoạt chức năng cho phép mở nhiều cửa sổ cùng lúc, chọn “Admin | Settings | 

Windows | Multi Windows Mode”. Trong chế độ nhiều cửa sổ, người dùng có thể sử 

dụng các tùy chọn sau: 

Tile Vertically 

Sắp xếp tất cả các cửa sổ đang mở mà không cần thiết phải thu nhỏ tối đa kích thước của 

chúng theo chiều ngang để sắp xếp các cửa sổ cạnh nhau. 

Tile Horizontally 

Sắp xếp tất cả các cửa sổ đang mở mà không cần thiết phải thu nhỏ tối đa kích thước của 

chúng theo chiều dọc để sắp xếp các cửa sổ theo thứ tự từ trên xuống dưới. 

Cascade 

Sắp xếp tất cả các cửa sổ đang mở mà không cần thiết phải thu nhỏ tối đa kích thước của 

cửa sổ bao gồm cả chiều ngang và chiều dọc. 

Cascade All 

Sắp xếp tất cả các cửa sổ, bao gồm cả các cửa sổ đã thu nhỏ kích thước. 

Trình đơn Window hỗ trợ liệt kê các cửa sổ đang mở, trình bày các biểu ghi theo số biểu 

ghi (record number). Cửa sổ chính thức được gọi là Browse trong trình đơn Window. Nếu 

bạn đóng cửa sổ này, đồng nghĩa với việc bạn sẽ thoát khỏi Sierra. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_usemil_multi_win.html
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Để xem một biểu ghi đang được mở trên cửa sổ (giao diện biểu ghi hiển thị lên trên cùng), 

chọn số biểu ghi từ danh sách trong trình đơn Window. Cửa sổ chứa biểu ghi đó được hiển 

thị phía trước màn hình. 

Để chuyển đến biểu ghi tiếp theo hoặc biểu ghi trước đó từ biểu ghi đang mở hoặc biểu ghi 

đã chọn, chọn “File | Next Record hoặc File | Previous Record”. Khi đó, biểu ghi được 

mở ra và hiển thị phía trước màn hình, trong trường hợp biểu ghi đó đã được mở, nó sẽ 

được hiển thị ở phía trước màn hình (các biểu ghi khác được hiển thị ở cửa sổ phía sau). 

3. Sao chép biểu ghi 

Để tạo một biểu ghi mới bằng cách sao chép biểu ghi, bạn phải dược gán các quyền sau:  

 102 – quyền tạo biểu ghi thư mục (Create bibliographic records) 

 112 – quyền tạo biểu ghi nhất quán (Create authority records) 

 122 – Quyền tạo biểu ghi tài liệu (Create item records) 

 132 – Quyền tạo biểu ghi đơn đặt (Create order records) 

 142 – Quyền tạo biểu ghi checkin (Create checkin records) 

 172 – Quyền tạo biểu ghi khóa học (Create course records) 

 752 – Quyền tạo biểu ghi chương trình (Create program records) 

 762 – Quyền tạo biểu ghi phần, mục (Create section records) 

Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm 

thông tin. 

Bạn có thể tạo một biểu ghi mới bằng cách sao chép biểu ghi đã tồn tại trong hệ thống từ 

giao diện chỉnh sửa của nó. Sau đó bạn có thể chỉnh sửa thông tin cho biểu ghi (thêm, sửa, 

xóa các trường dữ liệu mà mình mong muốn). Bạn có thể thực hiện việc sao chép với bất 

kỳ các loại biểu ghi nào dưới đây : 

 Biểu ghi thư mục (bibliographic) 

 Biểu ghi tài liệu (item) 

 Biểu ghi nhất quán (authority) 

 Biểu ghi đơn đặt (order) 

 Biểu ghi holdings (checkin) 

 Biểu ghi khóa học (course) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Để sao chép một biểu ghi, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi cần sao chép ở chế độ chỉnh sửa. 

Bước 2: Chọn “Edit | Copy Record”. 

 
 

Nếu bạn chưa thiết lập một khung mẫu mặc định cho biểu ghi thư mục khi tạo mới, hệ 

thống hiển thị một danh sách các khung mẫu. Chọn một khung mẫu từ danh sách và chọn 

“Select”.  
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Nếu bạn đã thiết lập một khung mẫu mặc định cho loại biểu ghi này, biểu ghi mới sẽ được 

mở ra tự động như sau: 

 

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin cho biểu ghi mới, sau đó chọn “Save” để lưu lại.  

4. Xóa biểu ghi thư mục 

Để xoá một biểu ghi thư mục, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 
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Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi mà bạn cần xoá, sau đó chọn biểu tượng Edit trên thanh 

công cụ 

 

Bước 2: Từ giao diện chỉnh sửa biểu ghi thư mục, chọn “File| Delete bibliographic 

record”. Khi đó, Sierra hiển thị một hộp thoại nhắc nhở cho việc xóa biểu ghi như sau:  

 
 

Bước 3: Chọn “Yes” để xóa biểu ghi, hoặc chọn “No” để hủy việc xóa biểu ghi và quay 

trở lại giao diện chỉnh sửa biểu ghi. 

Nếu bạn đang xóa một biểu ghi thư mục hoặc một biểu ghi tài nguyên có chứa các biểu ghi 

đính kèm, hệ thống sẽ hiển thị một nhắc nhở cho việc xóa biểu ghi như sau:  

 
 

Chọn “Yes” để xóa tất cả các biểu ghi, hoặc chọn “No” để hủy hành động xóa biểu ghi và 

quay trở lại giao diện chỉnh sửa biểu ghi. 
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Lưu ý: Các biểu ghi bạn muốn xoá phải đáp ứng một số điều kiện nhất định theo quy định 

của Innovative. Khi bạn không thể xoá được biểu ghi, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo 

chỉ ra các lý do mà bạn không thể xoá được biểu ghi. Để biết thêm thông tin về quy tắc xoá 

biểu ghi, tham khảo Deletion Rules. 

IV. Biểu ghi tài liệu 

1. Tạo biểu ghi tài liệu 

Để tạo biểu ghi tài liệu đính kèm với biểu ghi thư mục trong phân hệ biên mục (Catalog) 

của Sierra, bạn phải được gán quyền 122 (Create item records). Tham khảo các quyền sử 

dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin. 

Bạn có thể tạo một hoặc nhiều biểu ghi tài liệu. Sierra mặc định sẽ tạo một biểu ghi tài liệu. 

Nếu muốn tạo nhiều biểu ghi tài liệu, bạn phải thiết lập tuỳ chọn Prompt for Multiple 

Items trong Admin | Settings | New Records. 

1.1. Tạo một biểu ghi tài liệu đính kèm với biểu ghi thư mục 

Để tạo một biểu ghi tài liệu đính kèm với biểu ghi thư mục, thực hiện các bước theo hướng 

dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục mà bạn muốn tạo biểu ghi tài liệu đính kèm hoặc 

tạo biểu ghi thư mục mới. 

Bước 2: Chọn giá trị Item từ danh sách thả xuống trong mục View của thẻ Summary: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa_deleterule.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
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Bước 3: Chọn nút “Attach New Item”. Giao diện hiển thị như sau: 

 
 

Bước 4: Nhập thông tin mô tả cho biểu ghi tài liệu: 

- Chọn thông tin mô tả cho các trường có độ dài cố định (các mục có màu trắng) 

- Nhập thông tin mô tả cho các trường có độ dài thay đổi bằng cách chọn “Insert” 

trên thanh công cụ, sau đó chọn trường và nhập thông tin mô tả cho chúng: 
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Bước 5: Chọn “Save” để lưu lại. 

1.2. Tạo nhiều biểu ghi tài liệu 

Để đính kèm nhiều biểu ghi tài liệu tới biểu ghi thư mục cùng một lúc, đảm bảo giá trị 

Prompt for Multiple Items phải được thiết lập trong Admin | Settings | New Records. 

Để tạo nhiều biểu ghi tài liệu thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục mà bạn muốn tạo biểu ghi tài liệu đính kèm hoặc 

tạo biểu ghi thư mục mới. 

Bước 2: Chọn giá trị Item từ danh sách thả xuống trong mục View của thẻ Summary: 
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Bước 3: Chọn nút “Attach New Item”. Sierra hiển thị một hộp thoại thêm thông tin cho 

biểu ghi tài liệu mới như sau: 

 

Bước 4: Chọn “Multiple Items” trong hộp thoại New Item Options 

Bước 5: Nhập thông tin mô tả tài liệu trong hộp thoại New Item Options. Trong đó: 

 Để đính kèm nhiều hơn 1 barcode (đăng ký cá biệt) tới biểu ghi thư mục, 

nhập giá trị barcode đầu tiên vào trường Beginning Barcode. Sierra tạo ra các barcode liên 

tiếp cho mỗi tài liệu bằng cách tăng các mã barcode liên tiếp (số lượng barcode được thêm 

phụ thuộc vào giá trị số được nhập vào trong cột # of Copies) và thêm các số kiểm tra phù 

hợp với barcode mới (tương ứng với mỗi kho).  

Lưu ý: Nếu thư viện sử dụng chức năng kiểm tra barcode (check digits), khi đó giá trị của 

barcode bao gồm cả barcode và các số kiểm tra (check digit). 

 Để gán số tập cho biểu ghi tài liệu, nhập số tập vào trường Volume Caption 

để hệ thống thêm giá trị tập vào trường VOLUME của mỗi tài liệu. Ví dụ vol.1), và các 

thông tin tập đầu tiên (First  Volume), tập cuối cùng (Last Volume) cho mỗi bản. 

Nếu bạn muốn tạo nhiều biểu ghi tài liệu cùng một lúc mà không chứa thông tin tập, xoá 

các dữ liệu mặc định trong các trường CAPTION, FIRST VOLUME và LAST 

VOLUME. 
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 Sierra tự động đánh dấu giá trị Increment Copy Number. Giữ  nguyên thiết 

lập này nếu bạn muốn Sierra tự động gán cho mỗi biểu ghi tài liệu một số bản sao (ví dụ 

bản copy số 1) trong đó số bản sao (COPY) của biểu ghi sau sẽ lớn hơn số bản sao trước 1 

đơn vị. Nhập giá trị của số bản sao đầu tiên trong trường Beginning Copy Number (nếu 

các biểu ghi tài liệu đính kèm trước đó đã được đánh số bản sao). Bỏ tích chọn trong 

mục Increment Copy Number nếu bạn muốn tự gán số bản sao cho mỗi tài liệu. 

Để số bản sao được tăng lên liên tiếp theo mỗi kho, tích chọn giá trị Increment Across 

Locations (ví dụ 2 bản sao ở kho A được đánh số là 1 và 2, 2 bản sao ở kho B cũng được 

đánh số là 1 và 2). Nếu giá trị Increment Across Locations không được thiết lập thì số 

bản sao sẽ tăng liên tiếp đối với tất cả các kho. (Ví dụ 2 bản sao ở kho A sẽ được thiết lập 

là bản sao số 1 và bản sao số 2; 2 bản sao ở kho B được đánh số liên tiếp là 3 và 4). Hệ 

thống tự động đánh số bản sao dựa vào giá trị kho (Location) và số bản sao trong 

trường Copies trên hộp thoại tạo tài liệu mới. 

 Chọn kho lưu trữ tài liệu và số bản sao tương ứng cho mỗi kho. Tương tự 

như ví dụ trên; nhập vị trí (kho) A với 2 bản sao, sau đó thêm 1 dòng và nhập kho B với 2 

bản sao còn lại. 

Bước 6: Chọn “OK” để tiếp tục, Sierra sẽ hiển thị một hộp thoại chứa các thông tin tổng 

quát về tài liệu mà bạn muốn tạo và đưa ra câu hỏi bạn có muốn tiếp tục tạo tài liệu 

(Continue with item creation?). 
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Bước 7: Chọn “Yes” để tiếp tục, hệ thống hiển thị giao diện mô tả thông tin chi tiết cho 

biểu ghi tài liệu mà bạn đang tạo: 

 

Bước 8: Khai báo các thông tin mô tả chi tiết cho biểu ghi tài liệu, sau đó chọn “Save” trên 

thanh công cụ để lưu lại.  

Ghi chú: Ở bước này, hệ thống hiển thị giao diện cho phép người dùng lưu lại biểu ghi tài 

liệu tương ứng với barcode đầu tiên mà bạn nhập vào. Để lưu các biểu ghi tài liệu còn lại, 

bạn phải tiếp tục thực hiện bước 9. 

Bước 9: Chuyển chuột sang thẻ “Summary”, sau đó chọn “Save all” trên thanh công cụ để 

lưu lại tất cả các biểu ghi tài liệu vừa tạo. 

2. Chỉnh sửa biểu ghi tài liệu 

2.1. Chỉnh sửa một biểu ghi tài liệu 

Để chỉnh sửa biểu ghi tài liệu, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa biểu ghi tài liệu mà bạn cần chỉnh sửa 

Bước 2: Chọn giá trị ITEM trong danh sách các giá trị thả xuống trong mục View 
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Khi đó, hệ thống hiển thị danh sách các biểu ghi tài liệu đính kèm với biểu ghi thư mục 

hiện tại: 

 

Bước 3: Chọn một biểu ghi tài liệu (tương ứng 1 dòng) mà bạn cần chỉnh sửa sau đó chọn 

“Select”. Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 4: Chỉnh sửa thông tin cho biểu ghi: 

- Thay đổi các trường có độ dài cố định bằng cách kích đúp chuột vào nội dung 

của trường tương ứng sau đó chọn 1 giá trị thay thế: 

 
 

- Thêm các trường có độ dài thay đổi cho biểu ghi tài liệu bằng cách click chuột 

vào nút “Insert” trên thanh công cụ, sau đó chọn trường và nhập thông tin mô 

tả cho chúng: 
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Sau đó chọn “OK” 

- Chỉnh sửa nội dung các trường có độ dài thay đổi 

Bước 5: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại những thay đổi mà bạn đã thực hiện 

cho biểu ghi. 

2.2. Chỉnh sửa biểu ghi tài liệu theo lô 

2.2.1. Quy trình chỉnh sửa biểu ghi tài liệu theo lô 

Sierra cung cấp tính năng chỉnh sửa biểu ghi theo lô, cho phép người dùng thực hiện chỉnh 

sửa một trường dữ liệu trong nhiều biều ghi tài liệu cùng một lúc từ giao diện tổng quan 

(Summarry) của biểu ghi thư mục đính kèm chúng. Tính năng chỉnh sửa biểu ghi theo lô 

cũng được áp dụng đối với các biểu ghi đơn đặt hàng hoặc biểu ghi holidings. Tuy nhiên, 

trong cùng một thời điểm, bạn chỉ có thể thực hiện chỉnh sửa đối với một loại biểu ghi (ví 

dụ như biểu ghi tài liệu). 

Để chỉnh sửa các biểu ghi theo lô thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa các biểu ghi tài liệu mà bạn cần chỉnh sửa 

Bước 2: Chọn thẻ Summary, sau đó chọn kiểu biểu ghi “item” từ các giá trị thả xuống 

trong mục View. Khi đó, hệ thống hiển thị các biểu ghi tài liệu đính kèm với biểu ghi thư 

mục như sau: 
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Bước 3: Chọn các biểu ghi tài liệu mà bạn muốn chỉnh sửa bằng cách dánh dấu vào ô trống 

bên cạnh chúng  

 

Bước 4: Chọn “Edit | Modify Group”. Hộp thoại chỉnh sửa biểu ghi theo lô xuất hiện: 

 
 

Trong hộp thoại này, giá trị Status và Record # xuất hiện theo mặc định tùy thuộc vào mỗi 

loại biểu ghi. Lưu ý rằng giá trị Status không phải là trạng thái của trường STATUS trong 

các biểu ghi mà bạn đã chọn; mà nó phản ánh trạng thái của các biểu ghi đã được thay đổi. 
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Ví dụ, trạng thái cho biết biểu ghi đang được sử dụng và không thể thay đổi (IN USE), 

hoặc khi một biểu ghi đã được thay đổi (MODIFIED). 

Giá trị thứ ba xuất hiện trong hộp thoại này là các trường mà bạn có thể chỉnh sửa. Mặc 

định là trường LOCATION (kho).  

 

Bước 4: Kích đúp chuột vào giá trị trong mục Fields để hệ thống hiển thị danh sách các 

trường mà bạn có thể chỉnh sửa: 

 
 

Bước 5: Chọn một trường dữ liệu mà bạn muốn chỉnh sửa cho các biểu ghi tài liệu (Hoặc 

bạn cũng có thể nhập vào hộp thoại Fields một mã trường tương ứng với trường thông tin 

mà bạn cần chỉnh sửa). Khi đó, hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 6: Kích đúp chuột vào giá trị trong cột thứ 3 (item Type) tương ứng với biểu ghi tài 

liệu mà bạn cần chỉnh sửa, hệ thống hiển thị danh sách các giá trị tương ứng với trường dữ 

liệu (kiểu tài liệu) mà bạn chọn: 
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Lưu ý: Hệ thống chỉ hiển thị một danh sách các giá trị tương ứng cho phép lựa chọn nếu 

trường bạn chọn là trường có độ dài cố định. Đối với các trường có độ dài thay đổi, hệ 

thống cung cấp một hộp thoại văn bản cho phép bạn tự nhập các giá trị, ví dụ như hình 

dưới đây: 

 

 
 

Bước 7: Chọn một giá trị cần thay đổi và chọn “OK”. (Bạn có thể sử dụng các nút mũi tên 

trên bàn phím để di chuyển tới các trường dữ liệu trong bảng này). 

Bước 8: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại các thay đổi. 

Lưu ý: Giá trị chứa trong cột Status cho biết biểu ghi đã được chỉnh sửa (MODIFIED) 

hoặc không thể chỉnh sửa (IN USE) 
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2.2.2. Thay đổi dữ liệu từ MARC sang non-MARC hoặc từ non-MARC sang MARC 

Sierra hỗ trợ tính năng thay đổi định dạng đối với các dữ liệu thư mục mà thư viện đã nhập 

vào. Nếu thư viện đang sử dụng định dạng MARC, bạn có thể thay đổi chúng thành  non-

MARC và ngược lại. 

 Để thay đổi các trường từ MARC sang non-MARC cho một biểu ghi tài liệu, từ giao 

diện chỉnh sửa các biểu ghi tài liệu theo lô chọn “Edit | Change to non-MARC”. 
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 Để thay đổi các trường từ MARC sang non-MARC cho môt biểu ghi tài liệu, từ giao 

diện chỉnh sửa các biểu ghi tài liệu theo lô chọn “Edit | Change to MARC”. 

 
 

Sau khi thay đổi định dạng các trường, người dùng có thể chỉnh sửa các trường (nếu 

cần). Sau đó chọn “Save” để lưu lại thay đổi. 

2.2.3. Tìm kiếm và thay thế dữ liệu 

Trong quá trình chỉnh sửa biểu ghi tài liệu theo lô, Sierra cung cấp cho người dùng công 

cụ tìm kiếm và thay thế dữ liệu cho các trường. Theo đó, khi sử dụng tính năng này bạn có 

thể nhanh chóng tìm và thay đổi các giá trị cần thiết cho nhiều biểu ghi tài liệu cùng một 

lúc, thay vì bạn phải chọn từng giá trị để thay đổi cho từng biểu ghi khác nhau. 

Để sử dụng tính năng tìm kiếm và thay thế dữ liệu cho nhiều biểu ghi cùng một lúc trong 

quá trình chỉnh sửa biểu ghi, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Từ giao diện chỉnh sửa biểu ghi tài liệu theo lô, chọn “Edit | Find”: 



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

79 
 

 

Hệ thống xuất hiện hộp thoại như sau: 

 

Bước 2: Nhập các giá trị để tìm kiếm và thay thế trong hộp thoại Find. Trong đó: 

 Find what: Nhập giá trị mà bạn muốn tìm kiếm. Nếu trường mà bạn tìm thuộc các 

trường có độ dài cố định, Sierra chỉ cho phép bạn chọn một giá trị cần thay thế từ 

danh sách các giá trị hợp lệ mà hệ thống hiển thị: 
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 Replace with: Nhập giá trị thay thế. Nếu trường mà bạn tìm thuộc các trường có độ 

dài cố định, Sierra chỉ cho phép bạn chọn một giá trị cần thay thế từ danh sách các 

giá trị hợp lệ mà hệ thống hiển thị, tương tự như mục Find what  

Bước 3: Chọn các điều kiện tìm bằng cách tích vào các hộp tương ứng với các điều kiện 

(Conditions) dưới đây: 

Match whole 

words 

Tìm các giá trị phù hợp với tất cả các từ khóa tìm. Lưu ý rằng 

giá trị này sẽ được chọn theo mặc định nếu các trường mà bạn 

cần cập nhật là các trường có độ dài cố định.  

Match case Tìm kiếm các giá trị phù hợp không phân biệt chữ hoa chữ 

thường. 

Wrap 

search         

Thực hiện tìm kiếm trên toàn bộ các giá trị được hiển thị, không 

phân biệt hướng tìm kiếm theo hướng bên trên (Up) hay bên 

dưới (Down) của kết quả tìm kiếm hiện tại 

Bước 4: Chọn hướng tìm kiếm bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: 

Up Thực hiện tìm kiếm đối với các giá trị đứng trước giá trị hiện tại 

đang được đánh dấu (kết quả tìm phù hợp) 

Down         Thực hiện tìm kiếm đối với các giá trị đứng sau (bên dưới) giá trị 

hiện tại đang được đánh dấu (kết quả tìm phù hợp) 



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

81 
 

Bước 5: Chọn một trong những hành động dưới đây: 

Find 

Next 

Hiển thị các kết quả tìm kiếm tiếp theo 

Replace Thay thế các giá trị tìm thấy phù hợp với điều kiện tìm trong trường 

Find what thành giá trị được mô tả trong trường Replace with 

Replace 

All 

Thay thế tất cả các kết quả tìm được phù hợp với điều kiện tìm trong 

trường Find what thành giá trị được mô tả trong trường Replace with 

Bước 6: Khi hoàn thành việc thay thế dữ liệu, chọn “Close” để đóng hộp thoại tìm kiếm. 

Các biểu ghi đã được chỉnh sửa sẽ có trạng thái MODIFIED trong cột Status của hộp 

thoại chỉnh sửa biểu ghi. 

2.2.4. Các trường dữ liệu có giá trị tăng dần theo mỗi biểu ghi tài liệu  

Theo mặc định, dữ liệu trong các trường VOLUME, COPY #, and BARCODE có thể 

tăng tự động. Liên hệ với Innovative để thay đổi hoặc thêm vào danh sách các trường có 

thể tăng giá trị tự động. Nếu các trường hiển thị trong bảng Modify Records không phải 

là các trường có giá trị tự động tăng dần, lệnh Increment sẽ bị vô hiệu hoá. 

Đối với các hệ thống sử dụng chương trình kiểm tra barcode (barcode check digit), số tăng 

dần ở vị trí cuối của barcode khi mới nhập vào sẽ không phải là số kiểm tra. Sau khi người 

dùng tạo một barcode, hệ thống sẽ tính toán và thêm một số check digit mới. Để biết thêm 

thông tin về barcodes, tham khảo thêm Barcodes: Overview. 

Lưu ý rằng việc tăng số tự động chỉ được thực hiện cho các biểu ghi đứng sau biểu ghi mà 

bạn đang chọn. Đối với biểu ghi được chọn, và bất kỳ biểu ghi nào xuất hiện phía trước nó 

ở trong bảng đều không thể thực hiện thay đổi. Ví dụ: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_appen_noteonbarcodes.html
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Trong bảng này, biểu ghi số 2 được lựa chọn; đồng nghĩa với việc chỉ có biểu ghi đứng sau 

nó (biểu ghi số 3) được tăng barcode tự động. Biểu ghi số 1 giữ nguyên giá trị như ban đầu. 

 

Trong tiến trình tự động tăng các giá trị, nếu một biểu ghi đang bận, nó sẽ không thể được 

cập nhật. Tuy nhiên, các biểu ghi bận vẫn được xác định giá trị như bình thường, vì vậy 

thứ tự của các biểu ghi không bận vẫn sẽ được tăng lên một cách chính xác.  

Để tăng giá trị các trường dữ liệu trong hộp thoại chỉnh sửa biểu ghi theo lô: 

Bước 1: Từ giao diện chỉnh sửa biểu ghi theo lô, chọn “Edit | Increment”.  
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Sierra sẽ tự động tăng các giá trị số trong các trường hiển thị cho mỗi biểu ghi trong danh 

sách, bắt đầu từ thông tin được khai báo cho một biểu ghi đầu tiên trong bảng Modify 

Records. 

 

Đối với barcodes, Sierra sẽ tự động tăng barcode cho mỗi tài liệu dựa trên những quy định 

và barcode của hệ thống. Sau đó, nó sẽ tự tính toán và thêm các số check digit thích hợp 

(nếu thư viện sử dụng tính năng check digit). 
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Các biểu ghi đã được chỉnh sửa sẽ có trạng thái MODIFIED trong cột  Status của hộp 

thoại chỉnh sửa biểu ghi. 

Bước 2: Chọn “Save” để lưu lại các biểu ghi đã chỉnh sửa. 

2.3. Sắp xếp các biểu ghi tài liệu theo location, call no, volume 

Bạn có thể thực hiện việc sắp xếp các biểu ghi volume đã đính kèm với một biểu ghi thư 

mục. Sau đó, bạn có thể duy trì thứ tự sắp xếp này. Quy trình sắp xếp biểu ghi trước tiên 

sẽ được thực hiện theo tên kho (location name), tiếp theo là giá trị call number, và cuối 

cùng là theo Volume. 

Các chữ số La mã sẽ được sử dụng trong trường volume (ví dụ Vol. IX) thay vì việc sử 

dụng số La tinh như thông thường. Chính vì vậy, việc sắp xếp có thể đạt kết quả không 

đúng như dự kiến.  

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa các biểu ghi tài liệu mà bạn muốn sắp xếp. 

Bước 2: Chọn thẻ Summary, sau đó chọn item trong danh sách các giá trị thả xuống từ 

mục View. 

Bước 3: Click chuột vào trình đơn Edit, sau đó chọn một trong 2 tuỳ chọn dưới đây: 

- Location/Call no./Ascend Vol. Sort — Sắp xếp các biểu ghi tài liệu theo thứ 

tự tăng dần của volume 

- Location/Call no./Descend Vol. Sort — Sắp xếp các biểu ghi tài liệu theo thứ 

tự giảm dần của volume 

Bước 4: (Tùy chọn) Chọn “Edit | Preserve Sort” để giữ lại thứ tự sắp xếp này. Sierra sẽ 

duy trì thứ tự này vĩnh viễn cho tới khi bạn thay đổi vị trí của các tài liệu bằng cách di 

chuyển (move) chúng hoặc sắp xếp lại và lưu lại chúng. 

Sắp xếp theo tên kho (Location Name) thay vì mã kho (Location Code) 

Lưu ý, tuy các mã kho tài liệu xuất hiện trong cột Location của thẻ Summary, nhưng các 

volume của tài liệu sẽ được sắp xếp theo tên kho, chứ không sắp xếp theo mã kho. Vì vậy, 

khi bạn thực hiện sắp xếp các biểu ghi tài liệu theo volume, các biểu chúng có thể không 

sắp xếp theo thứ tự. Để sắp xếp lại, click chuột vào tiêu đề cột  Location.  
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2.4. Chuyển các biểu ghi tài liệu từ biểu ghi thư mục này sang biểu ghi thư mục khác 

Để chuyển các biểu ghi đính kèm từ một biểu ghi thư mục này tới một biểu ghi thư mục 

khác thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa các biểu ghi đính kèm mà bạn muốn chuyển. 

Bước 2: Trong thẻ Summary, chọn các biểu ghi mà bạn muốn chuyển bằng cách đánh dấu 

vào ô trống bên cạnh chúng.  

 

 
 

Bước 3: Chọn “Edit | Transfer attached | Find Bib”: 

 

 
 

Giao diện tìm biểu ghi đích được hiển thị như sau: 
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Bước 4: Nhập từ khoá tìm, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu ghi 

theo yêu cầu. 

Bước 5: Trong giao diện kết quả tìm kiếm biểu ghi, chọn một biểu ghi thư mục đích bằng 

cách click chuột vào biểu ghi, sau đó chọn “Select”. 

Bước 6: Trong giao diện hiển thị chi tiết biểu ghi, chọn thẻ Summary phía bên trái màn 

hình, sau đó chọn “Use bib”: 

 

Hệ thống hiển thị hộp thoại như sau: 

 

Nếu biểu ghi nguồn có chứa các đặt mượn cấp nhan đề, hộp thoại chuyển biểu ghi đính 

kèm sẽ xuất hiện 
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Bước 7: Chọn “OK” để xác nhận chuyển các biểu ghi tài liệu đính kèm tới biểu ghi đích 

mà bạn vừa chọn ở bước 6 và giữ lại biểu ghi nguồn. Đối với biểu ghi nguồn có chứa các 

đặt mượn cấp nhan đề, bạn có thể lựa chọn các đặt mượn để di chuyển đặt mượn đó tới 

biểu ghi thư mục đích.  

Sau khi chọn “OK”, các biểu ghi tài liệu mà bạn vừa chuyển đã được đính kèm tới biểu ghi 

đích mới: 

 

Nếu bạn chọn cả các đặt mượn để chuyển, thì biểu ghi thư mục đích cũng sẽ chứa thông 

tin đặt mượn cấp nhan đề mà bạn vừa chuyển sang.  

2.5. Chuyển các đặt mượn cấp nhan đề từ một biểu ghi thư mục không chứa các tài liệu 

đính kèm  

Sierra cung cấp tính năng chuyển các đặt mượn cấp nhan đề từ một biểu ghi thư mục không 

chứa các tài liệu đính kèm sang biểu ghi thư mục khác có nội dung tương tự có sẵn các bản 

tài liệu có thể đáp ứng yêu cầu cho bạn đọc. 

Để thực hiện tính năng chuyển các đặt mượn cấp nhan đề tài liệu, thực hiện theo các bước 

hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa các đặt mượn mà bạn muốn chuyển. 

Bước 2: Chọn “Edit | Transfer attached”: 
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Giao diện lựa chọn biểu ghi đích xuất hiện: 

 

Bước 4: Nhập từ khoá tìm, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu ghi 

theo yêu cầu. 

Bước 5: Trong giao diện kết quả tìm kiếm biểu ghi, chọn một biểu ghi thư mục đích bằng 

cách click chuột vào biểu ghi, sau đó chọn “Select”. 

Bước 6: Trong giao diện hiển thị chi tiết biểu ghi, chọn thẻ Summary phía bên trái màn 

hình, sau đó chọn “Use bib”. Hệ thống hiển thị hộp thoại Transfer Attached Records như 

sau: 
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Trong hộp thoại này: 

 Chọn Transfer selected record, RETAIN source bib nếu bạn muốn chuyển các 

đặt mượn và giữ lại biểu ghi nguồn 

 Chọn Transfer selected record, DELETE source bib nếu bạn muốn chuyển các 

đặt mượn và xoá biểu ghi nguồn 

 Đánh dấu vào các đặt mượn mà bạn muốn chuyển trong mục Select holds to 

transfer 

Bước 7: Chọn “OK”. 

2.6. Liên kết biểu ghi tài liệu tới nhiều biểu ghi thư mục 

Để liên kết một biểu ghi tài liệu tới các biểu ghi thư mục khác (ngoài biểu ghi thư mục hiện 

tại đang chứa chúng), bạn phải được gán quyền 126 (Link additional bib records). Tham 

khảo các quyền sử dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin. 

 

Lưu biểu ghi tài liệu 

Khi đính kèm một biểu ghi tài liệu mới tới một biểu ghi thư mục, bạn phải lưu các tài liệu 

mới đó trước khi thực hiện việc liên kết. 

Các đặt mượn trên biểu ghi tài liệu được liên kết với nhiều biểu ghi thư mục. 

Nếu một tài liệu được liên kết tới nhiều biểu ghi thư mục, các đặt mượn cấp nhan đề tài 

liệu sẽ được gán tới biểu ghi thư mục đầu tiên. Hệ thống sẽ không hiển thị thông tin đặt 

mượn đó đối với các biểu ghi thư mục khác cũng đính kèm biểu ghi tài liệu.  

 

Để liên kết một biểu ghi tài liệu tới nhiều biểu ghi thư mục khác nhau thực hiện các bước 

theo hướng dẫn dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa biểu ghi tài liệu mà bạn muốn liên kết 

chúng tới nhiều biểu ghi thư mục khác 

Bước 2: Trong thẻ Summary của biểu ghi thư mục được hiển thi, chọn các biểu ghi tài 

liệu mà bạn muốn thực hiện liên kết 

 
 

Bước 3: Chọn Edit | Link to additional bib record 

 

 
 

Khi đó, hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm biểu ghi đích như sau: 
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Bước 4: Nhập từ khoá tìm, sau đó chọn “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu ghi 

theo yêu cầu. 

Bước 5: Trong giao diện kết quả tìm kiếm biểu ghi, chọn một biểu ghi thư mục đích bằng 

mà bạn muốn liên kết với các biểu ghi tài liệu bằng cách click chuột vào biểu ghi, sau đó 

chọn “Select” 

Bước 6: Trong thẻ Summary của biểu ghi thư mục được liên kết (biểu ghi đích), chọn “Use 

Bib”. Khi đó cửa sổ này sẽ đóng lại, và hệ thống sẽ liên kết các tài liệu tới biểu ghi thư mục 

mà bạn đã chọn. 

Khi đó, số của các biểu ghi thư mục được liên kết (bib number) sẽ xuất hiện ngay bên dưới 

khu vực các trường có chiều dài cố định trong thẻ Record của biểu ghi tài liệu, trong mục 

Also linked to record(s) như hình dưới đây: 

 
 

Trên giao diện này, bạn có thể: 

 Bỏ liên kết tài liệu tới biểu ghi thư mục bằng cách click chuột phải vào số biểu ghi 

(bib record number) xuất hiện trong mục Also linked to record(s) của thanh trạng 

thái, sau đó chọn Remove link to bibliographic record. 

 Chỉnh sửa một biểu ghi thư mục đã liên kết với biểu ghi tài liệu bằng cách hiển thị 

tài liệu trong thẻ Record sau đó chọn Edit trên thanh công cụ.\ 

 

Kích thước tối đa của biểu ghi và số lượng các liên kết (Maximum Record Size and 

Number of Links) 

Lưu ý rằng Sierra cho phép thiết lập giới hạn về kích thước tối đa của biểu ghi và số lượng 

tối đa các liên kết khi bạn chuyển các biểu ghi đính kèm. Giới hạn tối đa là 100,000 bytes 
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(ký tự) đối với hầu hết các nền tảng phần cứng. Khi liên kết biểu ghi tài liệu tới nhiều biểu 

ghi thư mục, nếu biểu ghi thư mục đạt quá mức giới hạn này, Sierra không cho phép liên 

kết các biểu ghi và đưa ra nhắc nhở: “Không thể thêm liên kết. Việc thêm liên kết này sẽ 

khiến cho biểu ghi thư mục vượt quá kích thước tối đa cho phép”. 

Mỗi biểu ghi thư mục có thể chứa 5000 liên kết với biểu ghi tài liệu. Nếu vượt quá con số 

này khi liên kết các biểu ghi, Sierra sẽ không cho phép liên kết và đưa ra nhắc nhở: “Không 

thể thêm liên kết. Việc thêm liên kết này sẽ khiến cho biểu ghi thư mục vượt quá kích 

thước tối đa cho phép đối với việc liên kết đến tài liệu”. 

2.7. Xoá biểu ghi tài liệu 

Để xóa một biểu ghi tài liệu, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa các biểu ghi tài liệu mà bạn muốn xoá  

Bước 2: Chọn Item từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục View của thẻ Summary. 

 
 

Bước 3: Chọn (đánh dấu) biểu ghi mà bạn muốn xóa và chọn “Delete”: 
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Nếu bạn xóa một biểu ghi tài liệu được liên kết đến các biểu ghi thư mục khác, Sierra hiển 

thị một hộp thoại chứa câu hỏi “Bạn muốn xóa những liên kết này?”. Chọn “Delete link” 

để xóa các liên kết và biểu ghi tài liệu. 

 

 

V. Biểu ghi nhất quán 

Sierra cung cấp tính năng quản lý tính nhất quán của các tài liệu trong thư viện thông qua 

các biểu ghi nhất quán. Trong đó, mỗi biểu ghi nhất quán bao gồm một tiêu đề chính, các 

tiêu đề phụ và các biến thể của nó. Khi người dùng sử dụng từ khoá tìm là các tiêu đề phụ 

hay các biến thể của tiêu đề chính, thì hệ thống đều được tham chiếu tới tiêu đề chính. Tính 

năng này hỗ trợ cho người dùng có thể tìm kiếm được các tài liệu một cách dễ dàng và đầy 

đủ hơn. Ví dụ: Khi thư viện tạo lập và quản lý tính nhất quán cho tác giả Hồ Chí Minh, thì 

bạn đọc dễ dàng tìm kiếm được tất cả các tài liệu do Bác viết nhưng với tên gọi và bút danh 

khác như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Sinh Cung…một cách đầy đủ và chính xác nhất. 

Sierra hỗ trợ nhiều loại biểu ghi nhất quán khác nhau. Tuy nhiên, thông thường có 2 loại 

biểu ghi nhất quán hay được sử dụng đó là biểu ghi nhất quán về tác giả và biểu ghi nhất 

quán về nhan đề đồng nhất. 

1. Tạo biểu ghi nhất quán 

Để tạo các biểu ghi nhất quán trong chế độ biên mục (Catalog), bạn phải được gán quyền 

112 (Create authority records). Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra (Permissions 

Used by Sierra) để biểu thêm thông tin. 

Để tạo một biểu ghi nhất quán, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Catalog từ danh sách các chức năng (mục Function) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Bước 2: Chọn File | New Record | Authority Record: 

 
 

Khi đó, hệ thống hiển thị như sau: 

 

 
 

Bước 3: Chọn một khung mẫu tạo biểu ghi nhất quán trong cửa sổ Add new record, sau 

đó chọn “Select”. Hệ thống hiển thị giao diện tạo m 

Bước 4: Nhập thông tin mô tả cho biểu ghi nhất quán: 
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Lưu ý: Các trường hiển thị để nhập thông tin trên cửa sổ Add new record phụ thuộc vào 

khung mẫu bạn chọn ở bước 3(tương ứng với loại biểu ghi nhất quán cần tạo) 

Bước 4: Chọn “Save” để lưu lại 

2. Sử dụng các báo cáo đề mục 

Để sử dụng tính năng báo cáo đề mục (Headings Reports), bạn phải được gán quyền 182 

(Report heading changes). Để xóa các báo cáo đề mục, bạn phải được gán quyển 303 (Purge 

Headings Report Entries). Để xóa tất cả các báo cáo đề mục, bạn phải được gán quyền 305 

(Clear All Headings Reports). Tham khảo tính năng phân quyền trong Sierra (Permissions 

Used by Sierra) để biết thêm thông tin. 

Tính năng báo cáo đề mục (Headings Reports) hỗ trợ thư viện đảm bảo tính nhất quán 

của tài liệu với một số lượng lớn các tài liệu. Tính năng Headings Reports cho phép: 

 Tạo một báo cáo đề mục (Create a Headings Report and view) và hiển thị danh sách 

các báo cáo. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#create_report
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 Sử dụng một báo cáo liên quan (interactively) để kiểm soát các mục bằng cách chỉnh 

sửa các biểu ghi đã lập chỉ mục (Use a report interactively to resolve entries by editing the 

records indicated by the report entry). 

 In báo cáo (Print). 

 Tạo danh sách thống kê báo cáo (Create a review file) 

 Xóa các mục đã chọn trong báo cáo hoặc xóa tất cả các mục trong báo cáo  

 Xóa tất cả các đề mục trong báo cáo ngoại trừ các đề mục được tạo ra đầu tiên 

(Clear all headings reports without first creating the reports) 

 Nếu Thư viện của bạn đã mua tính năng cho phép truy cập vào các biểu ghi nhất 

quán của thư viện Quốc hội Mỹ, bạn có thể sử dụng tính năng INN-View để cập nhật một 

đề mục chính xác hơn từ một biểu ghi nhất quán trên cơ sở dữ liệu của họ. 

2.1. Các đề mục thuộc các báo cáo đề mục (Headings that Are Included In the Headings 

Report) 

Khi một đề mục được thêm mới, thay đổi hoặc xóa từ một biểu ghi; hệ thống sẽ tiến hành 

kiểm tra phiên bản của nó (trong đó các chữ viết hoa và dấu câu được bỏ qua) với các điều 

kiện dưới đây. Khi bất kỳ các điều kiện nào được thỏa mãn, hệ thống sẽ chỉ ra thông tin đề 

mục trong báo cáo có liên quan: 

 Các đề mục được sử dụng trong thời gian đầu tiên (Headings used for the first time): 

Các đề mục về tác giả, chủ đề, nhan đề mà hiện tại không được dùng cho bất cứ biểu ghi 

nào khác trong cơ sở dữ liệu.  

 Các đề mục không hợp lệ (Invalid headings): Đề mục biểu ghi thư mục phù hợp với 

giá trị trong mục SEE FROM (khối trường MARC 4XX) trong biểu ghi nhất quán. 

 Các mục trùng lặp (Duplicate entries):  Các đề mục có chứa giá trị trùng lặp với các 

trường đã lập chỉ mục, mà các giá trị đó yêu cầu là duy nhất trong hệ thống. Ví dụ như 

barcodes, call numbers, số tiện ích thư mục (bibliographic utility numbers) và các trường 

thông tin khác đã được lập chỉ mục. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#resolve_entries
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#resolve_entries
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#create_print
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#review_file
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports.html#clear_all
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_verify_headings_innview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_first_time.html#resolve_first_time
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_invalid.html#resolve_invalid
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_duplicate.html#resolve_dupe
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 Blind references: Được tạo ra khi hệ thống tìm thấy một biểu ghi nhất quán không 

có đề mục trong biểu ghi thư mục tương ứng với các giá trị hợp lệ được lưu trữ trong khối 

trường MARC 1XX trong biểu ghi nhất quán. 

 Các biểu ghi nhất quán trùng lặp (Duplicate authority records): Các đề mục của biểu 

ghi nhất quán phù hợp với các giá trị đã được mô tả trong khối trường MARC 1XX của 

biểu ghi nhất quán khác trong hệ thống 

Nếu thư viện của bạn đã mua tính năng tự động kiểm soát và xử lý các biểu ghi nhất quán, 

hệ thống sẽ kiểm tra các đề mục trong những trường hợp dưới đây:  

 Cập nhật biểu ghi thư mục (Updated Bibliographic Records): Các biểu ghi sẽ được 

cập nhật bằng chương trình quản lý các giá trị nhất quán tự động. 

 Các giá trị gần giống (Near matches): Các đề mục của biểu ghi thư mục có thể không 

được cập nhật theo phương thức tự động kiểm soát các giá trị nhất quán vì chúng có thể rất 

giống nhau, tuy nhiên lại không phù hợp hoàn toàn với một trường thuộc nhóm 4XX trong 

một biểu ghi nhất quán. 

 Non-unique 4XX: Các đề mục biểu ghi thư mục có thể không được thay đổi theo 

phương thức tự động kiểm soát các giá trị nhất quán bởi vì các đề mục phù hợp với hai 

hoặc nhiểu trường 4XX trong các biểu ghi nhất quán.  

 Cross-thesaurus matches: Các đề mục trong biểu ghi thư mục và biểu ghi nhất quán 

phù hợp nhau , nhưng không có các quy định về từ đồng nghĩa, hoặc các quy định không 

rõ ràng. 

Tham khảo thêm tính năng tự động kiểm soát các giá trị nhất quán (Automatic Authority 

Control Processing) để biết thêm thông tin. 

Đề mục đặc biệt cho các trường dữ liệu và các loại biểu ghi. 

Các điều kiện áp dụng cho các trường và các loại biểu ghi: 

 Khi trường SUPPRESS trong biểu ghi nhất quán được thay đổi (thay đổi trạng thái 

biểu ghi từ ẩn sang không ẩn, hoặc ngược lại) hệ thống sẽ thực hiện việc kiểm tra đầu mục. 

 Nếu các trường đã lập chỉ mục trong biểu ghi tài liệu có trong tùy chọn duy trì cơ 

sở dữ liệu Heading Report: Duplicate use fields, hệ thống sẽ thực hiện việc kiểm tra các 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_blind.html#resolve_blind
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_duplicate_authority.html#resolve_dupe_auth
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_updated_bib.html#resolve_updated
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_near_matches.html#resolve_near
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_nonunique.html#resolve_nonunique
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_x_ref.html#resolve_x_ref
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_autoauth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_autoauth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_heading_reportd.html
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đề mục khi trường SUPPRESS trong biểu ghi tài liệu được thay đổi (thay đổi trạng thái 

biểu ghi từ ẩn sang không ẩn, hoặc ngược lại). 

 Trong một số trường nhất định, các trường con khác nhau sẽ được coi là các đề mục 

riêng biệt. Ví dụ, trường con a của khối trường 7XX thường được lập chỉ mục cho các đề 

mục tác giả, trong khi trường con t của khối trường 7XX lại được lập chỉ mục cho các đề 

mục nhan đề.  

 Bất kỳ khi nào nhan đề của một biểu ghi thư mục được thay đổi, hoặc trường 

BCODE3 trong biểu ghi được thay đổi từ trạng thái ẩn (SUPPRESS) sang không ẩn (non-

SUPPRESS) hệ thống sẽ kiểm tra tất cả các đề mục trong biểu ghi. 

2.2. Tạo báo cáo đề mục 

Để tạo một báo cáo đề mục thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Headings Reports từ danh sách chức năng (Function). 

Bước 2: Xác định loại báo cáo bạn muốn tạo bằng cách chọn một hoặc nhiều hơn các loại 

báo cáo trong danh sách. Chọn “All” nếu bạn muốn chạy tất cả các báo cáo 

 
 

Nếu bạn không muốn các biểu ghi trống hoặc các biểu ghi có giá trị trường CAT 

DATE trống xuất hiện trong các báo cáo, đánh dấu check box vào mục Exclude records 

without a CAT DATE. 
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Bước 3: Xác định một phạm vi thời gian mà bạn muốn chạy báo cáo trong mục Entry 

Date Range bằng cách chọn tháng, ngày, năm cho giá trị thời gian bắt đầu trong trường 

From và thời gian kết thúc trong trường To: 

 

 
 

Bước 4: Lựa chọn các giới hạn tìm kiếm: Bạn có thể giới hạn lại các báo cáo theo những 

tiêu chí dưới đây: 

 Locations— Các giá trị trường Locations từ các biểu ghi thư mục 

 Users—Người dùng trong hệ thống, xác định bằng tên và/hoặc tài khoản 

đăng nhập. 

 Programs—Hệ thống sẽ xử lý những đề mục đã được nhập vào. Đối với một 

danh sách các mã chức năng đã được chỉ ra cho chương trình. Tham khảo thêm các mã 

chức năng ( Function Codes). 

 Statistics Groups—Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng thống kê, bạn 

có thể giới hạn dữ liệu báo cáo bằng cách thống kê theo nhóm. 

Để giới hạn các báo cáo theo bất kỳ tiêu chí nào, chọn các giá trị mà bạn muốn giới hạn từ 

danh sách các giá trị ở cột bên phải, sau đó click chuột vào nút mũi tên sang trái. Để xóa 

một giới hạn, chọn giá trị trong danh sách ở cột bên trái, sau đó chọn nút mũi tên sang phải.  

Bước 5: Khi hoàn thành các thông tin cho việc tạo báo caó, chọn “Create”. 

Khi đó, một thanh trạng thái xuất hiện, cho biết báo cáo đang được xử lý. Khi báo cáo đã 

sẵn sàng, nó xuất hiện trên giao diện chức năng Headings Reports  

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_headings_reports_functions.html
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Bước 6: (Tùy chọn) Để in báo cáo, thực hiện một trong các bước dưới đây: 

 Chọn File | Print (<default printer>) 

 Chọn File | Select Printer và chọn một máy in. 

Tham khảo Printing in Sierra để biết thêm thông tin. 

2.3. Tạo một danh sách từ báo cáo đề mục (Creating a Review File from a Headings 

Report) 

Bạn có thể lưu kết quả của một báo cáo đề mục theo loại biểu ghi tới một danh sách để sử 

dụng cho các mục đích sau đó.  Để tạo một danh sách từ kết quả báo cáo đề mục: 

Bước 1: Trong giao diện chức năng hiển thị các báo cáo đề mục (Headings Reports), chọn 

Tools | Create Review File | <record type> Records.  

 
Khi đó, hệ thống hiển thị các danh sách (review file) trong tính năng creatlist như sau: 

 
 

Bước 2: Trong giao diện lựa chọn danh sách, chọn một danh sách sẽ lưu trữ thông tin báo 

cáo, sau đó chọn “OK”.  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print.html
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Hệ thống sẽ đổi tên danh sách thành một tên khác có chứa mã chức năng headrpt, tên đăng 

nhập, và thời gian tạo ra danh sách (ví dụ Headrpt snubi Fri Nov 11 06:44:12 EST 2016) 

 
 

2.4. Xóa một báo cáo đề mục. 

Mỗi khi bạn tạo ra một báo cáo đề mục, hệ thống sẽ thêm các mục báo cáo tới cơ sở dữ 

liệu đề mục. Nếu bạn không thường xuyên xóa các báo cáo đề mục, có thể khiến cơ sở dữ 

liệu đề mục bị đầy; dẫn đến việc nó sẽ không hiển thị được đầy đủ các báo cáo của bạn. 

Nếu bạn phải xóa các báo cáo để tránh việc cơ sở dữ liệu bị đầy, bạn có thể in báo cáo hoặc 

lưu các kết quả báo cáo vào một danh sách để sử dụng sau. 

 

Nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng các báo cáo đề mục, không xóa được toàn bộ báo cáo. 

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Innovative. 

 

Nếu các báo cáo mới đã được thêm vào mà nó không xuất hiện trong chức năng Headings 

Reports của hệ thống, trong khi dung lượng dữ liệu là rất nhỏ so với hệ thống. Liên hệ với 

Innovative để được hỗ trợ. 

Khi bạn xóa các các báo cáo, thì các đề mục (nội dung của các báo cáo trước đó) sẽ không 

được xuất hiện trong các báo cáo tiếp theo. Cho dù bạn có biết được vị trí của các mục đó 

hay không.  

Bạn có thế xóa từng mục trong báo cáo, xóa từng báo cáo hay xóa tất cả các báo cáo bằng 

cách thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 
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2.4.1. Xoá các mục trong báo cáo 

Bước 1: Trong mục Report của chức năng Headings Reports, chọn các mục bạn muốn 

xóa bằng cách chọn các ô check boxes tương ứng với giá trị cần xóa 

 

Bất cứ khi nào bạn chọn để xem một mục trong báo cáo, hệ thống sẽ tự động đánh dấu vào 

dòng tương ứng với mục đó. Nếu bạn không muốn thực hiện các thao tác với giá trị đó, 

click vào ô check box để tắt chế độ tương tác với nó 

Bước 2: Chọn nút “Clear” trên thanh công cụ phía trên bên phải giao diện: 

 

 
 

Bước 3: Trong hộp thoại xóa các mục đã chọn,(Clear Checked Entries), chọn “OK”. 
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2.4.2. Xoá báo cáo đề mục 

Để xóa một báo cáo: 

Bước 1: Trong mục Report của chức năng Headings Reports, chọn “Close”. 

 
 

Bước 2: Hộp thoại cảnh báo xuất hiện, chọn “OK” để xóa tất cả các mục trong báo cáo. 

 
 

2.4.3. Xóa tất cả các báo cáo: 

Để xoá tất cả các báo cáo đề mục thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Headings Reports từ danh sách chức năng (Function) 

Bước 2: Chọn Reports | Clear All Reports. 
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Trong hộp thoại xóa tất cả các báo cáo, chọn “OK”. 

 

 

VI. Các báo cáo thống kê trong phân hệ biên mục.  

1. Tạo danh sách (Creating lists or review files)  

1.1. Giới thiệu chung về tính năng tạo danh sách 

Chức năng tạo danh sách của phần mềm Sierra cung cấp cho người dùng công cụ tạo báo 

cáo thống kê chi tiết và linh hoạt. Theo đó, người dùng có thể tạo một danh sách các biểu 

ghi, hay còn gọi là review file từ kết quả của một truy vấn dựa trên các tiêu chí tìm kiếm. 

Sierra cho phép bạn thực hiện tìm kiếm đối với bất cứ trường dữ liệu nào (bao gồm cả 

trường và trường con) mà bạn đã mô tả cho biểu ghi. Ví dụ, bạn có thể tìm kiếm các biểu 

ghi thư mục dựa trên trường Material Type kết hợp với trường Location của biểu ghi tài 

liệu để tạo ra một danh sách các biểu ghi thư mục với các tài liệu được sở hữu bởi một kho 

(hay chi nhánh) cụ thể. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_lists.html
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Sau khi hoàn tất việc tạo báo cáo thống kê, bạn có thể xuất các biểu ghi ra máy tính với bất 

cứ trường thông tin nào mà thư viện cần, ví dụ như trường nhan đề, tác giả, thông tin xuất 

bản, chủ đề… 

 

Để tạo, xem và duy trì các danh sách báo cáo thống kê (review file), bạn phải được gán 

quyền 018 (Create lists). Trong quá trình làm việc, có thể bạn sẽ không được phép chỉnh 

sửa hay tác động tới một danh sách (review file) nào đó do nó được bảo vệ bằng mật khẩu. 

Trong trường hợp này, bạn cần phải có mật khẩu cho phép truy cập từ chủ sở hữu của nó 

hoặc quản trị (permission 186).  

 

Để quản trị các danh sách trong chức năng Create Lists, bạn phải được gán quyền 186 

(Review File List Administrator), cũng như quyền 018. Nếu bạn là người quản trị, bạn sẽ 

có thể quản lý quyền sở hữu và quyền truy cập vào tất cả các danh sách. Tham khảo việc 

thiết lập tác giả và quyền sở hữu danh sách (Setting Review File Authorship and 

Ownership), cũng như các quyền được sử dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) 

để biết thêm thông tin. 

Để tạo và duy trì các mẫu tìm kiếm đã lưu, bạn phải được gán quyền 641 (Create Lists 

Template Administration) ngoài các quyền 018 và 186. Quyền 640 (Create Lists Limited) 

chỉ cho phép sử dụng đối với các mẫu tìm kiếm đã lưu. 

Sierra chuyển đổi truy vấn của bạn thành một câu lệnh SQL mà nó thực hiện trong cơ sở 

dữ liệu. Truy vấn sẽ trả về một danh sách các biểu ghi. Sierra lưu trữ biểu ghi theo danh 

sách (review file). Khi bạn tạo danh sách, bạn có thể duyệt (hiển thị) số các biểu ghi trong 

danh sách, cũng như các truy vấn đã được sử dụng để tạo ra danh sách. Bạn có thể sắp xếp 

danh sách theo bất kỳ yếu tố dữ liệu nào có chứa trong các biểu ghi được tham chiếu và in 

các trường dữ liệu đã được chọn trong biểu ghi; hoặc xuất chúng ra các tệp tin dạng văn 

bản. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các danh sách như là tệp tin đầu vào cho các chức 

năng khác của Sierra như việc cập nhật hoặc xuất ra các biểu ghi.  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists_set_ownership.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists_set_ownership.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Mỗi danh sách sẽ chứa các số biểu ghi, nó không thống kê các bản sao của các biểu ghi 

thực tế. Khi bạn xem các biểu ghi trong danh sách, hệ thống sẽ lấy ra phiên bản hiện tại 

của các biểu ghi. Nếu biểu ghi nào đã thay đổi sau khi chúng được tạo danh sách, hệ thống 

sẽ hiển thị biểu ghi được cập nhật gần đây nhất (đã thay đổi). 

Mỗi danh sách (review files) sẽ lưu trữ các biểu ghi cho đến khi bạn làm trống nó (thực 

hiện một tìm kiếm khác đè lên hoặc xóa danh sách). 

Đối với người dùng là sở hữu một danh sách (review files), bạn có thể bảo vệ nó, không 

cho phép tài khoản khác ghi đè lên danh sách.  

1.2. Quy trình quản lý danh sách (review file) 

1.2.1. Tạo danh sách 

Để tạo một danh sách (review file), thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn chức năng Create list từ danh sách chức năng (mục Function) 

 

Bước 2: Chọn một danh sách trống (review file chưa có tên), sau đó chọn “Search record” 
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Bạn có thể tìm tất cả các review file trống bằng cách chọn giá trị Empty từ mục lọc danh 

sách phía trên màn hình: 

 

Trong trường hợp tất cả các review file đã được sử dụng, bạn có thể chọn một review file 

đã tồn tại và ghi đè lên nó bằng cách chọn 1 review file, sau đó chọn “Search record”, 

chọn “Yes” để xác nhận việc ghi đè lên nó: 

 

Ghi chú: Sierra cung cấp lên tới 80 review file với số lượng biểu ghi khác nhau, bao gồm 

các review file có kích cỡ 500, 1000, 5000, 10000, 25000, 40000, 75000, 250000 biểu ghi. 
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Căn cứ vào danh sách cần tạo, người dùng có thể ước lượng review file có kích cỡ phù 

hợp. 

Khi đó, hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm như sau: 

 

Bước 2: Nhập tên review file. Tối đa lên tới 150 ký tự. 

Bước 3: Nhập tiêu chí tìm kiếm. Trong đó: 

- Chọn kiểu biểu ghi mà bạn muốn tạo danh sách trong mục Store record type 

 
 

- Chọn một phương thức tìm kiếm phù hợp trong mục Range: 

 Range: Tìm kiếm theo phạm vi các biểu ghi (từ số bao nhiêu tới số bao nhiêu) 
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 Review file: Tìm kiếm các biểu ghi trong một danh sách đã có sẵn 

 

 Index: Tìm kiếm theo các chỉ mục như: tác giả, chủ đề… 

 

 Advanced: Tìm kiếm nâng cao. 

Bước 4: Chọn một phương thức tìm kiếm phía bên trái giao diện. Trong đó: 

- Classic: Cho phép bạn xác định các tiêu chí tìm kiếm cho danh sách (review file) 

theo phương thức cổ điển 

- Enhanced: Cho phép bạn xác định các tiêu chí tìm kiếm cho danh sách bằng 

cách sử dụng một trình soạn thảo mới 
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- JSON: Cho phép bạn tạo ra một truy vấn tìm kiếm sử dụng ký hiệu JavaScript 

(JavaScript Object Notation (JSON). Bạn có thể xây dựng một truy vấn trực tiếp 

trong cửa sổ chỉnh sửa hoặc tải một truy vấn từ danh sách đã lưu. 

Trong đó, thông thường chúng ta sẽ sử dụng phương thức tìm theo Classic 

Bước 5: Lựa chọn các điều kiện tìm trong mục Classic bằng cách kích đúp chuột vào một 

dòng trống tương ứng với giá trị cột mà bạn đang tạo lệnh tìm. Trong đó: 

- Operator: Chọn toán tử tìm (AND, OR). Lưu ý: Bạn chỉ có thể sử dụng các toán 

tử nếu lệnh tìm kiếm được nhập vào 2 dòng trở lên, nghĩa là toán tử này chỉ có 

thể được sử dụng ở dòng thứ 2 khi bạn tạo lệnh tìm. 

- Type: Chọn loại biểu ghi mà bạn muốn tìm kiếm trong mục này. Lưu ý: Danh 

sách các giá trị hiển thị trong mục này thay đổi tuỳ thuộc vào giá trị mà bạn lựa 

chọn trong mục Store record type ở bước 3. 

- Field: Chọn một trường dữ liệu mà bạn cần tìm kiếm. Lưu ý: Danh sách các giá 

trị mà bạn có thể lựa chọn trong mục này phụ thuộc vào loại biểu ghi mà bạn 

chọn ở mục Type 

- Condition: Chọn điều kiện tìm phù hợp: 

 

- Value A: Chọn giá trị cần tìm. Đối với các giá trị tìm kiếm là một phạm vi, nhập 

giá trị bắt đầu trong mục này. 

- Value B: Nhập giá trị kết thúc nếu giá trị tìm kiếm là một phạm vi. 
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Ví dụ: Bạn muốn tìm tất cả các biểu ghi thư mục được tạo ra trong phạm vi thời gian từ 

ngày 1/5/2017 đến ngày 10/5/2017, khi đó lệnh tìm sẽ được thể hiện như sau: 

 

Bước 6: Chọn “Search” để hệ thống thực hiện tìm kiếm 

 

Khi đó, hệ thống hiển thị trạng thái của tiến trình tìm kiếm. Đối với các tìm kiếm đang 

được xử lý, trong mục Status của nó sẽ có giá trị “Inprogress”. Các review file đã hoàn tất 

quá trình tìm kiếm sẽ có trạng thái “Complete”. 
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Bước 7: Sau khi tìm kiếm kết thúc, click chuột vào nút “Show record” để hệ thống hiển 

thị các biểu ghi trong danh sách: 

 

Ghi chú: Trên giao diện màn hình chức năng Create list, bạn có thể: 

 Tạo một truy vấn (lệnh tìm) mới,  

 chạy một truy vấn đã lưu,  

 lập lịch chạy  

 chỉnh sửa các truy vấn đã lưu.  

Lưu ý rằng tab này được hiển thị khi thực hiện việc thống kê lần đầu. 

1.2.2. Chỉnh sửa biểu ghi trong danh sách (review file) 

Để chỉnh sửa các biểu ghi trong danh sách, bạn phải được gán quyền 018 (Create Lists). 

Bạn cũng phải được gán các quyền để chỉnh sửa loại biểu ghi tương ứng trong danh sách. 

Các quyền này bao gồm 104 (Update bibliographic records) để chỉnh sửa biểu ghi thư mục, 
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124 (Update item records) để chỉnh sửa biểu ghi tài liệu, 134 (Update order records) để 

chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt, 144 (Update checkin records) để chỉnh sửa biểu ghi checkin 

hoặc 164 (Update patron records) để chỉnh sửa biểu ghi bạn đọc. 

Để chỉnh sửa biểu ghi trong danh sách (review file), thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Create List trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn danh sách chứa các biểu ghi mà bạn muốn chỉnh sửa sau đó chọn nút Show 

Record trong thẻ Review Files. 

 

Bước 3: Hệ thống hiển thị một danh sách các biểu ghi với số biểu ghi và nhan đề hoặc tên 

của bạn đọc. Để chỉnh sửa một biểu ghi cụ thể, chọn dòng tương ứng sau đó chọn nút Edit 

trên thanh công cụ. 

Bước 4: Hệ thống mở một cửa sổ để bạn chỉnh sửa biểu ghi này. 

1.2.3. Thêm biểu ghi vào danh sách (review file) 

Để thêm một biểu ghi vào danh sách (review file), thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn danh sách (review file) mà bạn muốn thêm biểu ghi bằng cách kích đúp 

chuột vào dòng tương ứng với danh sách. Khi đó, danh sách được mở ra ở cửa sổ mới như 

sau: 

 

Danh sách (Review File) bận 

Nếu bạn chọn Show Records của một danh sách mà hiện tại danh sách đó đang được mở 

mởi một người dùng khác, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo cho bạn. Khi đó, nếu chọn 

“OK”, bạn có thể xem được danh sách các biểu ghi nhưng không thể sắp xếp, in, thêm, 

loại bỏ hoặc thay thế danh sách. Tuy nhiên bạn vẫn có thể chọn một biểu ghi và mở nó 

để chỉnh sửa. 

 

 

To edit review file records, you must be assigned permission 018 (Create lists). You also must be 

assigned permissions to edit the record type for the records within the review file. Such permissions 

include 104 (Update bibliographic records), 124 (Update item records), 134 (Update order records), 

144 (Update checkin records), or 164 (Update patron records). See Permissions Used by Sierra for 

more information. 

 

Choose Create Lists from the Function list. 

Select the review file that lists the records you want to edit, and then choose the Show Records 

button from the Review Files tab. 

Busy Review Files 

 

If you choose Show Records for a review file that another user currently has open, the system 

displays a WARNING message. When you click OK, you can view the review file contents, but you 

cannot sort, list, add, remove, dedupe, or otherwise alter the review file. You can select a record from 

the review file and open it for editing. 

 

The system displays a list of records by record number and title or patron name. To edit a particular 

record, select its row, and then choose Edit from the toolbar. 

The system opens a window in which you can edit the record. 
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Bước 3: Chọn nút “Add” từ thanh công cụ. Cửa sổ trình duyệt xuất hiện: 

 

Bước 4: Tìm kiếm biểu ghi cần thêm 

Bước 5: Từ kết quả tìm kiếm, chọn một biểu ghi mà bạn cần sử dụng, sau đó chọn “Select” 

để hệ thống hiển thị thông tin biểu ghi 

Bước 6: Từ giao diện hiển thị thông tin chi tiết của biểu ghi, chọn “Use Bib” 

 

Khi đó, hệ thống hiển thị danh sách các tài liệu thuộc review file tương tự ở bước 2. Tuy 

nhiên ở bước này, hệ thống hiển thị thêm các tài liệu mà bạn đã thêm vào. 
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1.2.4. Loại bỏ biểu ghi từ danh sách 

Chức năng loại bỏ biểu ghi từ danh sách cho phép người dùng xoá các biểu ghi từ danh 

sách kết quả trong review file để tuỳ chỉnh lại các báo cáo thống kê đáp ứng nhu cầu khác 

nhau trong thư vện. 

Để loại bỏ một hay nhiều biểu ghi từ trong danh sách thực hiện các bước theo hướng dẫn 

dưới đây: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một danh sách (review file) và chọn “Select” để hệ thống hiển thị các biểu 

ghi trong review file 

Bước 3: Chọn các biểu ghi mà bạn muốn loại bỏ khỏi danh sách, sau đó chọn Tools | 

Remove Record From List. 

Bước 4: Khi hoàn tất việc loại bỏ các biểu ghi khỏi danh sách, chọn “Close” từ thanh công 

cụ. 

1.2.5. Loại bỏ biểu ghi trùng lặp trong danh sách 

Trong một số trường hợp, xuất hiện các biểu ghi trùng lặp trong một review file. Ví dụ, 

bạn thực hiện việc sáp nhập các review file với nhau, trong đó review file nguồn và review 

file đích đều có các biểu ghi chung. Theo đó, kết quả sáp nhập review file sẽ chứa các biểu 

ghi trùng lặp. Chức năng Remove Duplicates hỗ trợ người dùng rà soát và đảm bảo rằng 

mỗi biểu ghi chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong review file bằng cách loại bỏ các biểu 

ghi trùng lặp. 
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Để loại bỏ biểu ghi trùng lặp trong một danh sách, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một review file cần loại bỏ các biểu ghi trùng lặp bằng cách chọn dòng chứa 

tên review file 

 
 

Bước 3: Chọn Tools | Remove Duplicates. 

 
1.2.6. Đổi tên danh sách 

Sau khi tạo review file, bạn có thể đổi tên một cho nó bằng cách thực hiện các bước theo 

hướng dẫn dưới đây: 
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Bước 1: Chọn Create Lists từ danh mục chức năng (mục Function) 

 

Bước 2: Chọn một review file mà bạn muốn đổi tên bằng cách kích chuột vào dòng chứa 

tên review file tương ứng 

Bước 3: Chọn nút “Rename” từ thanh công cụ 

 

Khi đó, hệ thống xuất hiện hộp thoại cho phép bạn nhập tên mới cho review file.  
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Bước 4: Nhập tên mới cho review file, sau đó chọn “OK” để hoàn tất. Chọn “Cancel” để 

quay trở lại danh sách các review file mà bạn muốn thay đổi tên. 

1.2.7. Sao chép danh sách 

Sierra cung cấp tính năng cho phép người dùng sao chép các review file trong chức năng 

Create list. Khi bạn sao chép một review file, bạn có thể sao chép tới một review file trống 

hoặc ghi đè lên một review file khác. Bạn có thể ghi đè cả các review file có quyền sở hữu 

và các review file không thiết lập quyền sở hữu. Nếu thư viện sử dụng chức năng ownership 

và review file bạn muốn ghi đè được sở hữu, khi đó bạn phải là chủ sở hữu của review file 

hoặc bạn phải được gán quyền 186 (List Administrator). 

Để sao chép review file, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh mục chức năng (mục Function). 

Bước 2: Chọn một review file trống mà bạn muốn sao chép một review file khác.   

bằng cách kích chuột vào dòng tương ứng 

Bước 3: Chọn “Copy” từ thanh công cụ. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một danh sách các 

review file đã tồn tại. Danh sách này được sắp xếp theo số thứ tự của review file với các 

review file do hệ thống tạo ra nằm ở cuối danh sách.  

Nếu review file bạn chọn ở bước 2 được thiết lập quyền sở hữu, tên đăng nhập của người 

sở hữu có màu đỏ xuất hiện trong cột Login mà bạn không phải là chủ sở hữu của review 

file này, cũng không có quyền quản trị danh sách, hệ thống sẽ không cho phép bạn ghi đè 

lên review file đó. 

Bước 4: Chọn một review file xuất hiện trong hộp thoại Select File to Copy From, sau đó 

chọn “OK” 
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Lúc này, hệ thống sẽ sao chép các biểu ghi trong review file mà bạn chọn tới review file 

đích mà bạn chọn ở bước 2.  

Lưu ý: Khi bạn thực hiện sao chép các danh sách được tạo ra bởi hệ thống, chức năng 

Create list sẽ hỏi bạn có muốn loại bỏ các tệp tin được sao chép. Nếu bạn chọn “Yes”, hệ 

thống sẽ sao chép dữ liệu sang review file đích và loại bỏ review file ban đầu được tạo ra 

bởi hệ thống. Khi đó, bản sao chép của tệp tin hệ thống sẽ chỉ bao gồm các dữ liệu mới. 

Nếu bạn trả lời là “No”, hệ thống sẽ sao chép dữ liệu vào review file đích và giữ lại review 

file ban đầu được tạo ra bởi hệ thống.  

Bước 5: Kiểm tra kết quả sao chép 

Trên danh sách các review file của chức năng Create List xuất hiện một review file mới có 

tên, chủ sở hữu giống với review file gốc ban đầu. Đối với thời gian trong cột Created 

[Date/time], hệ thống sẽ lấy giá trị ngày thực hiện việc sao chép. Bạn có thể đổi tên cho 

review file vừa tạo để tránh trùng lặp.  

1.2.8. Sáp nhập danh sách 

Tính năng sáp nhập danh sách cho phép thư viện gộp các review file lại với nhau.  

Để sáp nhập các review field, bạn phải được gán quyền 018 (Create lists). Tham khảo các 

quyền sử dụng trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Thực hiện các bước dưới đây để sáp nhập danh sách: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh sách chức năng (mục Function) 
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Bước 2: Chọn một trong hai review file mà bạn muốn sáp nhập bằng cách chọn một dòng 

tương ứng với tên review file 

Bước 3: Chọn Tools | Append hoặc chọn nút “Append” trên thanh công cụ.  

 

Khi đó, cửa sổ tìm kiếm nâng cao như sau:  

 

 

Bước 4: Chọn “Review” từ danh sách thả xuống phía bên trái giao diện, sau đó chọn một 

review file mà bạn muốn sáp nhập nó với review file hiện tại: 
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Bước 5: Chọn “Search”. Khi đó, hệ thống thực hiện sáp nhập các tài liệu từ review file mà 

bạn chọn ở bước 4 tới review file bạn chọn lúc đầu (bước 2). 

1.2.9. Thiết lập quyền sở hữu danh sách 

Nếu quyền sở hữu review file được kích hoạt trên hệ thống, bạn phải được gán quyền 018 

(Create Lists) để thiết lập quyền sở hữu đối với một review file. Để giải phóng quyền sở 

hữu đối với một review file, bạn phải là người chủ sở hữu của nó (chủ sở hữu được thể 

hiện trong cột Login) hoặc là người được gán quyền quản trị tính năng Create List 186 

(List Administrator). 

Tùy chọn Create BOOLEAN lists: password review files của chức năng Database 

Maintenance được kích hoạt để review file được bảo vệ bằng mật khẩu. Nếu tùy chọn này 

được thiết lập là “Yes”, chỉ những người có quyền Create List 186 (List Administrator) 

mới có thể chỉnh sửa hoặc xóa các review file mà họ không làm chủ. 

Cột Login của tính năng Create List cho biết một review file được tạo ra bởi tài khoản nào 

(quyền tác giả) và được sở hữu bởi tài khoản nào. Khi một người dùng tạo ra một review 

file, hệ thống sẽ tự động liên kết review file đó với tài khoản đăng nhập của người tạo và 

điền vào cột Login với chữ màu đen và gọi đó là tác giả của review file. Nếu thư viện sử 

dụng tính năng sở hữu, chủ sở hữu sẽ được hiển thị với chữ nghiêng màu đỏ. Còn lại, những 

review file được Innovative tạo ra sẽ có chữ “System” với màu xanh lá cây.  
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Bạn có thể thiết lập quyền quyền sở hữu cho một danh sách bất cứ khi nào bằng cách thực 

hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Create list từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một review file chưa có người sở hữu bằng cách click chuột vào dòng tương 

ứng với review file mà bạn cần. 

 

Bước 3: Chọn Tools | Claim Ownership 
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Khi đó, hệ thống sẽ thêm tên đăng nhập của tài khoản người dùng có quyền sở hữu trong 

mục Login (tên người sở hữu chính là tên đăng nhập của tài khoàn thực hiện thiết lập quyền 

sở hữu). Tên đăng nhập được xuất hiện với phông chữ in nghiêng màu đỏ.  

 

Để giải phóng các review file (huỷ bỏ quyền sở hữu), chọn review file cần giải phóng (dòng 

mà có thông tin trong cột Login hiển thị với chữ in nghiêng màu đỏ), sau đó chọn Tools | 

Release Ownership hoặc chọn nút “Release” trên thanh công cụ.  

 

1.2.10. Sắp xếp biểu ghi trong danh sách 

Bạn có thể sắp xếp các biểu ghi trong một danh sách (review file) theo nhu cầu của thư 

viện. Để sắp xếp các biểu ghi, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 
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Bước 1: Chọn một review file mà bạn muốn sắp xếp từ danh sách các review file hiển thị 

trên giao diện chính của chức năng Create list bằng cách kích chuột vào dòng tương ứng 

với danh sách mà bạn cần sắp xếp 

 

Bước 2: Chọn nút “Sort Records” ở phía trên của giao diện: 

 

Khi đó, hệ thống hiển thị giao diện như sau: 
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Bước 3: Lựa chọn các tiêu chí sắp xếp: 

- Kích đúp chuột vào ô trống của dòng tương ứng với cột Type để chọn một loại 

biểu ghi mà bạn cần sắp xếp: 

 
 

- Kích đúp chuột vào trường Field để chọn tiêu chí sắp xếp 

 

 
 

Ví dụ, nếu bạn muốn sắp xếp tài liệu theo nhan đề, chọn trường Title.  

- Để kết hợp thêm các tiêu chí sắp xếp, chọn “Append” hoặc “Insert” để thêm 

một dòng ở phía trên hoặc phía dưới dòng hiện tại. Để xoá một dòng, chọn 

“Delete”. 
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Bước 4: Chọn “Sort” để sắp xếp. Khi đó, trong cột Status của Review file chứa giá trị 

“Sorting”, cho biết review file đang trong tiến trình xử lý. Các review file sau khi hoàn tấy 

quá trình sắp xếp sẽ có trạng thái Complete. 

Bước 5: Chọn “Show record” để hệ thống hiển thị danh sách các biểu ghi thuộc review 

file đã được sắp xếp: 

 

1.2.11.  In danh sách 

Để in danh sách các tài liệu trong một review file, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 

Bước 1: Chọn một review file mà bạn muốn in từ danh sách các review file hiển thị trên 

giao diện chính của chức năng Create list, bằng cách kích chuột vào dòng tương ứng với 

danh sách mà bạn cần in 

 

Bước 2: Chọn nút “List Records” ở phía trên của giao diện. Khi đó, hệ thống hiển thị như 

sau: 
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Bước 3: Chọn các trường dữ liệu của biểu ghi mà bạn cần in ra trong mục Fields to be 

listed 

- Kích đúp chuột vào ô trống của dòng tương ứng với cột Type để chọn một loại 

biểu ghi mà bạn cần in 

 
 

- Kích đúp chuột vào trường Field để chọn trường dữ liệu của biểu ghi mà bạn 

muốn in ra. Chọn giá trị các trường MARC đặc biệt bằng cách chuyển sang các 

thẻ khác bên cạnh thẻ Data Fields, sau đó chọn “OK” 
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Ví dụ, nếu bạn muốn in thông tin nhan đề của biểu ghi, chọn trường Title.  

- Để thêm các trường muốn in, chọn “Append” hoặc “Insert” để thêm một dòng 

ở phía trên hoặc phía dưới dòng hiện tại. Để xoá một dòng, chọn “Delete”. 

Bước 4: Thiết lập in:  

 
 

- Nhập tên bản in trong mục Page Heading 

- Nhập số biểu ghi đầu tiên mà bạn muốn in ra trong mục Starting record 

- Nhập số biểu ghi cuối cùng mà bạn muốn in ra trong mục Ending record. 

Lưu ý: Giá trị lớn nhất mà bạn có thể nhập vào trong mục này bằng với tổng số 

biểu ghi của review file. 
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- Đánh dấu vào các tuỳ chọn tương ứng mà bạn muốn thiết lập cho bản in. 

Bước 5: Chọn “OK”. Hệ thống bắt đầu in danh sách theo các tiêu chí bạn đã chọn. 

Ngoài ra, trên giao diện này bạn có thể chọn nút “Apply Saved List” nếu bạn muốn sử dụng 

mẫu danh sách đã in, chọn nút “Save This List” để lưu lại mẫu in danh sách hiện tại hoặc 

chọn “Close” để thoát khỏi hộp thoại in.  

1.2.12.  Xuất biểu ghi từ danh sách (Review file) 

Để xuất các biểu ghi từ một danh sách (Review file), thực hiện các bước theo hướng dẫn 

dưới đây: 

Bước 1: Chọn Create Lists từ danh mục chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một dòng tương ứng với review file chứa dữ liệu mà bạn muốn xuất ra 

Bước 3: Chọn “Export records”. Hộp thoại xuất dữ liệu xuất hiện: 

 

Bước 4: Khai báo các thông tin cần xuất ra: 

- Kích đúp chuột vào mục Type và chọn một loại biểu ghi từ danh sách các giá trị 

thả xuống. 

- Kích đúp chuột vào mục Field và chọn một trường từ danh sách các giá trị thả 

xuống. 
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Ngoài ra, bạn có thể chọn “Apply Saved Export” để chọn các tham số xuất dữ liệu đã được 

lưu trước đó.  

Bước 5: Chọn “Append” để thêm một dòng mới vào danh sách, sau đó tiếp tục khai báo 

thông tin cho kiểu tài liệu cần xuất trong mục Type và trường dữ liệu cần xuất trong mục 

Fields. 

Ngoài ra, nếu muốn xoá một trường, chon trường tương ứng sau đó chọn “Delete” 

Bước 6: Chọn định dạng chi tiết cho danh sách mà bạn chuẩn bị xuất ra. Trong đó: 

- Field delimiter: Dấu phân cách giữa các trường trong danh sách mà bạn xuất 

ra. Giá trị mặc định là một dấu phẩy. 

- Text qualifier: Dấu phân cách cho các giá trị của trường trong danh sách mà 

bạn xuất ra. Giá trị mặc định là dấu ngoặc kép. Giá trị này được đặt trước và sau 

mỗi giá trị trường văn bản. Ví d:ụ “văn hoá” 

- Repeated field delimiter: Dấu phân cách giữa các giá trị của một trường (đối 

với trường chứa nhiều giá trị). Giá trị mặc định là một dấu chấm phẩy. Ví dụ đối 

với trường chủ đề: “văn hoá”; “ngoại giao”… 

- Số ký tự tối đa được xuất ra cho từng trường. 

Bước 7: Duyệt vị trí lưu trữ danh sách, sau đó nhập tên danh sách và chọn “Save” như hình 

dưới đây: 
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Khi đó, hệ thống hiển thị hộp thoại xuất dữ liệu như ban đầu: 

 

 

Bước 8: Chọn “OK” để hệ thống thực hiện hành động xuất các biểu ghi từ danh sách 

(review file) 

Bước 9: Duyệt đến vị trí mà bạn lưu trữ file xuất và và sử dụng công cụ Notepad++ để mở 

nó. 
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2. Sử dụng các thống kê (Using statistics) 

Chức năng thống kê (Statistics) là công cụ để tạo ra các loại báo cáo thống kê khác nhau 

trong cơ sở dữ liệu của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về các loại báo cáo mà bạn có thể tạo 

ra: 

 Có bao nhiêu biểu ghi có ngôn ngữ tiếng nước ngoài  

 Có bao nhiêu biểu ghi tài liệu được biên mục trong một khoảng thời gian. 

 So sánh số lượng các biểu ghi được biên mục vào hệ thống trong các khoảng thời 

gian khác nhau. 

 Số lượng các biểu ghi theo call number  

 Dự chi trong tương lai, dựa trên các khoản đã thanh toán trong quá khứ. 

 Một bảng tham chiếu chéo về một trường có chiều dài cố định khác nhau đối với 

một danh sách các biểu ghi. (ví dụ, loại tài liệu trong mỗi kho) 

Bạn có thể thực hiện các thống kê bằng cách tạo ra các truy vấn và lưu lại chúng trong cơ 

sở dữ liệu; và có thể chạy truy vấn bất cứ lúc nào để tạo ra các báo cáo thống kê. Thư viện 

cũng có thể lập lịch chạy báo cáo tự động. Khi một truy vấn được chạy, hệ thống bắt đầu 

một quá trình tìm kiếm trên máy chủ để thu thập thông tin. Tùy thuộc vào số lượng biểu 

ghi phù hợp với yêu cầu truy vấn, quá trình tìm kiếm này có thể mất từ vài phút đến vài 

giờ để hoàn thành. Khi kết quả của một truy vấn đã sẵn sàng, bạn có thể xem các báo cáo 

dựa trên các dữ liệu trong một bảng. Người dùng có thể tùy chỉnh lại các báo cáo dựa trên 

nhu cầu thực tế. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgstat/sgstat_main_page.html
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2.1. Sử dụng các báo cáo quản trị trên giao diện web (Using web management reports) 

Báo cáo quản trị trên giao diện Web phân tích thông tin giao dịch dựa trên hệ thống Sierra 

của bạn. 

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng giao diện báo cáo quản trị web, vui lòng tham khảo 

các thông tin dưới đây:  

Using the Web Management Reports Spreadsheet Interface 

Using the Web Management Reports Web Browser Interface 

Các báo cáo có sẵn bao gồm: 

Report Spreadsheet Web 

Browser 

Default Authorization 

Required 

Age of Collection  ✓ 

14 (Web collection 

development reports) 

All Circulation Activity ✓ ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity – 

Booking 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Checkouts 
✓ ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Filled 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Hourly 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Inhouse 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Non-owned 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Owning/Home 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgwr/sgwr_intro.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_spreadsheet.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_browser.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_age_of_coll_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_spreadsheet_circ.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_all_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_booking_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_spreadsheet_checkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_checkout_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_filled_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_hourly_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_inhouse_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_non_owning.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_home_owning.html
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Circulation Activity — 

Patrons 
✓ ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Renewal 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity – 

Requests 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Activity — 

Title 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Circulation Cross-Tab ✓ ✓ 

14 (Web collection 

development reports) 

Collection Development  ✓ 

14 (Web collection 

development reports) 

E-Reserves  ✓ 

17 (Circulation statistics) 

Fund Reports  ✓ 

086 (Fund Management 

Reports) 

INN-Reach Circulation 

Report 

 ✓ 

14 (Web collection 

development reports) 

INN-Reach Patron 

Report 

 ✓ 

none 

Patron Search  ✓ 

15 (Analyze patron 

searches) 

User Functions  ✓ 

15 (Analyze patron 

searches) 

Vendor Activity  ✓ 

087 (Vendor Activity 

Reports) 

Web Access 

Management 

 ✓ 

17 (Circulation statistics) 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_spreadsheet_patron.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_patron_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_renewal_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_request_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_title_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_spreadsheet_crosstab.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_crosstab_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_coll_dev_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_ereserves_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_fund_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_inn_reach_circ_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_inn_reach_patron_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_patron_searches.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_user_function_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_vendor_info_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgmap/sgmap_wam_web_access_reports.html
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LƯU Ý: Các đánh dấu (checkmarks) trong bảng này là các siêu liên kết đến các trang 

liên quan. Chọn Ctrl và click chuột trái để xem thông tin. 

 

2.2. Thống kê biểu ghi (Displaying record maintenance statistics) 

Phân hệ biên mục của Sierra cho phép lưu giữ các thống kê số lượng biểu ghi mà bạn đã 

tạo, chỉnh sửa hoặc xóa. Bạn có thể xem các thống kê đối với phiên giao dịch hiện tại 

(current session), hoặc đối với một thống kê phạm vi theo tháng (acumulative) mà bạn đã 

chỉ định. Ví dụ, bạn có thể chọn để hiển thị thống kê từ tháng 6 năm 2000 đến tháng 8 năm 

2000; hoặc từ tháng 9 năm 2000 đến tháng 8 năm 2001. Số lượng mặc định của tháng đối 

với các thống kê là 13 (một năm đầy đủ cộng với tháng hiện tại). Liên hệ với Innovative 

để thiết lập lại số lượng tháng  cho phạm vi thống kê. 

Đối với các thống kê (danh sách) có sẵn, bạn có thể: 

 Cập nhật các biểu ghi thư mục, biểu ghi tài liệu, biểu ghi holdings (checkin), biểu 

ghi đơn đặt hàng, biểu ghi nhất quán, biểu ghi bạn đọc và các biểu ghi khóa học. 

 Tạo các biểu ghi mới.  

 Xóa các biểu ghi đính kèm từ các biểu ghi thư mục. 

 Chuyển các biểu ghi đính kèm từ biểu ghi thư mục này tới biểu ghi thư mục khác. 

 Cập nhật nhanh (Rapid Updating). 

 Cập nhật toàn bộ (Global Updating). 

 Tải các biểu ghi qua Z39.50 

 Tải các biểu ghi nhất quán từ chế độ INN-View. 

Thống kê các hoạt động của phiên giao dịch hiện tại (Session statistics) theo dõi các hành 

động được thực hiện trong một phiên làm việc duy nhất. Một phiên giao dịch của Sierra 

được bắt đầu khi phân hệ biên mục của Sierra được khởi chạy, và kết thúc tại thời điểm mà 

nó được đóng lại. Thống kê giao dịch cũng có thể được thực hiện đối với nhiều tài khoản 

người dùng trong hệ thống. Trong đó mỗi tài khoản được xác định bởi tên đăng nhập.  

Thống kê tích lũy (Cumulative statistics) phản ánh nhiều thông tin hơn so với các thông kê 

theo phiên giao dịch. Đối với thống kê tích lũy, bạn có thể thống kê những tài khoản sử 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_maint_sess_stats.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_sess_stats.html#session
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_sess_stats.html#cumulative
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_sess_stats.html#session
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_sess_stats.html#cumulative
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dụng phân hệ biên mục, cũng như việc sử dụng các tính năng cập nhật toàn bộ Global 

Update và cập nhật nhanh (Rapid Update) trong bất kỳ ứng dụng nào của Sierra. 

2.2.1. Thống kê các hoạt động của phiên giao dịch (Session Statistics) 

Để xem và/ hoặc xóa các thống kê các hoạt động của phiên giao dịch hiện tại thực hiện các 

bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Reports | Session Statistics. 

 
 

Bước 2: Trong cửa sổ giao diện thống kê các hoạt động của phiên giao dịch hiện tại 

(Session Statistics), chọn tùy chọn Session Statistics. Số liệu thống kê cho phiên giao dịch 

hiện tại sẽ xuất hiện trong bảng Session Statistics. 
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Bước 3: (Tùy chọn) Để xóa thông tin thống kê theo phiên giao dịch hiện tại, chọn File | 

Clear Session. 

Xóa các thống kê theo phiên giao dịch hiện tại 

Sierra tự động xóa thống kê các hoạt động của phiên giao dịch hiện tại mỗi khi bạn kết thúc 

phiên làm việc. Lưu ý rằng phiên thống kê dựa trên tên đăng nhập mà bạn nhập vào đối 

với lần đăng nhập đầu tiên. Nếu bạn đăng xuất tài khoản phân quyền hiện tại và đăng nhập 

lại bằng một tài khoản mới, Sierra tiếp tục tích lũy các số liệu thống kê đối với tên đăng 

nhập lần đầu tiên. Thống kê hoạt động của phiên giao dịch mới chỉ bắt đầu khi bạn thoát 

ra và khởi động lại Sierra. 

2.2.2. Thống kê tích lũy (Cumulative Statistics) 

Để hiển thị số liệu thống kê đối với các tài khoản khác, hoặc hiển thị thống kê hoạt động 

của tất cả các tài khoản, bạn phải được gán quyền 179 (View Cataloging Statistics). Tham 

khảo các quyền sử dụng trong Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin. 

Để hiển thị số liệu thống kê tích lũy cho một tài khoản hoặc cho tất cả các tài khoản:  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Bước 1: Chọn Reports | Session Statistics. 

Bước 2: Trong cửa sổ giao diện thống kê các hoạt động của phiên giao dịch hiện tại, chọn 

nút “Cumulative Statistics”. 

 
 

Bước 3: Chọn một tài khoản người dùng trong trường User.  

Thông thường, Sierra sử dụng tên đăng nhập hiện tại là giá trị mặc định đối với dữ liệu 

trong trường này. Để chọn 1 người dùng mới, đặt con trỏ của bạn trong trường User và 

nhập tên tài khoản mong muốn, hoặc kích đúp chuột vào giá trị hiện tại của trường trong ô 

trống để hệ thống hiển thị danh sách tên người dùng, sử dụng các phím mũi tên trên bàn 

phím để di chuyển các giá trị trong danh sách, sau đó nhấn “Enter” (hoặc chọn OK) để 

chọn một người dùng mà bạn cần xem thống kê hoạt động. 

Nếu bạn muốn xem số liệu thống kê đối với tất cả các tài khoản, trong trường User chọn 

giá trị All Users từ danh sách các giá trị thả xuống. 
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Bước 4: Nhập phạm vi thời gian bạn muốn xem thống kê bằng cách chọn một tháng bắt 

đầu trong trường Date From và chọn tháng kết thúc trong trường To 

 

Chọn “Refresh Table”. Hệ thống sẽ hiển thị các thống tin thống kê trong bảng Session 

Statistics. 
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Từ giao diện này, người dùng có thể xem thống kê hoạt động của các tài khoản khác với 

phạm vi thời gian khác bằng cách thay đổi dữ liệu trong các trường Users, Date from và 

trường To. Mỗi khi bạn chọn một giá trị mới trong một trong các trường này, bạn phải chọn 

Refresh Table để cập nhật màn hình hiển thị số liệu thống kê. 

VII. Cập nhật cơ sở dữ liệu 

1. Cập nhật toàn bộ (Globally updating records) 

Để cập nhật các biểu ghi bằng cách sử dụng tính năng Global Update, bạn phải được gán 

quyền 184 (Globally update headings). Để xóa các biểu ghi từ review file của  tính năng 

Global Update, bạn phải được gán quyền 18 (Create lists of records). Tham khảo chức 

năng phân quyền trong Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin.  

Global Update và Rapid Update là hai phương thức cập nhật cho phép bạn có thể chỉnh 

sửa nhiều biểu ghi cùng một lúc. Tuy nhiên, Global Update có hiệu suất làm việc lớn hơn. 

Nó cho phép chỉnh sửa nhiều loại biểu ghi và có thể chỉnh sửa nhiều biểu ghi của các loại 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgcat/sgcat_global.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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khác nhau cùng một lúc. Tuy nhiên, việc sử dụng các câu lệnh cập nhật Global 

Update không chính xác sẽ làm ảnh hưởng lón đến hệ thống, như những thay đổi ngoài ý 

muốn đối với cơ sở dữ liệu của thư viện. Thư viện cần cân nhắc việc phân quyền chức năng 

Global Update và Rapid Update cho nhân viên thư viện. 

1.1. Mục đích sử dụng 

Sử dụng tính năng Global Update để: 

 Tìm kiếm các biểu ghi có chứa một thông tin cụ thể: 

o Loại biểu ghi. 

o Thẻ nhóm trường MARC. 

o Thẻ trường MARC. 

o Các từ hoặc chuỗi ký tự trong một trường con. 

 Thực hiện nhiều chỉnh sửa một lúc đối với các biểu ghi được lấy ra. 

Đối với tính năng cập nhật toàn bộ (Global Update) bạn có thể:  

 Chỉnh sửa nhiều biểu ghi của nhiều loại biểu ghi cùng một lúc 

 Tìm kiếm và thay thế giá trị cho các thẻ trường hoặc trường con. 

 Thay đổi giá trị của các trường có chiều dài cố định. 

 Thêm các trường có chiều dài thay đổi.  

 Tìm kiếm và thay thế đối với các trường có độ dài cố định (bao gồm cả trường và 

trường con). 

 Thêm giá trị vào phần đầu hoặc phần cuối của các trường có chiều dài thay đổi.  

 Sao chép các trường có chiều dài thay đổi. 

 Xóa các trường có chiều dài thay đổi. 

 Thay đổi giá trị của các trường đặc biệt.  

 Xóa các trường lặp. 

 Thay đổi các trường MARC thành non-MARC và ngược lại. 
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 Di chuyển một biểu ghi (hoặc nhiều biểu ghi) từ một danh sách. 

Bạn có thể chỉnh sửa các trường hoặc các trường con trong một biểu ghi/ hoặc trong nhiều 

biểu ghi cùng một lúc.  

Lưu ý rằng Global Update không cho phép bạn cập nhật tất cả các loại biểu ghi cùng một 

lúc.Việc cập nhật toàn bộ các biểu ghi cùng một lúc có thể dẫn đến ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến hệ thống. Sử dụng các danh sách (review files) để kiểm soát số lượng biểu ghi 

mà bạn cần cập nhật.  

1.2. Quy trình thực hiện 

Để sử dụng tính năng Global Update thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Global Update từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn các biểu ghi để cập nhật (Choose records to update). 

Sierra cung cấp cho người dùng 3 phương thức khác nhau để lựa chọn các biểu ghi cần cập 

nhật: 

 
 

Trong đó: 

- Index: Tìm biểu ghi theo các tiêu chí tìm khác nhau: 

 

 
 

- Review: Chọn các review file để cập nhật: 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_selectrecs.html
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- Advanced: Tìm biểu ghi theo phương thức tìm kiếm nâng cao 

 

 
 

Bước 3: Chọn thẻ Command input để tạo lệnh cập nhật (Build a list of commands). Khi 

đó, hệ thống hiển thị giao diện như sau: 

 

 
 

Tuỳ thuộc vào nhu cầu cập nhật mà thư viện có thể tạo ra các lệnh cập nhật cho phù hợp. 

Sierra hỗ trợ người dùng thực hiện các cập nhật bao gồm: 

 

- Thay đổi các trường có độ dài thay đổi 

- Xoá các trường có độ dài thay đổi 

- Thêm các trường có độ dài thay đổi 

- Thay đổi các trường có độ dài thay đổi 

- Thay đổi các trường đặc biệt 

- Thêm giá trị vào vị trí đầu tiên của trường có độ dài thay đổi 

- Thêm giá trị vào vị trí cuối cùng của trường có độ dài thay đổi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_commandinput.html
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- Sao chép các trường có độ dài thay đổi 

- Thay đổi các trường từ non-MARC sang MARC 

- Thay đổi các trường MARC sang non-MARC 

Ví dụ, để thêm các trường có độ dài thay đổi cho các biểu ghi đơn lẻ (hoặc tất cả các biểu 

ghi trong một review file), thực hiện lệnh cập nhật như sau: 

 
 

Bước 4: Chọn “OK”. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

 
 

Bước 5: Chọn thẻ Preview để xem trước các biểu ghi sẽ được cập nhật 

 
 

Bước 6: Chọn “Process” để hệ thống thực hiện cập nhật. Hệ thống hiển thị một hộp thoại 

yêu cầu xác nhận việc cập nhật: 
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Bước 7: Chọn “Yes” để hệ thống thực hiện việc cập nhật các thay đổi cho biểu ghi. 

Sau khi tiến trình xử lý được hoàn tất, hệ thống tự động chuyển sang thẻ “Statistics” và 

hiển thị các thông tin thống kê liên quan đến số lượng các biểu ghi mà bạn vừa thực hiện 

cập nhật. 

 

 
 

Bước 8: Tìm kiếm và hiển thị lại các biểu ghi đơn lẻ hay các biểu ghi trong review file để 

kiểm tra lại dữ liệu sau quá trình cập nhật. 

 
 

Các thay đổi sẽ không được hoàn tác 

Không có tùy chọn hoàn tác (undo) đối với tính năng Global Update. Nếu bạn có nhầm 

lẫn khi xử lý câu lệnh, cần tham khảo ngay các bước để quay lại (Undoing a Global 

Update). Việc cập nhật không chính xác sẽ khiến dữ liệu của bạn bị thay đổi ngoài ý muốn, 

ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống. Cân nhắc việc sử dụng tính năng cập nhật nhanh 

(Rapid Update) khi bạn có nhu cầu cần thực hiện việc cập nhật dữ liệu.  

1.3. Các tính năng bổ sung 

 

Bạn có thể sử dụng các lệnh để cập nhật cho từng biểu ghi hoặc nhiều biểu ghi cùng lúc. 

Tính năng Global Update sẽ duy trì danh sách các lệnh trong khi bạn thực hiện tìm kiếm 

biểu ghi. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_undo.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_undo.html
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Bạn có thể bỏ qua các biểu ghi trong danh sách mà bạn không muốn cập nhật bằng cách 

bỏ nút đánh dấu trong hộp check box bên cạnh chúng (exempt individual records returned 

by the search). Khi thực hiện quá trình cập nhật, hệ thống chỉ thay đổi những biểu ghi được 

đánh dấu.  

Bạn có thể xem hoặc in một báo cáo cho các cập nhật đã thực hiện (view or print a report 

of the changes made). 

Tùy chọn thiết lập 

Đánh dấu vào mục Create Review File of Busy Records trong thẻ Global Update được 

truy cập từ Admin | Settings, Global Update để hệ thống tạo ra một review file có chứa 

tất cả các biểu ghi bận khi thực hiện cập nhật toàn bộ. Review file này sẽ xuất hiện 

trong thẻ Review Files của chức năng Create Lists. 

1.4. Cập nhật nhanh (Rapid updating of records) 

Để sử dụng các biểu ghi bằng cách sử dụng tính năng cập nhật nhanh (Rapid Update), bạn 

phải được gán quyền 08 (Rapid updating). Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra 

(Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin.  

Global Update và Rapid Update là hai phương thức cập nhật cho phép bạn có thể chỉnh 

sửa nhiều biểu ghi cùng một lúc. Tuy nhiên, Global Update có hiệu suất làm việc lớn hơn. 

Nó cho phép chỉnh sửa nhiều loại biểu ghi và có thể chỉnh sửa nhiều biểu ghi của các loại 

khác nhau cùng một lúc. Tuy nhiên, việc sử dụng Global Update không chính xác sẽ làm 

ảnh hưởng lớn đến hệ thống, như những thay đổi ngoài ý muốn đối với cơ sở dữ liệu của 

thư viện. Thư viện cần cân nhắc việc phân quyền chức năng Global Update và Rapid 

Update cho nhân viên thư viện. 

Cập nhật nhanh và các biểu ghi mặc định tương ứng với từng phân hệ 

Cập nhật nhanh (Rapid Update) cho phép người dùng cập nhật các loại biểu ghi  liên quan 

chặt chẽ nhất với một ứng dụng hoặc công việc cụ thể, ngay cả khi người dùng không được 

gán quyền 08 (Rapid Update). Ví dụ, trong danh sách thả xuống cho phép lựa chọn loại 

biểu ghi để chỉnh sửa, luôn có giá trị B BIBLIOGRAPHIC (biểu ghi thư mục) đối với 

phân hệ biên mục hoặc giá trị O ORDER (biểu ghi đơn đặt hàng) trong phân hệ bổ sung. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_selectrecs.html#exempting_individual_records_from_global_update_commands
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_selectrecs.html#exempting_individual_records_from_global_update_commands
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_statistics.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_global_statistics.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgcat/sgcat_rapid.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Thực hiện gia hạn theo lô (Extending Item Due Dates) từ một danh sách (Review File) 

Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng gia hạn theo lô, bạn có thể sử dụng tính năng 

Rapid Update để gia hạn tất cả các tài liệu trong danh sách. See Extending Item Due Dates 

from a Review File for more information. 

1.4.1. Mục đích sử dụng 

Cập nhật nhanh (Rapid Update) cho phép bạn thực hiện chỉnh sửa nhiều biểu ghi cùng 

một lúc. Chức năng này cho phép người dùng có thể: 

 Thêm một trường có chiều dài cố định định dạng non-MARC. 

 Thay đổi giá trị các trường có chiều dài cố định (fixed-length fields). 

Các trường có thể được chỉnh sửa trong một biểu ghi duy nhất, cũng có thể được chỉnh sửa 

trong nhiều biểu ghi cũng một lúc.  

Lưu ý rằng tính năng Rapid Update không cho phép cập nhật tất cả các biểu ghi cùng một 

lúc. Việc cập nhật tất cả các biểu ghi sẽ có thể có những ảnh hưởng đến hệ thống của bạn. 

Sử dụng các danh sách (review files) để kiểm soát số lượng biểu ghi mà bạn cập nhật.  

1.4.2. Quy trình thực hiện 

Để thực hiện việc cập nhật nhanh (Rapid Update): 

Bước 1: Chọn Rapid Update từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một loại biểu ghi mà bạn muốn cập nhật trong mục Select record type to 

Modify 

Bước 3: Chọn một biểu ghi hoặc danh sách các biểu ghi (review file) mà bạn muốn cập 

nhật bằng cách sử dụng các phương thức sau: 

- Cập nhật các biểu ghi trong 1 review file có sẵn 

- Sử dụng công cụ tìm kiếm theo chỉ mục để tìm biểu ghi 

- Sử dụng công cụ tìm kiếm nâng cao để tìm kiếm biểu ghi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_extend_item_due_date.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_extend_item_due_date.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_extend_item_due_date.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists.html
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Bước 3: Tạo lệnh cập nhật (Command List): Các lệnh sẽ thực hiện đối với danh sách được 

chọn: 

 Nhập trường dữ liệu cần cập nhật trong mục Field: Kích đúp chuột vào ô trống 

tương ứng với giá trị trong mục Field, sau đó chọn một trường từ danh sách và chọn 

“OK” 

 Nhập giá trị cập nhật cho biểu ghi trong trường Value. Trong đó 

- Nếu giá trị bạn chọn trong mục Field là một trường có độ dài cố định, kích đúp 

chuột vào ô trống của mục Value, sau đó chọn một giá trị tương ứng và chọn 

“OK” 
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- Nếu giá trị mà bạn chọn trong mục Field là một trường có độ dài thay đổi, nhập 

giá trị cần cập nhật cho biểu ghi trong trường Value: 

 

 

Bước 4: Chọn “Start” để áp dụng lệnh cập nhật (Command List) cho biểu ghi hoặc danh 

sách các biểu ghi. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một thanh tiến trình xử lý cho biết biểu ghi 

nào đang được cập nhật.  

Sau khi hoàn tất việc cập nhật, hệ thống hiển thị một bảng lịch sử cập nhật chứa các thông 

tin chi tiết về số biểu ghi được cập nhật, lệnh cập nhật và kết quả cập nhật. 

1.4.3. Cập nhập một biểu ghi riêng lẻ 

Để cập nhật một biểu ghi riêng lẻ, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Rapid Update từ danh sách các chức năng (Function). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html#apply_a_command_list
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html#apply_a_command_list
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Bước 2: Chọn một loại biểu ghi mà bạn cần cập nhật từ danh sách các giá trị thả xuống 

trong hộp thoại Select Record Type to Modify 

 

Bước 3: Chọn Tools | Rapid Update Options | Update Individual Record: 

 

Bước 4: Nhập thông tin cập nhật: 

- Nhập số của biểu ghi trong hộp thoại Record # 

- Chọn trường cần cập nhật trong mục Field 

- Chọn (đối với trường có độ dài cố định) hoặc nhập (đối với trường có độ dài thay 

đổi) giá trị cập nhật trong mục Value  
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Bạn cũng có thể sử dụng mã barcode để xác định một tài liệu riêng lẻ bằng cách chọn 

Item từ danh sách các giá trị thả xuống trong hộp thoại Select Record Type to Modify, 

sau đó khai báo các thông tin cập nhật tương tự: 

 

Trong hộp thoại Record, nhập một mã barcode, ghi đè lên chữ .i. 

Khi bạn nhập các giá trị trong trường Field và trường Value để tạo danh sách các lệnh hiện 

tại, hệ thống sẽ liên kết từ mã barcode tới số biểu ghi tương ứng. (Ví dụ, barcode VV0012 

sẽ được liên kết tới biểu ghi chứa nó là biểu ghi i2345) 

Sau khi bạn cập nhật biểu ghi, bạn có thể nhập một số biểu ghi (record number) hoặc một 

mã barcode để cập nhập biểu ghi bằng các lệnh cập nhật hiện tại (Current Command). 

Bạn cũng có thể áp dụng cùng một lệnh tương tự (Current Command), bằng cách 

chọn Submit mà không cần nhập vào một trường mới hay giá trị mới. 

Bước 5: Chọn “Submit” để hệ thống thực hiện việc cập nhật 

1.4.4. Cập nhật một phạm vi/ danh sách các biểu ghi 

Bước 1: Chọn Rapid Update từ danh sách các chức năng (Function). 

Bước 2: Chọn một loại biểu ghi từ danh sách các giá trị thả xuống trong hộp thoại Select 

Record Type to Modify 

Bước 3: Chọn Tools | Rapid Update Options | Update Multiple Records: 

 

Bước 4: Chọn các biểu ghi để cập nhật: 
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- Nếu bạn muốn cập nhật một danh sách (review file), trong mục phương thức tìm 

kiếm biểu ghi, chọn Review và chọn tên một danh sách xuất hiện trong mục Review 

file để cập nhật: 

 

- Nếu bạn muốn cập nhật một phạm vi (index) các biểu ghi, chọn Index từ trình đơn 

thả xuống, chọn một phạm vi chỉ mục từ trình đơn thả xuống sau đó nhập giá trị đầu 

tiên và giá trị cuối cùng của phạm vi trong hộp thoại văn bản: 

 

Bước 5: Khai báo lệnh cập nhật trong mục Field và Value 

Bước 6: Chọn “Start” để hệ thống áp dụng lệnh cập nhật. 

Lưu ý: Khi hệ thống cập nhật các biểu ghi, tiến trình thực hiện sẽ xuất hiện trong 

bảng History. 

Cột trạng thái (Status) trong bảng History cho biết các biểu ghi: 

 Đã được xử lý 

 Biểu ghi bận – không được cập nhật 

 Đã bị xóa lúc <thời gian xóa> 

 Không thuộc phạm vi cập nhật (Out of Scope). 
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Đối với biểu ghi bận, biểu ghi đã bị xóa hoặc không thuộc phạm vi cập nhật, trạng thái của 

nó xuất hiện với chữ màu đỏ cho biết biểu ghi không thể được cập nhật. (Trạng thái "Busy" 

được áp dụng đối với các biểu ghi đơn đặt hàng hoặc biểu ghi hóa đơn). 

1.4.5. Xóa lịch sử cập nhật 

Để xóa bảng lịch sử cập nhật (History), màn hình giao diện của tính năng Rapid Update 

mà bạn đang thực hiện, chọn nút Clear History. 

 

1.4.6. Vô hiệu hóa các lệnh trong danh sách lệnh (Command List) 

Khi bạn vô hiệu hóa một lệnh, lệnh đó vẫn tồn tại trong danh sách các lệnh (Command 

List), tuy nhiên nó không thể áp dụng để cập nhật cho các biểu ghi. 

 

Để vô hiệu hoá một lệnh, bỏ chọn giá trị trong hộp thoại Use Same Data của bảng Current 

Command. 
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1.4.7. Xóa các lệnh từ danh sách lệnh 

Để xóa lệnh, kích chuột phải vào dòng lệnh cần xóa từ danh sách lệnh (Command List), 

sau đó chọn “Delete Row”: 

 

Chọn nút “Clear All Commands” để xóa toàn bộ các lệnh trong bảng Current Command. 

 

1.5. Xóa các biểu ghi khỏi hệ thống từ một danh sách (Deleting records from a review 

file) (xóa biểu ghi theo lô)  

Để xóa các biểu ghi, bạn phải được gán quyền 25 (Delete records of any type). Ngoài ra, 

bạn phải có quyền xóa bất kỳ loại biểu ghi nào. Ví dụ, quyền 108 (Delete bib and all links), 

quyền 135 (Delete order records)… Tham khảo các quyền sử dụng trong 

Sierra (Permissions Used by Sierra) để biết thêm thông tin.  

Tính năng xóa biểu ghi cho phép bạn xóa tất cả các loại biểu ghi trừ biểu ghi hóa đơn và 

biểu ghi nhà cung cấp. Bạn có thể xóa các biểu ghi và các biểu ghi đính kèm từ một danh 

sách (review file) hoặc quét mã barcode của các tài liệu để tạo một danh sách các biểu ghi 

cần xóa (scan item barcodes to create a list of records to delete). Tính năng xóa biểu ghi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_maint_delete_records_function.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_maint_delete_records_function.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_delete_records_function.html#scan_delete
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của Sierra tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách liên quan đến việc xóa các biểu ghi, các 

thư viện chi nhánh (accounting units), và phạm vi chỉnh sửa (scoped) của các biểu ghi. 

Sierra hạn chế xoá biểu ghi trong những trường hợp sau:  

 Biểu ghi có trạng thái bận, nghĩa là nó đang được sử dụng bởi hệ thống, không thể 

bị xóa.  

 Các biểu ghi tài liệu được đính kèm tới nhiều hơn một biểu ghi thư mục không được 

phép xóa. 

 Các biểu ghi bạn đọc xuất hiện trong danh sách định tuyến không được phép xóa. 

 Nếu một danh sách được tạo ra dựa trên các biểu ghi thư mục có chứa các đơn đặt 

hàng đính kèm và bạn muốn xóa cả hai loại biểu ghi này, bạn sẽ chỉ có thể xóa các biểu 

ghi đơn đặt hàng có trạng thái là 1 hoặc 2. Biểu ghi đính kèm có trạng thái là 'z' cũng có 

thể xóa được nếu đơn đặt không có các khoản tiền cần thanh toán trong trường PAID. 

 Nếu bạn muốn xóa một danh sách các biểu ghi đơn đặt và bạn chỉ muốn xóa các 

biểu ghi đơn đặt, chính sách xóa biểu ghi (deleterule) sẽ được tuân thủ. Có nghĩa là bất cứ 

biểu ghi đơn đặt hàng nào có trạng thái khác  

'c', 'e', 'o', or 'q' đều có thể xóa. 

 Nếu thư viện của bạn có nhiều chi nhánh, bạn sẽ không thể xóa những biểu ghi đính 

kèm không thuộc chi nhánh của bạn. 

 Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng xác định phạm vi cập nhật cơ sở dữ liệu, 

bạn chỉ có thể xem và xóa các biểu ghi đính kèm trong phạm vi mà bạn được gán quyền. 

Một biểu ghi đính kèm thuộc phạm vi cho phép của bạn nếu:  

o Giá trị LOCATION của biểu ghi đính kèm thuộc phạm vi chi nhánh của bạn 

hoặc 

o Có ít nhất một trong các giá trị của trường LOCATIONS của biểu ghi đơn 

đặt hàng hoặc biểu ghi holdings (checkin) thuộc phạm vi chi nhánh của bạn. 

 

Xóa biểu ghi holdings (Sites with Monographic Holdings) 

Bạn có thể xóa các biểu ghi holdings từ một danh sách (review files) trong các trường hợp 

dưới đây: 

 Từ một danh sách (review file) các biểu ghi holdings, bạn có thể xóa các biểu ghi 

holdings và tất cả các biểu ghi tài liệu đã liên kết. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_account_units.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_scoping_overview.html
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 Từ một danh sách (review file) các biểu ghi holdings, bạn có thể xóa các biểu ghi 

holdings, tất cả các biểu ghi tài liệu đã liên kết, và các biểu ghi thư mục mà không chứa 

các biểu ghi đính kèm khác ví dụ như các biểu ghi đơn đặt hàng.  

 Từ một danh sách (review file) các biểu ghi tài liệu, bạn có có thể xóa các biểu ghi 

tài liệu thuộc danh sách đó. 

 Từ một danh sách (review file) các biểu ghi tài liệu, bạn có thể xóa các biểu ghi 

holdings trống (biểu ghi holdings không có tài liệu đính kèm) và các biểu ghi thư mục mà 

không chứa các biểu ghi đính kèm khác ví dụ như các biểu ghi đơn đặt hàng. 

1.5.1. Xóa các biểu ghi từ một danh sách (Review File) 

Để xóa các biểu ghi từ một danh sách (review file): 

Bước 1: Tạo một danh sách (Create a review file) các biểu ghi mà bạn muốn xóa 

Bước 2: Chọn Delete Records từ danh sách chức năng (mục Function). 

Bước 3: Từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục Review file, chọn một danh sách 

(review file) chứa các biểu ghi mà bạn muốn xóa, sau đó click chuột vào nút Start.  

 
 

Các biểu ghi trong danh sách sẽ xuất hiện trong cửa sổ trình duyệt bên dưới màn hình: 

 

 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists.html
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Từ cửa sổ này, bạn có thể chọn một biểu ghi để chỉnh sửa. Để chỉnh sửa một biểu ghi từ 

danh sách, click chuột vào dòng chứa biểu ghi và chọn nút View từ thanh công cụ. 

Bước 4: Đánh dấu vào các tuỳ chọn tương ứng: 

- Delete the listed BIBLIOGRAPHIC record ONLY( if no other records 

attached): nếu bạn chỉ muốn xoá các biểu ghi thư mục (nếu nó không có biểu ghi 

đính kèm) 

- Delete the listed BIBLIOGRAPHIC record AND all attached records: Xoá tất 

cả các biểu ghi đính kèm 

Lưu ý:  Tùy chọn này không được áp dụng với các biểu ghi nhất quán, biểu ghi liên hệ, 

biểu ghi khóa học và biều ghi bạn đọc. 

Bước 5: Chọn nút “Delete Records”. Hộp thoại cảnh báo xuất hiện:  

 

Bước 6: Để tiếp tục xóa biểu ghi, chọn “Yes”, để hủy việc xóa, chọn “No”.  

Nếu bạn hủy việc xóa, Sierra sẽ quay trở lại cửa sổ giao diện xóa biểu ghi (Delete Records). 

Nếu bạn tiếp tục xóa, hệ thống sẽ xóa danh sách biểu ghi và cửa sổ chứa thông tin tóm tắt 

về quy trình xóa biểu ghi (Process Summary) xuất hiện: 

 

Process Summary là một cửa sổ báo cáo chứa hai thẻ Successful Deletions và thẻ Errors 

cung cấp các tin nhắn thông báo về việc xóa danh sách các biểu ghi thành công và các tin 

nhắn báo lỗi đối với các biểu ghi không thể xóa được. Có thể bạn sẽ không thể thực hiện 

các thêm bất kỳ thao tác nào đối với báo cáo này.   
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Bước 6: Chọn “Close” để đóng cửa sổ báo cáo và quay trở lại cửa sổ giao diện xóa biểu 

ghi (Delete Records window). 

1.5.2. Quét/ xóa tài liệu (Scan/Delete Items) 

Để quét các tài liệu và xóa các biểu ghi tài liệu thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây:   

Bước 1: Chọn Delete Records từ danh sách các chức năng của Sierra (Function). 

Bước 2: Chọn File | Scan/Delete Items: 

 
Bảng điều khiển việc quét/ xóa tài liệu (Scan/Delete Item) sẽ được hiển thị: 

 
 

Bước 3: Quét hoặc nhập mã barcode của các tài liệu cần xoá, sau đó chọn “Search” để hệ 

thống thực hiện tìm kiếm. Khi đó, các tài liệu sẽ xuất hiện trong giao diện chức 

năng Scan/Delete Items. 

Lưu ý: Yêu cầu barcode phải chính xác. Nếu có nhiều hơn một biểu ghi tài liệu sử dụng 

cùng một barcode, bạn sẽ không thể xóa các biểu ghi tài liệu bằng chức năng Scan/Delete 

Items. Khi bạn thực hiện quét barcode trùng với nhiều biểu ghi tài liệu, hệ thống sẽ trả về 

mmột thông báo lỗi Unable to delete barcode (không thể xóa barcode) >xxxxxxxxxx, 

found n duplicate items (tìm thấy … tài liệu trùng lặp), cho biết các biểu ghi tài liệu 
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trùng lặp đã được tìm thấy. Khi đó, bạn sẽ phải xóa các biểu ghi tài liệu bằng tay, hoặc sửa 

lại các barcode trùng trước khi sử dụng chức năng Scan/Delete Item để xóa các biểu ghi 

Bước 4: Kiểm tra lại các tài liệu trong danh sách. Bỏ đánh dấu các tài liệu mà bạn không 

muốn xoá  

Bước 5: Chọn “Delete Items”, sau đó chọn “Yes”. Hệ thống sẽ xóa tất cả các tài liệu đã 

đánh dấu trong danh sách. Một báo cáo xuất hiện trên màn hình chỉ ra danh sách các tài 

liệu đã xóa thành công và các tài liệu bị lỗi chưa thể xóa được.  

 

VIII. Thiết lập hệ thống và các tính năng bổ sung  

1. Giới thiệu chung về các khung mẫu biểu ghi (Managing templates for new 

records)  

Để có thể thao tác với các khung mẫu, bạn phải được gán một trong số các quyền dưới đây:  

 Quyền 274 (View templates) 

 Quyền 275 (Create templates) 

 Quyền 276 (Update templates) 

 Quyền 277 (Delete templates) 

Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra  (Permissions Used by Sierra) để biết thêm 

thông tin.  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_maint_templates_manage.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgil/sgil_maint_templates_manage.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Một khung mẫu xác định các thông tin cần có trong một biểu ghi mới, nó có thể bao gồm 

những yếu tố dưới đây:   

 Các trường có chiều dài cố định (fixed-length fields), chứa hoặc không chứa dữ liệu 

mặc định.  

 Các trường có chiều dài thay đổi (variable-length fields), chứa hoặc không chứa dữ 

liệu mặc định.  

 Cụm từ thay thế trong các trường có chiều dài thay đổi. 

 Hiển thị các trường MARC hoặc non-MARC của các trường có chiều dài thay đổi.  

Bạn có thể sử dụng các khung mẫu cho hầu hết các loại biểu ghi, trong đó cần xác định các 

trường dữ liệu cho mỗi loại biểu ghi. Khi hệ thống của bạn được thiết lập, nó sẽ cung cấp 

cho bạn các khung mẫu tương ứng. 

Các biểu ghi hóa đơn sử dụng khung mẫu được xác định bởi hệ thống có thể được truy cập 

từ chức năng Invoice. Người dùng không thể tạo hoặc duy trì các khung mẫu cho biểu ghi 

hóa đơn. 

 

2. Quản lý các khung mẫu cho biểu ghi 

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, và xóa các khung mẫu biểu ghi cũng như quản lý danh sách các 

mẫu ưa thích của riêng bạn trong thẻ Templates của mục Admin | Settings. Để biết thêm 

thông tin về việc quản lý các khung mẫu ưa thích của bạn, tham khảo thêm chức 

năng Templates Settings. Để biết thêm thông tin về các thao tác làm việc với các khung 

mẫu, tham khảo các chức năng dưới đây:  

2.1. Tạo các khung mẫu cho biểu ghi thư mục/ biểu ghi tài liệu (Creating Record 

Templates)  

 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây để tạo khung mẫu cho biểu ghi thư mục/ biểu 

ghi tài liệu 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  

Bước 4: Trong cửa sổ Templates, chọn bibliographic từ danh sách các giá trị thả xuống 

trong mục Record Type  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_record_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_template_create.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_template_create.html
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Bước 5: Choose “New”. Khi đó, hệ thống xuất hiện hộp thoại Code. Trong hộp thoại, nhập 

các thông tin dưới đây: 

 Trong trường Code, nhập tên hoặc mã khung mẫu, bao gồm 1 tới 10 ký tư chữ 

và số.  

 Trong trường Description, nhập thông tin mô tả cho khung mẫu, mục này cho 

phép nhập tới 25 ký tự.  

 Chọn “OK”. 

 

Khi đó, cửa sổ tạo khung mẫu mới xuất hiện, hiển thị các thông tin bao gồm: Loại khung 

mẫu cho biểu ghi, mã khung mẫu và thông tin mô tả xuất hiện trong thanh tiêu đề. 
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Bước 5: Khai báo giá trị cho các trường có độ dài cố định bằng cách kích đúp chuột vào 

ô trống tương ứng với giá trị của từng trường, sau đó chọn một giá trị từ danh sách thả 

xuống trong hộp thoại Select hoặc Edit.  
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Nếu muốn hệ thống nhắc nhở nhập dữ liệu cho các trường, chọn một trường cần nhắc 

nhở sau đó chọn “Prompt”. 

Bước 6: Thêm các trường có độ dài thay đổi cho khung mẫu bằng cách chọn nút “Insert” 

trên thanh công cụ, sau đó chọn một trường và nhập giá trị mặc định cho trường trong 

hộp thoại Insert a Marc field, sau đó chọn “OK” 

 
 

Nếu muốn hệ thống nhắc nhở nhập dữ liệu cho các trường, chọn một trường cần nhắc 

nhở sau đó chọn “Prompt”. 
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- Để xoá một trường khỏi khung mẫu, kích chuột phải vào trường cần xoá sau đó 

chọn Delete Field. 

- Để thay đổi các trường có độ dài thay đổi từ định dạng MARC records sang non-

MARC, kích chuột phải vào trường cần thay đổi sau đó chọn Change to non-

MARC và ngược lại. 

- Để sử dụng các cụm từ thay thế cho dữ liệu của các trường có độ dài cố định, kích 

chuột phải vào một trường sau đó chọn Substitution Phrases. 

Bước 7: Chọn Save để lưu lại khung mẫu. 

2.2. Chỉnh sửa khung mẫu cho biểu ghi thư mục 

Để chỉnh sửa khung mẫu đã tạo, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  

Bước 4: Trong cửa sổ Templates, chọn bibliographic từ danh sách các giá trị thả xuống 

trong mục Record Type. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại Settings chứa các 

khung mẫu cho biểu ghi thư mục 
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Bước 5: Chọn một khung mẫu cần chỉnh sửa, sau đó chọn “Edit” 

 

Bước 6: Chỉnh sửa khung mẫu: 

- Chọn “Insert” nếu bạn muốn thêm một trường có độ dài cố định vào khung mẫu 

- Kích chuột vào một trường và chọn “Edit| Edit field” nếu bạn muốn chỉnh sửa 

trường đó 

- Để chỉnh sửa các trường có độ dài cố định, kích đúp chuột vào trường cần chỉnh 

sửa và chọn một giá trị tương ứng 

- Để xoá một trường, chọn trường cần xoá sau đó chọn “Edit| Delete field”. 

- Để thêm nhắc nhở nhập liệu cho một trường, chọn trường sau đó chọn “Prompt” 

từ thanh công cụ. 



  Phân hệ biên mục trong Sierra 

 

166 
 

 

Bước 7: Chọn “Save” để lưu lại. 

2.3. Xoá khung mẫu biểu ghi thư mục 

Để xoá khung mẫu biểu ghi, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  

Bước 4: Trong cửa sổ Templates, chọn bibliographic từ danh sách các giá trị thả xuống 

trong mục Record Type. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại Settings chứa các 

khung mẫu cho biểu ghi thư mục 

Bước 5: Chọn một khung mẫu cần chỉnh sửa, sau đó chọn “Delete” 
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Hệ thống hiển thị cảnh báo: 

 

Bước 6: Chọn “Yes” để xác nhận xoá khung mẫu. 


