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PHÂN HỆ BỔ SUNG TRONG SIERRA 

I. Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu chung về Phân hệ Bổ sung trong Sierra 

Các chức năng trong phân hệ bổ sung của Sierra hỗ trợ bạn quản lý tất cả các vấn đề liên 

quan đến việc đặt mua tài liệu, bao gồm việc như sau: 

 Nhập và gửi đơn hàng 

 Nhận các tài liệu đã đặt hàng 

 Khiếu nại hoặc hủy đơn đặt hàng 

 Xử lý các hóa đơn.  

Các chức năng trong phân hệ này cũng cho phép bạn quản lý và theo dõi tình hình tài chính 

của thư viện, bao gồm: 

 Tạo và in các báo cáo thống kê 

 Điều chỉnh và duy trì quỹ 

 Quản lý thông tin các nhà cung cấp 

 Tạo ra các báo cáo thống kê liên quan đến nhà cung cấp. 

2. Đăng nhập vào ứng dụng Sierra Desktop 

Để đăng nhập vào giao diện nhân viên của phần mềm Sierra, bạn thực hiện theo các bước 

sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện nhân viên (Sierra Desktop Application) bằng tài khoản 

được phân quyền: 

Bạn có thể đăng nhập vào giao diện nhân viên bằng hai cách: 

Cách 1: Đăng nhập từ giao diện Web.  

Cách 2: Đăng nhập từ biểu tượng Sierra shortcut trên màn hình máy tính (Chỉ những 

máy tính đã cài đặt phần mềm Sierra mới có biểu tượng này). 

Bước 2: Nhập tài khoản và mật khẩu đã được cung cấp bởi người quản trị: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sdesktop/sdesktop_logging_in.html
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Trong quá trình đăng nhập, bạn có thể tick chọn nút “Remember me on this computer” để 

hệ thống ghi nhớ thông tin đăng nhập của bạn, giúp bạn đăng nhập nhanh hơn trong những 

lần sau. 

Bước 3: Nhấn nút “Login” để bắt đầu đăng nhập vào giao diện nhân viên. 

3. Các loại biểu ghi được tạo trong Phân hệ Bổ sung 

 

 

Loại biểu ghi Được tạo … 

Thư mục (bibliographic) Trong tính năng Place Orders và Receive (Đặt và nhận 

đơn hàng). 

Quỹ (fund) Trong tính năng Fund (Quản lý quỹ) 

Biểu ghi holdings/checkin Trong tính năng Place Orders (Đặt hàng) 

LƯU Ý 

Mặc dù đôi khi được gọi như là một biểu ghi nhưng biểu ghi quỹ có một cấu trúc 

khác biệt so với các biểu ghi dưới đây. Do đó, chúng không được mô tả trong bảng 

này. 
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Hóa đơn (Invoice) Trong tính năng Pay an Invoice (Thanh toán hóa đơn) 

Tài liệu (item) Trong tính năng Place Orders và Receive (Đặt và nhận 

đơn hàng). 

Đơn đặt hàng (order) Trong tính năng Place Orders (Đặt hàng). 

Nhà cung cấp (vendor) Trong tính năng Vendors (Quản lý nhà cung cấp). 

II. Quản lý nhà cung cấp (Vendor) 

1. Tạo biểu ghi nhà cung cấp 

Để tạo biểu ghi nhà cung cấp, bạn phải được gán quyền số 412 (Create vendor 

records). 

Cũng như các loại biểu ghi khác trong Sierra, biểu ghi nhà cung cấp bao gồm các trường 

có độ dài cố định và độ dài thay đổi, chứa các thông tin liên quan đến một nhà cung cấp 

như mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ và thông liên hệ của nhà cung cấp. Bên cạnh đó, biểu 

ghi nhà cung cấp còn chứa các số liệu thống kê cơ bản liên qua đến nhà cung cấp như tổng 

số đơn hàng đã gửi và số tiền đã thanh toán cho nhà cung cấp, tổng số bản tài liệu đã nhận 

của nhà cung cấp, tổng số đơn hàng đã hủy liên quan đến nhà cung cấp… 

Để tạo nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện nhân viên 

Bước 2: Chọn Vendors từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 3: Chọn theo đường dẫn File | New Record | Vendor Record hoặc chọn biểu tượng 

“New” trên thanh công cụ. 

Bước 4: Tùy theo thiết lập của tài khoản, bạn có thể cần phải chọn một khung mẫu phù hợp 

với nhà cung cấp đang tạo trong khung Select Template. 

Bước 5: Nhập thông tin liên quan đến nhà cung cấp đang tạo. 
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Bước 6: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, chọn nút “Save” trên thanh công cụ 

để lưu lại. 

Lưu ý: Một số trường có độ dài cố định trong biểu ghi nhà cung cấp không thể chỉnh sửa 

được do chúng được kiểm soát bởi hệ thống. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài 

liệu “Các loại biểu ghi trong Sierra”. 

2. Nhóm nhà cung cấp 

Để tạo một nhóm nhà cung cấp mới, bạn phải được gán quyền số 82 (vendor file 

maintenance). 

Sierra cho phép bạn gộp các quỹ (fund) hoặc các nhà cung cấp đơn lẻ vào các nhóm khác 

nhau. Các nhóm nhà cung cấp sẽ được hiển thị phía bên trái màn hình của tính năng 

Vendors. Bạn có thể kích đúp vào tên nhóm để xem các nhóm nhỏ và các nhà cung cấp 

chứa trong nhóm đó. 

Bằng cách nhóm các nhà cung cấp riêng lẻ vào các nhóm, bạn có thể dễ dàng quản lý được 

các nhà cung cấp của mình theo cấu trúc nhất định. Giả sử thư viện bạn giao dịch với một 
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nhà cung cấp nhưng có nhiều chi nhánh khác nhau, bạn có thể nhóm những chi nhánh đó 

vào chung một nhóm. Ví dụ : Nhà xuất bản Giáo dục có 3 chi nhánh là NXB Giáo dục Hà 

Nội, Tp.Hồ Chí Minh và Đà nẵng. Khi đó, thư viện có thể tạo ra một biểu ghi cho mỗi chi 

nhánh và nhóm các chi nhánh đó vào một nhóm có tên là Nxb. Giáo dục… 

2.1. Tạo nhóm nhà cung cấp 

Để tạo một nhóm nhà cung cấp (hay nói cách khác là một folder nhỏ trong folder 

Hierarchies), bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Vendors từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn folder cấp dưới của folder Hierarchies ma bạn dự định để chứa nhóm mà 

bạn sẽ tạo. Lưu ý rằng bạn không thể chèn một nhóm vào trong một folder đã chứa các nhà 

cung cấp ở bên trong. 

Bước 3: Chọn nút Create a New Group. 

 

Bước 4: Nhập tên của nhóm: bạn bắt buộc phải nhập tên nhóm, lưu ý rằng tên nhóm phải 

là duy nhất trong hệ thống, chứa tối đa 80 kí tự. 

 

Bước 5: Sau khi nhập tên nhóm, chọn nút “OK” để lưu lại. 

2.2. Thêm nhà cung cấp vào nhóm 

Sau khi bạn tạo nhóm nhà cung cấp, bạn có thể thêm các nhà cung cấp vào nhóm đó. Thực 

hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Vendors từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn nhóm mà bạn muốn thêm biểu ghi nhà cung cấp. Lưu ý rằng bạn không thể 

thêm nhà cung cấp vào trong một folder mã đã chứa các folder khác. 
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Bước 3: Chọn nút “Put Vendor into Group” từ thanh công cụ. 

Bước 4: Hộp thoại hiển thị ra, bạn nhập mã code của nhà cung cấp cần thêm vào ô trống 

sau đó chọn Search.  

o Nếu bạn nhập chính xác mã nhà cung cấp, hệ thống sẽ ngay lập tức thêm nhà cung 

cấp đó vào nhóm.  

o Nếu bạn nhập không chính xác, hệ thống sẽ hiển thị những gợi ý gần giống với mã 

bạn đã nhập. Khi đó, bạn cần chọn các nhà cung cấp mà bạn muốn thêm từ danh 

sách hiển thị. Để có thể chọn nhiều nhà cung cấp, hãy ấn giữ nút Ctrl trong khi chọn 

các nhà cung cấp. 

 

Bước 5: Chọn OK để xác nhận. Lưu ý rằng bạn không thể thêm một nhà cung cấp vào 

nhóm nếu nó đã tồn tại trong nhóm đó. 

2.3. Loại bỏ nhà cung cấp ra khỏi nhóm 

Bạn có thể loại bỏ các nhà cung cấp ra khỏi nhóm, nhưng cần chú ý rằng việc này không 

thể xóa nhà cung cấp ra khỏi hệ thống. 

Để xóa nhà cung cấp ra khỏi nhóm, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Vendors từ danh sách các tính năng Function. 
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Bước 2: Trong cây thư mục phía bên trái giao diện, click đúp vào folder Hierarchies >> 

click vào folder có chứa nhà cung cấp mà bạn muốn loại bỏ, khi đó danh sách các nhà cung 

cấp của nhóm đó sẽ xổ xuống: 

 

Bước 3: Click chuột phải vào tên của nhà cung cấp mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm và 

chọn “Delete”, khi đó hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn: 

 

Bước 4: Chọn Yes nếu bạn đồng ý loại bỏ nhà cung cấp ra khỏi nhóm, nếu không, chọn 

No.  

2.4. Xóa nhóm nhà cung cấp 

Khi bạn xóa một nhóm nhà cung cấp, hệ thống sẽ xóa nhóm đó và cả các nội dung bên 

trong của nó. Tuy nhiên, hệ thống không thực sự xóa các nhà cung cấp trong nhóm này mà 

chuyển chúng về folder Current Vendors. 

Để xóa một nhóm nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Chọn Vendors từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn nhóm hoặc các nhóm cần xóa nếu muốn. Lưu ý bạn không thể xóa nhóm 

Current Vendors hoặc nhóm  Hierarchies. 

Bước 3: Chọn đường dẫn File | Delete hoặc chọn biểu tượng “Delete” trên thanh công cụ, 

Sierra sẽ nhắc nhở bạn như sau: 
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Bước 4: Chọn Yes để xóa nhóm đã chọn hoặc chọn No để hủy lệnh xóa. 

CHÚ Ý:  

Việc xóa các nhóm nhà cung cấp chỉ đơn thuần là xóa nhóm đó chứ không thể xóa 

các nhà cung cấp (vendor record) ra khỏi hệ thống. 

III. Quản lý quỹ 

1. Tạo biểu ghi quỹ 

Để tạo biểu ghi quỹ, bạn phải được gán quyền 085 (Fund file maintenance). 

Nguồn ngân sách bổ sung của thư viện có thể chia ra thành các khoản khác nhau để sử 

dụng vào những mục đích khác nhau. Mỗi khoản đó được gọi là quỹ. Chẳng hạn, mỗi năm, 

nguồn ngân sách dành cho việc bổ sung tài liệu của thư viện là 100.000.000 VND, thư viện 

chia ra thành Quỹ Bổ sung sách ngoại văn (50.000.000 VND), Quỹ BS sách giáo trình 

(30.000.000 VND), Quỹ BS sách tham khảo (10.000.000)… và sẽ sử dụng tiền trong các 

quỹ này để mua tài liệu cho thư viện trong vòng một năm. 

Để tạo biểu ghi quỹ, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh mục các tính năng Function 

Bước 2: Chọn thư mục Current Funds. 

 

Bước 3: Chọn biểu tượng New Fund từ thanh công cụ, khung mẫu để nhập thông tin cho 

quỹ sẽ hiển thị. 
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Bước 4: Nhập mã quỹ và tên quỹ. Sau khi điền vào các trường thông tin được yêu cầu, bạn 

có thể tiếp tục thêm thông tin cho biểu ghi quỹ mới. Để tìm hiểu ý nghĩa của các trường 

trong biểu ghi quỹ, tham khảo tài liệu: “Các loại biểu ghi trong Sierra”. 

 

Bước 5: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết, chọn nút  “Save” để lưu lại. 

2. Thay đổi Ngân sách, chi phí dự chi và chi phí thực chi trong bảng điều chỉnh quỹ 

Để thay đổi nguồn ngân sách (appropriations), chi phí dự chi cho đơn đặt hàng 

(encumbrances) hoặc chi phí thực chi của quỹ (expenditures), bạn phải được gán 

quyền 085 (Fund file maintenance). 

Bạn có thể tăng hoặc giảm lượng tiền trong ngân sách, chi phí dự chi hoặc chi phí thực chi 

của quỹ trong thư mục Current Funds bằng cách sử dụng bảng Fund Adjustment. Bạn 

có thể thực hiện lên tới 500 hành động điều chỉnh trong một lần. Sau khi thay đổi các giá 

trị trong bảng, bạn cần cập nhật quỹ bằng cách post các hành động vừa thực hiện vào hệ 

thống. 

Để thay đổi nguồn ngân sách (appropriations), chi phí dự chi cho đơn đặt hàng 

(encumbrances) hoặc chi phí thực chi của quỹ (expenditures), bạn thực hiện theo các bước 

sau đây : 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng (mục Function). 

Bước 2: Chọn thẻ Adjustment. Danh sách các quỹ trong thư mục Current Funds hiển thị 

theo trật tự bảng chữ cái trong bảng Fund Adjustment. Mỗi dòng trong bảng biểu thị các 

giá trị bao gồm: nguồn ngân sách (appropriation), chi phí dự chi cho đơn đặt hàng 
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(encumbrance) hoặc chi phí thực chi (expenditure), số tiền khả dụng (Free Balance), và 

số tiền mặt hiện còn (Cash Balance) của mỗi quỹ. 

Bước 3: Chỉnh sửa các dữ liệu trong bảng bằng cách click chuột trực tiếp vào bất kỳ trường 

nào của các quỹ không bị ẩn (chữ chìm) hoặc sử dụng tick chọn ô Use Form (*) để nhập 

giá trị lên khung phía trên. 

Tiến hành chỉnh sửa các giá trị Appropriation, Expenditure, hoặc Encumbrance tùy 

theo ý muốn. Cột Cash Balance và Free Balance sẽ được hệ thống tự động tính toán dựa 

vào ba cột trên. 

Bạn cũng có thể click chuột phải vào các trường để sao chép (Copy) hoặc dán (Paste) dữ 

liệu từ cột này sang cột khác, hoặc thêm ghi chú (Add Note) cho mỗi quỹ. 

Khi bạn thay đổi bất kỳ dữ liệu nào trong bảng rồi tiếp tục chỉnh sửa các trường khác, các 

giá trị đã thay đổi sẽ được bôi chữ màu xanh. 

Ở phía dưới cùng của bảng, hàng Totals tự động tính tổng số tiền của mỗi cột tương ứng, 

và cũng tự động chuyển sang màu xanh nếu trong bảng có ít nhất một thông tin đươc chỉnh 

sửa. 

 

Bước 4: Để lưu lại những thay đổi và quay lại thẻ Data, chọn biểu tượng Finish từ thanh 

công cụ. 

Để quay lại thẻ Data mà không lưu những thay đổi, chọn Cancel từ thanh công cụ và 

chọn No khi hệ thống hỏi bạn: Do you want to save new fund adjustments? 

 

Bước 5: Để cập nhật những thay đổi trên vào hệ thống, chọn Post từ thanh công cụ. Bạn 

có thể in các thông tin trong lần post này khi được hệ thống nhắc nhở. 

* Sử dụng công cụ Use Form để chỉnh sửa quỹ: 

LƯU Ý 

Những thay đổi trong bước này chỉ được lưu tạm thời chứ chưa thực sự được cập nhật 

vào hệ thống (thông tin trong thẻ Data) cho đến khi bạn post quỹ. 
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Để hiển thị công cụ chỉnh sửa trong mục Adjustment của quỹ, thay đổi các thiết lập trong 

đường dẫn : Admin | Settings | Funds. 

Để chỉnh sửa các quỹ bằng cách sử dụng công cụ Use Form nằm ở phía trên của bảng, thực 

hiện theo các bước sau: 

1. Chọn Use Form. 

2. Trong phần hiển thị công cụ, nhập mã quỹ cần thực hiện những điều chỉnh trong 

mục Fund Code. 

3. Chọn Appropriate, Expend, hoặc Encumber từ danh sách thả xuống. 

4. Khi bạn nhấp chuột vào một giá trị tương ứng của mỗi cột, hệ thống sẽ tự động cung 

cấp dữ liệu về tổng ngân sách của quỹ, các khoản đã chi tiêu hoặc chi phí dự chi cho 

đơn đặt hàng được phản ánh trong bảng. Tại vị trí sau dấu cộng, nhập một số tiền mà 

bạn muốn thêm vào hoặc nhập một số tiền cần trừ đi bằng cách nhập một số âm (thay 

đổi dấu cộng thành dấu trừ).  

5. Nếu bạn muốn thêm một ghi chú, nhập nội dung cần ghi chú vào mục Note.  

6. Để lưu lại những thay đổi và quay lại thẻ Data, chọn Finish từ thanh công cụ.  

Để quay lại thẻ Data mà không lưu những thay đổi, chọn Cancel từ thanh công cụ 

và chọn No khi trả lời câu hỏi Do you want to save new fund adjustments? 

7. Để cập nhật những thay đổi trên vào hệ thống, chọn Post từ thanh công cụ. Bạn có 

thể in các thông tin trong lần post này khi được hệ thống nhắc nhở. 

3. Nhóm quỹ 

Để tạo nhóm quỹ, bạn phải được gán quyền 85 (Fund file maintenance). 

Sierra cho phép thư viện nhóm các quỹ có liên quan với nhau thành nhóm quỹ, giúp thư 

viện dễ dàng quản lý quỹ và thống kê việc chi tiêu của các quỹ. Các nhóm quỹ được hiển 

thị phía bên trái màn hình trong tính năng Funds theo dạng cây thư mục. Mỗi nhóm quỹ 

là một thư mục (folder). Khi kích đúp chuột vào một thư mục, các quỹ trong nhóm đó sẽ 

được hiển thị. 

3.1. Tạo nhóm quỹ 

Để tạo một nhóm quỹ (một thư mục trong cây thư mục), thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách tính năng Function 
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Bước 2: Chọn một thư mục sẽ chứa nhóm quỹ bạn sắp tạo bằng cách click chuột vào tên 

thư mục. Bạn không thể tạo thêm một nhóm quỹ vào thư mục đã chứa biểu ghi quỹ. 

Bước 3: Chọn nút Create a New Group từ thanh công cụ. Hệ thống sẽ yêu cầu bạn nhập 

tên của nhóm. 

Bước 4: Nhập tên nhóm quỹ. Bạn không được phép để trống trường này. Tên của nhóm 

quỹ phải là duy nhất trong hệ thống, có thể chứa tối đa 80 ký tự nhưng không được chứa 

các ký tự đặc biệt (ví dụ, '#', '\'…). 

 

Bước 5: Nhấn nút OK để lưu lại. 

3.2. Thêm quỹ vào nhóm 

Sau khi tạo nhóm, bạn có thể gán các quỹ bất kỳ vào nhóm theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn một nhóm mà bạn muốn thêm các quỹ vào. Bạn không thể thêm các quỹ vào 

một thư mục đã chứa các thư mục khác, hay nói cách khác là một nhóm quỹ không thể vừa 

chứa các quỹ và các nhóm quỹ khác. 

Bước 3: Chọn biểu tượng Put Fund Into Group từ thanh công cụ. Sierra sẽ hiển thị một 

hộp thoại chứa danh sách các quỹ đang tồn tại trong hệ thống: 
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Bước 4: Nhập mã của quỹ mà bạn muốn thêm vào nhóm. Nếu bạn nhập một mã chính xác, 

nó sẽ được bôi đậm trong hộp thoại. Nếu bạn nhập một phần mã hoặc một mã không tồn 

tại, hệ thống sẽ bôi đậm mã giống nhất với mã bạn đã nhập trong hộp thoại. 

Bước 5: Sau khi chọn được quỹ phù hợp, chọn nút Insert. Khi đó, quỹ mà bạn đã chọn sẽ 

được thêm vào thư mục tương ứng. Chú ý rằng bạn không thể thêm quỹ vào một thư mục 

nếu nó đã tồn tại trong thư mục từ trước. 

Bước 6: Bạn có thể tiếp tục thêm các quỹ khác vào nhóm và chọn Insert, nếu không, nhấn 

nút Done để tắt hộp thoại. 

3.3. Loại bỏ quỹ ra khỏi nhóm 

Bạn có thể loại bỏ các quỹ ra khỏi nhóm quỹ nếu muốn. Lưu ý rằng hành động này không 

làm xoá bỏ các biểu ghi quỹ ra khỏi hệ thống. 

Để loại bỏ quỹ ra khỏi nhóm, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Mở thư mục (nhóm quỹ) có chứa quỹ mà bạn muốn loại bỏ nó ra khỏi nhóm. 

Bước 3: Chọn mã quỹ cần loại bỏ. 

Bước 4: Chọn Tools | Delete. Sierra hiển thị cảnh báo nhắc nhở có dạng như sau: 

Remove "Tên quỹ" from "tên nhóm" group? 
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Bước 5: Chọn Yes để loại bỏ quỹ ra khỏi nhóm, hoặc chọn No để hủy thao tác. 

3.4. Xoá nhóm quỹ 

Khi bạn xóa một nhóm quỹ nghĩa là bạn sẽ xóa thư mục và nội dung chứa trong nó. Tuy 

nhiên, các quỹ đã nằm trong thư mục không thực sự bị xóa hẳn mà vẫn tồn tại trong thư 

mục Current Funds. Để xoá một nhóm quỹ, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng Function. 

Bước 2: Chọn một nhóm cần xóa. Chú ý rằng bạn không thể xoá các thư mục: Current 

Funds, Hierarchies, Old Funds, hoặc Old Hierarchies. 

Bước 3: Chọn Tools | Delete. Sierra hiển thị cảnh báo có dạng như sau: 

Delete the "tên nhóm" group? 

 

Bước 4: Chọn Yes để xoá thư mục (nhóm quỹ) hoặc chọn No để hủy thao tác. 

IV. Tạo biểu ghi đơn đặt (order record) 

1. Tạo biểu ghi đơn đặt 

Để tạo biểu ghi đơn đặt (order record), bạn phải được gán quyền số 132 (Create 

order records). 

Một biểu ghi đơn đặt chứa các thông tin đặt hàng của một nhan đề tài liệu vì vậy nó phải 

đính kèm với một biểu ghi thư mục nào đó. Biểu ghi đơn đặt không tách rời biểu ghi thư 

mục. Để tạo một biểu ghi đơn đặt, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Place Orders từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm hoặc tạo biểu ghi thư mục mà bạn muốn đính kèm biểu ghi đơn đặt. 
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Bước 3: Trong thẻ Summary của giao diện hiển thị biểu ghi thư mục, bạn chọn View >> 

Order, sau đó chọn Attach New Order. 

 

Bước 4: Nếu hộp thoại dưới đây hiển thị trên giao diện, bạn hãy lựa chọn các tham số phù 

hợp với biểu ghi đơn đặt sau đó nhấn OK để tiếp tục: 

 

Ghi chú:  

Nếu tùy chọn Don't ask these questions when creating new order 

records trong tab Admin | Settings | New Records được tick chọn, các thiết 

lập mặc định cho biểu ghi đơn đặt sẽ được sử dụng. Nếu tùy chọn này không 

được tick chọn, hộp thoại Options sẽ hiển thị trong lần tạo biểu ghi đơn đặt đầu 

tiên của lần truy cập này. 

Bước 5: Nhập thông tin cần thiết vào các trường của biểu ghi đơn đặt như: 

o Nhập số lượng bản tài liệu cần đặt sau đó nhấn nút Next để chuyển sang trường tiếp 

theo: 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
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o Nhập đơn giá của một bản tài liệu, sau đó nhấn nút Next: 

 

o Nhập thông tin về kho cần bổ sung tài liệu khi hàng về, số lượng bản tài liệu phân 

về các kho và chọn quỹ mà bạn muốn sử dụng tiền để thanh toán cho các bản tài 

liệu đó: 

 

Nếu bạn muốn thêm dòng trong bảng trên, chọn nút “Add Row”; nếu bạn muốn 

xóa một dòng trong bảng, chọn dòng cần xóa sau đó chọn nút “Remove Row”; 

nếu bạn muốn xóa bỏ tất cả các dòng trong bảng, chọn nút “Clear All”. Ngoài ra, 

nếu bạn muốn xem thông tin chi tiết của một quỹ trong bảng, chọn dòng có chứa 

quỹ đó sau đó chọn nút “View Fund”. 

Sau khi nhập xong các thông tin liên quan, bạn chọn Next để tiếp tục hoặc chọn 

Cancel New Record Creation để hủy đơn đặt đang tạo. 

o Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp của đơn hàng, sau đó chọn Next để tiếp tục: 
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Trong khi nhập thông tin cho biểu ghi đơn đặt, bạn cũng có thể thực hiện các hành động 

sau: 

* Nhập số ISBN trong biểu ghi đơn đặt: 

Nếu biểu ghi thư mục mà bạn đang đính kèm biểu ghi đơn đặt chứa nhiều hơn một số 

ISBN, bạn cần chọn một trong các số ISBN đó và chèn vào biểu ghi đơn đặt : 

1. Khi bạn được hệ thống thông báo để chèn thêm một trường thông tin (không phải 

định dạng MARC), hoặc khi bạn chọn nút Insert trên thanh công cụ và chọn trường 

PO INFO (hoặc Purchase Order Info) từ danh sách các trường cần chèn, hệ thống 

sẽ hiển thị hộp thoại Pick ISBN trên giao diện: 

 

2. Trong hộp thoại này, chọn một trong các số ISBN trong danh sách thả xuống. 

3. Chọn OK và hệ thống sẽ chèn số ISBN bạn đã chọn vào biểu ghi đơn đặt của bạn. 

* Sử dụng tính năng Multiselection Groups: 

Trong quá trình tạo biểu ghi đơn đặt, bạn có thể sử dụng tính năng Multiselection Groups để 

đặt hàng và phân các bản tài liệu về nhiều kho (location) khác nhau một cách nhanh chóng. 

Khi bạn chỉnh sửa thông tin về kho (location), khoản quỹ (fund) và số lượng bản tài liệu 

(copy), Sierra sẽ hiển thị hộp thoại Edit Data trên giao diện. Nếu bạn chọn nút Add Group, 

Sierra sẽ tự động lấy dữ liệu về kho, nguồn quỹ và số lượng bản tài liệu đã được xác định 

sẵn trong tính năng Multiselection Group; hoặc tùy thuộc vào các thiết lập mặc định của 

tính năng Multiselection Groups, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn chọn một nhóm Multiselection 

Group theo ý muốn. Nếu được nhắc nhở, bạn hãy chọn một nhóm từ hộp thoại Select 

Multiselection Group và chọn OK. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#ISBN%20PICK
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_multiselection.html


                     Phân hệ bổ sung trong Sierra  

21 

 

Lưu ý rằng tính năng Nguồn quỹ và kho ưu tiên (Preferred Funds and Preferred 

Locations) sẽ không được áp dụng đối với tính năng  Multiselection Groups trong suốt quá 

trình đặt hàng. 

* Tính thuế giá trị gia tăng (Value Added Service (VAS) Charges): 

Nếu tính năng tính thuế giá trị gia tăng (Value Added Service) được kích hoạt, Sierra sẽ tự 

động thêm các khoản phí VAS vào giá ước tính (estimated price) của đơn đặt khi đơn đặt 

phù hợp với tiêu chí mà bạn đã thiết lập trong bảng Value Added. Sierra sẽ hiển thị một 

hộp thoại với các yếu tố sau : List Price, Discount (nếu áp dụng), Value Added amount, 

and New EPRICE. Chọn OK để tiếp tục tạo biểu ghi đơn đặt.  

Nếu thư viện muốn sử dụng tính năng này, vui lòng liên hệ với Innovative. 

* Xem báo cáo tài chính (Viewing Financial Reports):  

Khi bạn thay đổi thông tin tài chính đối với một biểu ghi đơn đặt hoặc lưu biểu ghi đơn 

đặt, Sierra sẽ hiển thị một báo cáo tài chính (Financial Report) bao gồm các thông tin sau :  

 Tên của quỹ 

 Bảng phí dự chi cho đơn đặt hàng 

 Đơn đặt hàng có được xếp hàng đợi in hay không 

 Khoản quỹ đã đạt tỉ lệ chi tiêu mà bạn muốn cảnh báo báo hay chưa (để tìm hiểu 

thêm tính năng này, vui lòng tham khảo tùy chọn Warn if fund reaches what 

percent of the budget) 

Bạn cũng có thể xem trước các báo cáo tài chính bằng cách chọn nút View Finances trong 

khi chỉnh  sửa biểu ghi đơn đặt. 

Bước 6 : Chọn biểu tượng Save trên thanh công cụ để lưu biểu ghi đã tạo. 

2. Tạo đơn đặt có một bản tài liệu được thanh toán bởi nhiều quỹ 

Để tạo một đơn đặt có một bản tài liệu được thanh toán bởi nhiều quỹ khác nhau (single-

copy, multi-fund order), thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tạo mới hoặc chỉnh sửa một biểu ghi đơn đặt. 

Bước 2: Khi hệ thống nhắc nhở bạn nhập thông tin về kho (location), nguồn quỹ (fund) và 

số lượng bản tài liệu (copy), nhập kho cho bản tài liệu này. 

Bước 3: Nhập quỹ đầu tiên vào cột Fund. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_select_limit_locs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_select_limit_locs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_valueadded.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_discounting_eprice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_warn_if_fund.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_warn_if_fund.html
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Bước 4: Trong cột #Copy, nhập kí tự phần trăm (%) trước sau đó là số phần trăm của đơn 

hàng mà quỹ này sẽ phải thanh toán. (Lưu ý rằng bạn có thể nhập số phần trăm lên tới hai 

số sau dấu thập phân, ví dụ: %20.25). Khi bạn nhập một tỉ lệ phần trăm và nhấn phím Enter, 

Sierra sẽ tự động tạo một dòng mới để bạn tiếp tục phân bổ khoản chi phí còn lại của đơn 

hàng. Trong dòng mới này, cột Kho (location) sẽ được tự động điền và bạn không thể chỉnh 

sửa được. 

Bước 5: Trong dòng thứ hai của cột Fund, nhập quỹ tiếp theo mã bạn sẽ dùng để thanh 

toán cho khoản phí còn lại. 

Bước 6: Trong dòng thứ hai của cột #Copies, hệ thống sẽ tự động điền số lượng phần trăm 

còn lại sao cho vừa đủ 100% giá trị của đơn hàng. 

 Nếu bạn đồng ý với hệ thống, ấn phím Enter. 

 Nếu bạn vẫn muốn chia tiếp giá trị của đơn hàng cho một quỹ khác, nhập vào 

cột #Copies số lượng phần trăm giá trị đơn hàng mà quỹ thứ hai này sẽ thanh 

toán. Nếu số phần trăm này cộng với số phần trăm ở dòng đầu tiên chưa đủ 

100%, hệ thống sẽ tự động sinh ra một dòng thứ ba để bạn tiếp tục nhập quỹ 

thứ ba và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nào đảm bảo số lượng phần trăm cộng 

lại là 100% giá trị đơn hàng. 

Chú ý rằng: Chỉ đến khi nào bạn phân bổ 100% giá trị đơn hàng cho các quỹ thì hệ 

thống mới ngừng sinh ra một dòng mới. 
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Bước 7: Chọn nút Next (trong khung mẫu) hoặc nút OK (khi chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt) 

để hoàn thành. Các quỹ và phần trăm trương ứng sẽ được hiển thị trong trường có độ dài 

thay đổi FUNDS của biểu ghi đơn đặt. 

 

3. Tạo các đơn đặt theo nhóm (blanket purchase order) 

Để kích hoạt tính năng tạo đơn đặt theo nhóm, vui lòng liên hệ với Innovative. 

Sierra cho phép cán bộ thư viện xử lý các đơn đặt hàng theo nhóm trong suốt quá trình xử 

lý đơn đặt, khiếu nại và xử lý hóa đơn. Trong quá trình tạo một biểu ghi đơn đặt, bạn có 

thể nhập mã số nhóm (blanket order number) trong trường có độ dài thay đổi Blanket 

PO của biểu ghi đơn đặt. Sau khi bạn nhập số này vào biểu ghi, bạn có thể sử dụng nó để : 

 Tìm kiếm tất cả các biểu ghi có chung mã số nhóm thông qua công cụ tìm kiếm nâng 

cao Advanced Word Searching 

 Tự động in tất cả các đơn đặt có cùng một mã số nhóm trên một phiếu đặt hàng. 

 Xem và sắp xếp (view and sort) các biểu ghi đơn đặt theo mã số nhóm trong quá trình 

phản hồi các đơn đặt điện tử (EDIFACT order) 

 Tự động in tất cả các đơn đặt bị khiếu nại hoặc đơn đặt bị hủy (print all claims or 

cancellations) có cùng mã số nhóm trên một khung mẫu sử dụng khung mẫu in (print 

templates). 

 Tìm kiếm tất cả các đơn đặt có cùng mã số nhóm trong quá trình xử lý hóa đơn 

(invoicing). 

Để sử dụng tính năng này trong quá trình in đơn đặt hàng, bạn phải chọn định dạng "Multi 

Titles" trong tùy chọn bổ sung PO printing format hoặc kích hoạt các khung mẫu in (print 

templates) cho các đơn đặt hàng. 

Innovative khuyến cáo rằng, bạn nên giới hạn số lượng đơn đặt theo nhóm (blanket 

purchase order) trong khoảng 500 dòng, bằng với số dòng tối đa mà mỗi hóa đơn có thể xử 

lý. Tất cả các đơn đặt theo nhóm mà vượt quá 500 dòng thì phải được cắt bớt trong quá 

trình xử lý hóa đơn. Lưu ý rằng trong hóa đơn, với mỗi quỹ, Sierra sẽ tạo ra một dòng. Ví 

dụ, một đơn đặt có 3 bản tài liệu, mỗi bản tài liệu được thanh toán bởi một nguồn quỹ khác 

nhau, Sierra sẽ tạo ra 3 dòng trong hóa đơn này. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_ack.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_printing.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_printing.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_blanket_po.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_po_printing_format.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_print_templates.html
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4. Tạo đơn đặt bằng ngoại tệ (order in foreign currency) 

Để tạo đơn đặt bằng ngoại tệ, bạn phải thiết lập tùy chọn bổ sung Library uses foreign 

currencies với giá trị là "Yes". 

Cán bộ thư viện có thể tạo đơn đặt hàng bằng bất cứ ngoại tệ nào đã được thiết lập trong 

bảng Foreign Currency and Codes. Trong quá trình xử lý đơn đặt, hệ thống sẽ hiển thị 

một hộp thoại chứa danh sách của các ngoại tệ đã thiết lập trong bảng này. Khi đó bạn có 

thể : 

 Tạo đơn đặt bằng ngoại tệ 

 Chỉnh sửa ngoại tệ trên đơn đặt đang tồn tại 

 

4.1. Tạo đơn đặt bằng ngoại tệ 

Để tạo một đơn đặt bằng một loại ngoại tệ nào đó, bạn thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Tạo biểu ghi đơn đặt (Tham khảo mục IV.1. Tạo biểu ghi đơn đặt) 

Bước 2: Trong quá trình nhập thông tin vào đơn đặt hàng, khi hệ thống nhắc bạn nhập giá 

trị cho trường EPRICE, bạn hãy lựa chọn một ngoại tệ trong danh sách Currency xổ 

xuống. 

 

Bước 3: Nhập đơn giá của tài liệu vào trường EPRICE theo loại ngoại tệ mà bạn đã lựa 

chọn. Sử dụng dấu chấm (hoặc dấu phẩy tùy theo thiết lập của thư viện) để phân cách số 

tiền cho phù hợp. 

Sau khi nhập xong tất cả các thông tin khác, biểu ghi đơn đặt sẽ được hiển thị trên màn 

hình: 

CHÚ Ý 

Để thay đổi tỉ giá của một loại ngoại tệ, bạn cần truy cập vào bảng Foreign Currency 

and Codes. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_for_curr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_for_curr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_forcur.html
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o Hệ thống sẽ tự động quy đổi đơn giá ngoại tệ sang đơn giá của loại tiền tệ mà thư 

viện đang sử dụng và điền vào trường có độ dài cố định EPRICE: 

 

o Hệ thống cũng sẽ tự động thêm một trường có độ dài thay đổi Foreign Currency 

(FORCUR) vào biểu ghi. Trường này chứa thông tin về loại ngoại tệ mà bạn sử 

dụng cho đơn đặt và đơn giá tính theo loại tiền tệ này: 

 

 

4.2. Chỉnh sửa ngoại tệ trên biểu ghi đơn đặt đang tồn tại 

Để chỉnh sửa loại tiền tệ đang sử dụng của một đơn đặt, bạn thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn chỉnh sửa. 

Bước 2: Kích đúp vào trường có độ dài cố định EPRICE trong biểu ghi, hộp thoại chỉnh 

sửa trường sẽ hiển thị. 

 

Bước 3: Từ danh sách Currency xổ xuống, chọn loại tiền tệ mới >> thay đổi số tiền của 

đơn giá tính theo loại ngoại tệ mới này >> click vào nút OK. 

Bước 4: Chọn Save trên thanh công cụ để lưu lại các thay đổi. 

Khi bạn thay đổi đơn vị tiền tệ mới, Sierra sẽ tự động cập nhật trường có độ dài thay đổi 

Foreign Currency (FORCUR) và tính toán lại đơn giá theo trường EPRICE. 
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5. Xử lý đề xuất mua (recommendation) 

Sierra cho phép bạn đọc gửi các đề xuất mua liên quan đến các cuốn sách mà họ yêu thích 

hay cảm thấy có giá trị cao…cho thư viện thông qua WebPAC. Khi đó, các đề xuất này sẽ 

được gửi đến hệ thống của thư viện và cán bộ có thể sử dụng tính năng Recommend để 

xem xét và xử lý các đề xuất này.  

Để thực hiện tất cả các tính năng liên quan đến việc xử lý các đề xuất mua, bạn cần được 

phân các quyền sau đây : 

016 (Read patron suggestions) 

045 (Holds management) 

098 (Override patron blocks) 

101 (View bibliographic records) 

102 (Create bibliographic records) 

104 (Update bibliographic records) 

121 (View item records) 

124 (Update item records) 

131 (View order records) 

132 (Create order records) 

134 (Update order records) 

161 (View patron records) 

162 (Create patron records) 

164 (Update patron records) 

189 (Maintain selectors list) 

190 (Process patron suggestions) 

199 (Allow Z39.50 searches) 

Khi được phân quyền, bạn có thể thực hiện được các công việc sau : 

 Xem danh sách đề xuất mua của bạn đọc 

 Bổ sung các tài liệu được đề xuất 
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 Phê duyệt đề xuất mua (không bao gồm việc tạo đơn đặt hàng) 

 Từ chối đề xuất mua 

 Tạo biểu ghi Selector 

5.1. Xem danh sách đề xuất mua của bạn đọc 

Để xem danh sách đề xuất mua của bạn đọc trên giao diện nhân viên, bạn cần có quyền  

016 (Read patron suggestions). 

Với tính năng Recommend, Sierra cho phép bạn xem được danh sách những đề xuất mua 

của bạn đọc thông thường hoặc tài khoản Selector đề xuất. 

Để xem danh sách đề xuất mua, bạn thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Chọn Recommend trong danh mục các tính năng Function. 

Nếu có một cán bộ khác đang làm việc trong tính năng này, thanh trạng thái ở phía dưới 

cùng màn hình sẽ hiển thị thông tin sau : Recommendations are being processed by 

another staff member. Khi đó, bạn có thể xem được danh sách các đề xuất nhưng không 

thể phê duyệt chúng (chấp nhận, từ chối…). 

Bước 2 : Mặc định, Sierra sẽ hiển thị bảng danh sách đề xuất của các tài khoản không phải 

là người Selector. Để xem danh sách đề xuất của các tài khoản Selector, hãy chọn Selectors 

trong danh sách thả xuống. 

 

Bước 3 : Để giới hạn bảng theo tên người đề xuất hoặc theo nhan đề (title), hãy chọn 

Name(n) hoặc Title(t) từ danh sách thả xuống ở phía trên bảng, sau đó, nhập tên hoặc nhan 

đề vào khung bên cạnh và chọn Search. Hệ thống sẽ chỉ hiển thị những đề xuất phù hợp 

với tiêu chí của bạn. Để quay trở về danh sách đầy đủ, chọn Reset. 

Bước 4 : Chọn một nhan đề từ bảng bằng cách click vào dòng đó. Sau đó, bạn có thể thực 

hiện những hành động sau : 

View Detailed Suggestion (Xem thông tin chi tiết): 

Để xem thông tin chi tiết của đề xuất, bạn đặt con trỏ chuột vào tài liệu muốn xem, 

click chuột phải và chọn tùy chọn View detailed Recommendations. 
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View Duplicate Information (Xem thông tin trùng lặp): 

Cột Dup phía cuối bảng cho biết tài liệu được đề xuất có trùng lặp với một tài liệu 

trong cơ sở dữ liệu của thư viện hay không. Để xem thông tin của những nhan đề 

trùng lặp, chọn  Tools | Duplicates. 

Chú ý rằng nhan đề được đề xuất phải trùng hoàn toàn với tài liệu trong dữ liệu của 

bạn thì mới được xem như là trùng lặp. Ví dụ: Một bạn đọc đề xuất tài liệu có nhan 

đề là: "The Unbearable Lightness" không được coi là trùng lặp với một biểu ghi đã 

có trong cơ sở dữ liệu với nhan đề là "The Unbearable Lightness of Being". 

5.2. Bổ sung các tài liệu được đề xuất 

Để bổ sung tài liệu do bạn đọc đề xuất, bạn phải được gán những quyền sau đây : 

016 (Read patron suggestions) 

045 (Holds management) 

101 (View bibliographic records) 

102 (Create bibliographic records) 

104 (Update bibliographic records) 

121 (View item records) 

124 (Update item records) 
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131 (View order records) 

132 (Create order records) 

134 (Update order records) 

190 (Process patron suggestions) 

199 (Allow Z39.50 searches) 

Khi xem danh sách đề xuất mua của bạn đọc, nếu bạn quyết định bổ sung tài liệu đó, thực 

hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Xem danh sách đề xuất mua (thực hiện theo các bước của phần IV. 5.1 Xem danh 

sách đề xuất mua của bạn đọc). 

Bước 2 : Chọn tài liệu cần bổ sung trong danh sách >> chọn nút Approve and Acquire. 

Lưu ý rằng bạn chỉ có thể phê duyệt và bổ sung một tài liệu trên một lần. 

 

Bước 3 : Trên thẻ Recommendation, trong phần hiển thị thông tin chi tiết của đề xuất, 

chọn nút Acquire. Nếu bạn đang phê duyệt một tài liệu được đề xuất bởi một Selector, thẻ 

Selector cũng được kích hoạt và bạn có thể chọn thẻ này để xem thông tin của tài khoản 

Selector đó. 
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Bước 4 : Tạo một biểu ghi thư mục mới hoặc tìm kiếm một biểu ghi thư mục đã tồn tại. 

Seirra sẽ sử dụng khung mẫu mặc định được thiết lập trong thẻ 

Admin | Settings | Recommendations để làm khung mẫu biên mục mới. 

 

Bước 5 : Tạo một biểu ghi đơn đặt mới. Hệ thống sẽ sử dụng các thiết lập cho biểu ghi đơn 

đặt trong thẻ Admin | Settings | Recommendations. Đối với các tài liệu được đề xuất bởi 

một Selector, các giá trị mặc định cho trường LOCATION và  FUND trong biểu ghi đơn 

đặt là những yếu tố đã được xác định cho Selector đó. 

Bước 6 : Tick chọn ô Place Hold trên giao diện hiển thị biểu ghi đơn đặt để đặt một đặt 

mượn cấp nhan đề cho người Selector đối với một đề xuất mua được đề xuất bởi Selector 

đó. 

Tick chọn ô Notify trên giao diện hiển thị biểu ghi đơn đặt để gửi một thông báo phê duyệt 

và bổ sung cho Selector ngay khi bạn hoàn thành quá trình bổ sung tài liệu đề xuất của 

Selector đó. 
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Tick chọn cả hai ô trên nếu bạn muốn hệ thống đồng thời đặt một đặt mượn cấp nhan đề 

và gửi thông báo qua email cho Selector. 

 

 

Bước 7: Sau khi bạn kết thúc quá trình tạo biểu ghi thư mục và biểu ghi đơn đặt mới, hệ 

thống sẽ đưa bạn quay trở về bảng danh sách các đề xuất mua. Đề xuất vừa duyệt đã được 

xóa khỏi danh sách. 

5.3. Phê duyệt đề xuất mua (không bao gồm việc tạo đơn đặt hàng) 

Để phê duyệt đề xuất mua của bạn đọc, bạn phải được gán các quyền sau đây : 

 016 (Read patron suggestions) 

 045 (Holds management) 

 101 (View bibliographic records) 

 102 (Create bibliographic records) 

 104 (Update bibliographic records) 

CHÚ Ý 

Nếu bạn được gán quyền 98 (Override patron blocks), hệ thống tự động ghi đè đối 

với tài khoản bạn đọc đã bị khóa để đặt 1 đặt mượn cho bạn đọc có tùy chọn Place 

Holds được tick chọn trên biểu ghi selector của họ. 

Nếu bạn không được gán quyền 98 và biểu ghi bạn đọc đã bị khóa, sẽ không có đặt 

mượn nào được đặt trên nhan đề được đề xuất ngay cả khi biểu ghi selector của bạn 

đọc có tùy chọn Place Holds được tick chọn. 
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 190 (Process patron suggestions) 

Khi cán bộ phê duyệt một đề xuất mua, đề xuất đó sẽ được xóa khỏi bảng danh sách đề 

xuất mua. Để phê duyệt đề xuất mua, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Xem danh sách đề xuất mua (thực hiện theo các bước của phần IV. 5.1 Xem danh 

sách đề xuất mua của bạn đọc). 

Bước 2 : Chọn một hoặc các đề xuất mà bạn muốn phê duyệt, sau đó chọn nút Approve. 

Bảng Approve Recommendations chứa danh sách các đề xuất được chọn cùng với tên 

của người đề xuất sẽ hiển thị lên giao diện : 

 

Bước 3 : Tùy theo thiết lập của thư viện, hệ thống sẽ mặc định tick ô Notify hoặc không. 

Bạn có thể chỉnh chọn hoặc bỏ tick chọn tùy theo ý muốn. Nếu bạn tick vào ô này, hệ thống 

sẽ gửi thông báo cho bạn đọc để thông báo rằng thư viện đã phê duyệt đề xuất của họ. Đối 

với những Selector mà không có địa chỉ email trong tài khoản hoặc bạn đọc thông thường 

(không phải selector) không có địa chỉ email trong biểu ghi, bạn sẽ không thể chỉnh sửa ô 

Notify. 

Bước 4 : Để in bảng Approve Recommendations, chọn nút Print. 

Bước 5 : Để phê duyệt các đề xuất trên và xóa chúng khỏi danh sách đề xuất, chọn OK. 

Hệ thống sẽ cảnh báo bạn, chọn Yes để phê duyệt tài liệu. Một thông báo phê duyệt sẽ 

được tự động gửi cho người đề xuất (cả selector và bạn đọc thông thường). Nếu bạn đang 

phê duyệt nhiều đề xuất của cùng một người, hệ thống sẽ chỉ gửi một email tới họ, trong 

email đó chứa tất cả các tài liệu do họ đề xuất đã được phê duyệt. 

Để quay trở về bảng Recommendations mà không phê duyệt các tài liệu đã chọn, bạn 

chọn nút Cancel. 

Lưu ý : 
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Bạn nên in danh sách những tài liệu sẽ phê duyệt trước khi chọn OK để sử dụng danh sách 

này phục vụ công tác bổ sung về sau. Vì sau khi bạn chọn OK, các tài liệu sẽ được xóa 

khỏi danh sách và không thể xem lại được. 

5.4. Từ chối đề xuất mua 

Để từ chối đề xuất mua của bạn đọc, bạn phải được gán những quyền sau : 

016 (Read patron suggestions) 

190 (Process patron suggestions) 

Khi bạn từ chối một đề xuất, nó sẽ được xóa khỏi bảng danh sách đề xuất mua. Để từ 

chối một đề xuất của bạn đọc, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Xem danh sách đề xuất mua (thực hiện theo các bước của phần IV. 5.1 Xem danh 

sách đề xuất mua của bạn đọc). 

Bước 2 : Chọn một hoặc những đề xuất mà bạn muốn từ chối, sau đó chọn nút Deny. Một 

bảng Deny Recommendations chứa danh sách các tài liệu đã chọn và tên người đề xuất 

được hiển thị trên giao diện : 

 

Bước 3 : Tùy theo thiết lập của thư viện, hệ thống sẽ mặc định tick ô Notify hoặc không. 

Bạn có thể chọn hoặc bỏ tick chọn tùy theo ý muốn. Nếu bạn tick vào ô này, hệ thống sẽ 

gửi thông báo cho bạn đọc lý do thư viện đã từ chối đề xuất của họ. Đối với những Selector 

mà không có địa chỉ email trong tài khoản hoặc bạn đọc thông thường (không phải selector) 

không có địa chỉ email trong biểu ghi, bạn sẽ không thể chỉnh sửa ô Notify. 

Bước 4 : Từ bảng trên, lựa chọn một trong các lý do từ chối đề xuất của bạn đọc : 

 Duplicate: Bạn đọc sẽ nhận được thông báo sau: "Already in the library's 

collection": Nghĩa là tài liệu đã có trong thư viện. 
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 Cost: Bạn đọc sẽ nhận được thông báo sau: "Exceeds the library's budget for 

this kind of material": Nghĩa là tài liệu bạn đọc đề xuất có chi phí vượt quá 

ngân sách mà thư viện dành cho kiểu tài liệu này. 

 Scope: Bạn đọc sẽ nhận được thông báo sau: "Outside the scope of the library's 

collection": Nghĩa là tài liệu bạn đọc đề xuất nằm ngoài phạm vi bổ sung của 

thư viện. 

 Other: Nếu lý do từ chối không phải là một trong ba lý do trên, bạn có thể lựa 

chọn mục này và nhập một lý do khác. Nội dung thông báo bạn đọc nhận được 

chính là nội dung mà bạn nhập vào. 

Bước 5: Bạn có thể in danh sách các đề xuất bị từ chối trong bảng Deny 

Recommendations bằng cách chọn nút Print. 

Bước 6: Để quay trở về bảng danh sách đề xuất mua Recommendations và không từ chối 

đề xuất, chọn Cancel. 

Bước 7: Để từ chối các đề xuất đã chọn và xóa chúng khỏi danh sách, chọn nút OK. Một 

email thông báo sẽ được gửi cho bạn đọc (bao gồm cả bạn đọc thông thường và selector).  

Nếu bạn đang từ chối các đề xuất của cùng một người, hệ thống sẽ chỉ gửi một email tới 

họ, trong email đó chứa tất cả các tài liệu do họ đề xuất đã được phê duyệt. 

5.5. Tạo biểu ghi Selector 

Để tạo một biểu ghi selector, bạn phải được gán các quyền sau đây : 

016 (Read patron suggestions) 

161 (View patron records) 

162 (Create patron records) 

164 (Update patron records) 

189 (Maintain selectors list) 

Một biểu ghi selector liên quan đến một biểu ghi bạn đọc. Biểu ghi selector chứa thông tin 

liên quan đến việc bổ sung tài liệu, đó là việc tạo ra một đơn đặt cho một tài liệu được bổ 

sung dựa trên đề xuất của selector. Biểu ghi selector liên kết đến bạn đọc cũng cho phép 

bạn gửi thông báo cho bạn đọc về trạng thái của các đề xuất mà họ đã gửi và đặt mượn cho 

bạn đọc đó trên tài liệu mà họ đã đề xuất. 

Để tạo một biểu ghi selector, thực hiện theo các bước sau đây : 
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Bước 1: Chọn Selectors từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn liên kết với thông tin tài khoản selector. 

Bước 3: Nhập thông tin cho các thông số dưới đây. Bạn có thể nhập ít hoặc nhiều thông tin 

cho selector tùy theo ý muốn : 

 Thiết lập Institution của bạn đọc (nếu thư viện sử dụng).  Giá trị mặc định là 

accounting unit cho tài khoản của bạn. Thông số này xác định accounting unit 

để các đơn đặt nào sẽ được post sau cùng. 

 Nhập thông tin Location mặc định mà bạn muốn sử dụng để gán cho các đơn 

đặt liên quan tới selector này. 

 Nhập thông tin Fund mặc định mà bạn muốn sử dụng để gán cho các đơn đặt 

liên quan tới selector này. Các quỹ sẵn sàng phụ thuộc vào thông số 

Institution ở phía trên. 

 Nhập thông tin ghi chú vào trường Note. Thông tin này chỉ được hiển thị trên 

thẻ Selector và không được sử dụng ở bất cứ đâu. 

 Tick chọn ô Notify để hệ thống tự động gửi email thông báo cho selector khi 

các đề xuất của họ được phê duyệt hoặc từ chối. 

 Tick chọn ô Holds để hệ thống tự động đặt mượn cho bạn đọc trên đề xuất của 

họ khi chúng được chấp nhận bổ sung. 

 

Bước 4: Để tạo một biểu ghi selector với những thông tin bạn đã chọn ở phía trên, chọn 

nút Save New trên thẻ Selector. 
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6. Sao chép biểu ghi đơn đặt 

Để tạo một biểu ghi mới bằng tính năng sao chép biểu ghi, bạn phải được gán các quyền 

tương ứng sau : 

102 (Create bibliographic records) : tạo biểu ghi thư mục 

132 (Create order records) : tạo biểu ghi đơn đặt 

Trên giao diện của một biểu ghi thư mục, bạn có thể tạo một biểu ghi đơn đặt mới bằng 

cách sao chép một biểu ghi đơn đặt đã tồn tại trước đó nhằm tận dụng và tiết kiệm thời gian 

thao tác. Để sao chép một biểu ghi đơn đặt, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn sao chép và mở nó trong giao diện chỉnh 

sửa. 

Bước 2: Chọn Edit | Copy Record. 

 

o Nếu bạn chưa thiết lập khung mẫu mặc định cho biểu ghi đơn đặt (thiết lập 

trong Admin | Settings | New Records | New Record Templates), một danh 

sách các khung mẫu sẽ xuất hiện. Chọn một khung mẫu từ danh sách và chọn 

Select. Khi đó, thông tin trong biểu ghi được sao chép sẽ hiển thị trên khung 

mẫu. 

o Nếu bạn đã thiết lập một khung mẫu mặc định cho biểu ghi đơn đặt, biểu ghi 

mới sẽ được tự động mở ra trong khung mẫu đó. 

Bước 3: Bạn có thể chèn thêm, chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu theo ý muốn và chọn Save để 

lưu lại. Biểu ghi đơn đặt mới sẽ được tạo và đính kèm vào biểu ghi thư mục hiện tại. 

V. Gửi đơn đặt hàng tới nhà cung cấp 

1. Sắp xếp đơn hàng vào danh sách đợi in 

Bạn có thể thiết lập tùy chọn Bổ sung (Indicate in TLOC that PO requested) với giá trị 

YES, để khi bạn thực hiện xếp hàng đợi cho một đơn đặt hàng, giá trị trong trường 

TLOC của biểu ghi đặt hàng được thay đổi thành 'p' ("PO REQUESTED"). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_indication_that.html
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Để xếp hàng đợi cho một đơn hàng, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tạo một biểu ghi đơn đặt (order record). 

Bước 2: Trong quá trình tạo, tick vào ô Queue P.O. 

 

Ô Queue P.O. có thể được tự động tick chọn hoặc không tùy thuộc vào thiết lập 

trong mục Queue Purchase Orders for records? (Admin > Setting > New 

Records). Sierra sẽ không hiển thị hộp thoại Option trong quá trình tạo đơn đặt nếu 

tuỳ chọn Don't ask these questions when creating new order records được chọn.  

Trong trường hợp đó, bạn có thể kiểm tra lại thiết lập trong tùy chọn Queue Purchase 

Orders for records?. 

Bước 3: Chọn Save để lưu lại biểu ghi đơn đặt. 

Khi lưu lại, biểu ghi đơn đặt sẽ được sắp xếp vào danh sách các đơn hàng đợi in (purchase 

orders file). Ô Queue P.O. sẽ bị xóa để bạn không sắp xếp thêm một đơn hàng khác nếu 

bạn lưu lại biểu ghi một lần nữa. Nếu bạn sắp xếp đơn hàng lần thứ hai, Sierra sẽ tự động 

xóa đơn hàng bị trùng lặp. Đơn đặt hàng này chỉ xuất hiện khi bạn in và gửi danh sách đơn 

hàng. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
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2. In đơn đặt hàng 

Để in các đơn đặt hàng, bạn phải được gán quyền 075 (Prt/Send PO). 

Bạn có thể in các đơn đặt hàng tại bất kỳ thời điểm nào sau khi chúng được xếp hàng đợi 

(queuing). Các trường được in trên đơn đặt hàng đã được định nghĩa trong tuỳ chọn bổ 

sung Fields to print on Purchase Order form. Thư viện của bạn cũng có thể sử dụng các 

mẫu in (Print Templates) để tuỳ chỉnh lại các mẫu in cho đơn hàng. Tham khảo thêm danh 

sách các yếu tố có thể được sử dụng khi tuỳ chỉnh các mẫu in cho đơn đặt hàng (Purchase 

Order Data Library). 

2.1. Quy trình in đơn hàng 

Để in đơn đặt hàng, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Print/Send Orders từ danh sách chức năng Function. Theo mặc định, hệ 

thống hiển thị danh sách các đơn đặt có thể in (x purchase orders to PRINT) trên màn 

hình. Ngoài ra bạn có thể click vào danh mục thả xuống để xem danh sách khác. 

 

Bước 2: Để giới hạn các đơn hàng được hiển thị trên giao diện, chọn Limit by 

Location hoặc Limit by Vendor. Bạn cũng có thể sắp xếp các đơn hàng trong bảng bằng 

cách click chuột vào tiêu đề cột. Lưu ý rằng hành động sắp xếp này chỉ làm thay đổi việc 

hiển thị và không gây ảnh hưởng tới trình tự in. 

Bước 3: Để chỉnh sửa một biểu ghi đặt hàng, click chuột vào dòng chứa đơn hàng sau đó 

chọn Edit từ thanh công cụ. Bạn cũng có thể xoá vĩnh viễn các đơn hàng khỏi danh sách 

bằng cách chọn các dòng cần xoá sau đó chọn Delete từ thanh công cụ. 

CHÚ Ý 

Bạn không thể sắp xếp một đơn hàng cho một biểu ghi đơn đặt có trạng thái là “1” On 

hold (not yet encumbered). Khi bạn thay đổi trạng thái của đơn đặt từ 1 về “o”, hệ thống 

sẽ nhắc ngở bạn sắp xếp đơn hàng vào danh sách đợi. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_queue_pos.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_fields_po.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_pt_order.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_pt_order.html
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Bước 4: Để sắp xếp các đơn hàng và làm thay đổi trình tự in, chọn Sort All (Xem chi tiết 

tại mục V.2.2. Tùy chỉnh thứ tự in đơn hàng.) 

Bước 5: Để chọn các đơn hàng cần in, đánh dấu vào ô checkbox ở đầu mỗi đơn hàng mà 

bạn muốn in. 

Bước 6: Chọn PO Print để in những đơn hàng đã chọn. 

Bước 7: Hộp thoại Print Setup xuất hiện để bạn có thể thiết lập cho máy in. Tại giao diện 

này bạn có thể:  

 Căn giấy cho máy in. Chọn Align Paper và sau đó chọn nút Print. Khi đó máy 

in sẽ in thử nghiệm một trang, và hệ thống sẽ nhắc nhở bạn xem giấy đã được 

căn chỉnh chưa. Sau đó bạn có thể sử dụng một trong ba lựa chọn: Chọn 

Cancel để huỷ bỏ quá trình in; chọn No để in lại các trang thử nghiệm xem đã 

đáp ứng các yêu cầu về căn chỉnh giấy chưa và trả lời câu hỏi của hệ thống 

Paper Aligned?; chọn Yes để quay trở lại hộp thoại thiết lập máy in. 

 Chọn in tất cả các đơn hàng trong danh sách hoặc chỉ in các đơn hàng đã lựa 

chọn. 

 Nhập số lượng bản sao mà bạn muốn in vào trường Copies. 

Bước 8: Sau khi hoàn tất việc khai báo thông tin, chọn nút Print trên hộp thoại Print Setup 

dialog để bắt đầu in. Một hộp thoại thể hiện tiến trình xuất hiện khi các đơn hàng đang 

được in. Chọn Cancel trên hộp thoại này để huỷ in tất cả các đơn hàng. Lưu ý rằng nếu 

bạn đang in một số lượng ít các đơn hàng, hộp thoại này xuất hiện không đủ lâu để bạn có 

thể huỷ bỏ.  

2.2. Tùy chỉnh thứ tự in đơn hàng 

Sử dụng tính năng Sort All trong quá trình in đơn hàng giúp bạn thay đổi thứ tự in các đơn 

hàng theo các trường có độ dài cố định và các trường có độ dài thay đổi nào đó của biểu 

ghi đơn đặt hoặc theo biểu ghi thư mục. 

 

CHÚ Ý 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng In đơn hàng nhiều nhan đề (multiple-title purchase 

order) và/hoặc tính năng nhóm đơn hàng (blanket PO), hệ thống sẽ ưu tiên in đơn hàng 

theo thiết lập của các tính năng trên sau đó mới đến thứ tự bạn sắp xếp trong tính năng 

này (Sort All).  
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Để sắp xếp thứ tự in đơn hàng, bạn thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Chọn Print/Send Orders từ danh sách chức năng Function. Danh sách các đơn 

hàng đang đợi in sẽ hiển thị trên giao diện. 

Bước 2 : Để sắp xếp lại thứ tự in các đơn hàng trong danh sách, chọn nút Sort All. Hộp 

thoại Sortorders được hiển thị trên giao diện: 

 

Bước 3 : Kích đúp chuột vào dòng đầu tiên của cột Type để chọn loại biểu ghi mà bạn 

muốn sắp xếp. Bạn có thể chọn loại biểu ghi thư mục (biblographic) hoặc biểu ghi đơn đặt 

(order), sau đó nhấn nút OK. 

Bước 4 : Kích đúp chuột vào dòng thứ nhất của cột Field. Hệ thống sẽ hiển thị một hộp 

thoại chứa các trường có độ dài cố định hoặc các trường có độ dài thay đổi có sẵn tương 

ứng với loại biểu ghi mà bạn đã chọn ở bước 3. Trong thẻ Data Fields, chọn trường mà 

bạn muốn sắp xếp. 

Bước 5 : Nếu bạn muốn thêm các tiêu chí sắp xếp khác, chọn Append để tạo thêm một 

dòng tới vị trí cuối cùng trong bảng Sorting Fields. Chọn Insert nếu bạn muốn chèn thêm 

một dòng ở trên các dòng đã tồn tại, hoặc chọn Delete để xóa một dòng đã chọn trong bảng. 

Bước 6 : Chọn Sort/Save để sắp xếp các đơn đặt theo trật tự đã xác định hoặc chọn 

Cancel để thoát khỏi chức năng sắp xếp.  

Sau khi bạn bắt đầu sắp xếp các đơn hàng, bạn không thể huỷ quá trình này. Trước 

khi quá trình sắp xếp hoàn tất, bạn không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào. Ngay 

cả khi bạn rời khỏi chức năng hiện tại hoặc thoát khỏi phiên làm việc trên Sierra, quá 

trình này vẫn tiếp tục được thực hiện dưới dạng ẩn của hệ thống, và thứ tự các đơn 
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đặt sẽ được sắp xếp sẵn cho tới khi bạn quay trở lại và thực hiện lệnh in. Thanh trạng 

thái sẽ hiển thị một tin nhắn thông báo “Sort Complete”sau khi việc sắp xếp được 

hoàn thành.  

2.3. In đơn hàng nhiều nhan đề (Multiple-Title Purchase Order) 

Sierra cho phép bạn in nhiều nhan đề tài liệu trên cùng một đơn hàng thay vì việc in riêng 

lẻ một tài liệu trên một đơn hàng. Có hai cách để in nhiều nhan đề trên một đơn hàng là : 

 Chọn định dạng Multi Titles trong tuỳ chọn bổ sung PO printing format. Lưu ý rằng 

bạn chỉ có thể sử dụng phương thức này với một máy in nội bộ (Local Printer). 

 Kích hoạt các khung mẫu in (Print Templates) cho đơn hàng. 

Cách thức mà các nhan đề được nhóm theo từng đơn hàng phụ thuộc vào việc bạn có kích 

hoạt chức năng blanket purchase order hay chưa, và bạn có sử dụng các khung mẫu in 

(Print Template) hay không. 

Nếu thư viện chỉ sử dụng tính năng Multi Titles: 

Tất cả các đơn hàng của cùng một nhà cung cấp sẽ được in trên một phiếu in đơn 

hàng. Nếu bạn sử dụng khung mẫu in, các đơn hàng sử dụng loại tiền tệ khác nhau 

sẽ được in trên phiếu đơn hàng riêng biệt, ngay cả khi chúng có chung một nhà cung 

cấp.  

Nếu thư viện sử dụng cả tính năng Multi Titles và Blanket purchase orders: 

Tất cả các đơn hàng có cùng mã nhóm đơn hàng (blanket order number) và cùng 

một nhà cung cấp sẽ được in trên cùng một phiếu in. Có nghĩa là các đơn hàng của 

cùng một nhà cung cấp sẽ không được in trên cùng một phiếu in đơn hàng nếu chúng 

thuộc về các nhóm đơn hàng khác nhau (có mã nhóm đơn hàng khác nhau). Nếu các 

đơn hàng có cùng một mã nhóm đơn hàng, nhưng nhà cung cấp lại khác nhau, hệ 

thống sẽ in các phiếu in đơn hàng riêng biệt cho mỗi nhà cung cấp. 

Nếu bạn sử dụng khung mẫu in, các đơn hàng trong một nhóm cũng phải sử dụng 

cùng một loại tiền tệ mới có thể được in trên cùng một phiếu in. Các đơn hàng với 

những loại tiền tệ khác nhau sẽ được in theo những phiếu in riêng biệt, ngay cả khi 

chúng có cùng một nhà cung cấp và cùng một mã nhóm đơn hàng. 

3. Đặt hàng theo danh sách Selection List (Tuỳ chọn) 

Để thêm tài liệu vào danh sách những nhan đề dự kiến đặt hàng (selection list), bạn phải 

được gán quyền 197 (Add orders full approval). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_po_printing_format.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_choosing_printer.html#choosing_local_printer
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_blanket_po.html
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Với tính năng Selection List, bộ phận bổ sung của thư viện có thể tạo các đơn đặt hàng 

theo một danh sách các đơn hàng dự kiến (chứa các đơn đặt có trạng thái là ‘1’ - On hold 

(not yet encumbered)), thay đổi trạng thái (STATUS) của biểu ghi đơn đặt hàng thành 'o' 

- on order, cập nhật chi phí dự chi cho các quỹ liên quan và in các đơn hàng. 

Để đặt hàng cho các đơn hàng dự kiến, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Selection List từ danh sách các chức năng (mục Function).  

Bước 2: Chọn một phạm vi biểu ghi cần thao tác theo Range, Review File, Index hoặc 

Advange. Thông thường, danh sách các biểu ghi trong Review File thường được sử dụng 

hơn cả.  

Tiếp theo, chọn nút Start để chạy danh sách vừa chọn. Lưu ý rằng chỉ những nhan đề đính 

kèm với biểu ghi đơn đặt có trạng thái (STATUS) là '1' mới được hiển thị trên màn hình. 

 

Bước 3: Chọn một hoặc nhiều đơn đặt hàng dự kiến mà bạn muốn thực hiện đặt hàng bằng 

cách tích chọn ô trống ở đầu mỗi dòng trong danh sách đơn hàng hiển thị trên giao diện. 

Bước 4: Nhập ngày đặt hàng. Nếu bạn không khai báo thông tin ngày đặt hàng, trường 

ODATE sẽ được để trống. Ngày đặt hàng sẽ được thay đổi khi trạng thái của đơn đặt hàng 

được thay đổi thành "On Order". 

Bước 5: Để xếp các biểu ghi đặt hàng vào danh sách đơn hàng đợi, đánh dấu vào ô Queue 

PO. 

Bước 6: Chọn nút On Order để thực hiện đặt hàng. Khi bạn chọn On Order, giá trị trong 

trường STATUS sẽ được thay đổi thành 'o', và đơn đặt hàng đã được xếp hàng đợi in. Nếu 
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tính năng Selection List Expenditure Table được thiết lập, tổng số tiền của các đơn đặt bạn 

đã đặt sẽ được trừ khỏi tổng số tiền trong cột Selection List Totals của bảng. 

 

Bước 7: Để thoát khỏi danh sách các đơn hàng hiện tại, chọn Close từ thanh công cụ hoặc 

chọn chức năng khác từ danh sách các chức năng (mục Function). Sierra sẽ hiển thị một 

báo cáo cho phiên làm việc hiện tại liên quan tới tính năng Selection List ví dụ như: số 

lượng biểu ghi đơn đặt hàng đã được thay đổi trạng thái, số lượng biểu ghi đã được xếp 

hàng đợi in, chọn OK để đóng báo cáo, hoặc chọn Print để in báo cáo và thoát khỏi tính 

năng: 

 

VI. Quản lý biểu ghi trong phân hệ bổ sung 

1. Chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt 

1.1. Quy trình chỉnh sửa một biểu ghi đơn đặt 

Để chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Place Orders trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi thư mục chứa biểu ghi đơn đặt cần chỉnh sửa. 

Bước 3: Trên giao diện hiển thị biểu ghi thư mục, tại thẻ Summary, chọn Order trong 

danh sách các giá trị thả xuống trong mục View, danh sách các biểu ghi đơn đặt đính kèm 

với biểu ghi thư mục được hiển thị. 

CHÚ Ý 

Khi bạn sử dụng tính năng này để đặt hàng, bạn không thể thay đổi trạng thái của 

đơn đặt hàng từ 'o' (on order) trở về trạng thái  '1' (on hold). 
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Bước 4: Chọn biểu ghi đơn đặt bạn muốn chỉnh sửa bằng cách click đúp vào dòng tương 

ứng trong bảng hoặc chọn một dòng, sau đó chọn nút Select. 

Bước 5: Biểu ghi đơn đặt được hiển thị với các trường có độ dài cố định ở phía trên và các 

trường có độ dài thay đổi ở phía dưới. Bạn có thể thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần 

thiết trên giao diện hiển thị. 

Bước 6: Chọn biểu tượng “Save” trên thanh công cụ để lưu lại các thay đổi. 

1.2. Các lưu ý đặc biệt khi chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt 

Khi chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt trong phân hệ bổ sung, bạn cần lưu ý các trường hợp sau :  

 Báo cáo tài chính của một đơn đặt hàng: 

Trong quá trình chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt, nếu bạn chỉnh sửa các thông tin liên quan đến 

tài chính (ví dụ : chỉnh sửa trường đơn giá Est. Price), khi bạn tiến hành lưu lại, hệ thống 

sẽ hiển thị một báo cáo tài chính (Financial Report) có dạng như sau : 

 

Chọn Yes để lưu những thay đổi hoặc chọn Cancel để hủy bỏ các chỉnh sửa đã thực hiện 

và quay lại giao diện chỉnh sửa. 

Trên Báo cáo tài chính thể hiện các thông tin như : đơn hàng có được sắp xếp hay không, 

các khoản dự chi nào sẽ được xóa bỏ hay khoản nào được post và post vào quỹ nào, với số 

tiền là bao nhiêu. Đồng thời báo cáo cũng cho biết quỹ sử dụng cho đơn đặt đã đạt ngưỡng 

cảnh báo hay chưa (nếu tùy chọn bổ sung Warn if fund reaches what percent of the 

budget được thiết lập). 

Ngoài ra, bạn cũng có thể chủ động xem báo cáo tài chính của một đơn đặt bằng cách chọn 

chọn nút View Finances trong giao diện chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt đó. 

 Các thông báo liên quan đến biểu ghi đơn đặt: 
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Nếu một biểu ghi đơn đặt có chứa trường có độ dài thay đổi MESSAGE, bất cứ khi nào 

bạn truy cập vào biểu ghi đơn đặt này, Sierra sẽ hiển thị nội dung thông báo trong trường 

này trên màn hình. 

Để chèn thêm các trường thông báo MESSAGE cho một biểu ghi đơn đặt, vui lòng tham 

khảo mục VI.3. Thêm thông báo cho biểu ghi đơn đặt. 

 Hiển thị Cảnh báo đặt mượn 

Trong chức năng Orders, nếu bạn muốn nhận được thông báo về số lượng đặt mượn cấp 

nhan đề trên một biểu ghi đơn đặt khi bạn đang chỉnh sửa biểu ghi đó, hãy đảm bảo rằng 

trên trang quản trị, tùy chọn  Show Hold Alert during receiving đã được kích hoạt cho 

tài khoản của bạn. Sau khi bạn nhập thông tin cho trường có độ dài cố định 

RDATE (Recieve Date) cho biểu ghi đơn đặt mà có các đặt mượn trên cấp nhan đề, hệ 

thống sẽ thông báo cho bạn số lượng đặt mượn trên nó. 

 Nhắc nhở Ẩn biểu ghi thư mục khỏi giao diện WebPAC 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Bibliographic Suppression upon Cancellation, Sierra sẽ 

nhắc nhở để bạn ẩn các biểu ghi thư mục trên WebPAC khi bạn hủy một đơn đặt đính kèm 

tới biểu ghi thư mục đó. Lưu ý rằng Sierra chỉ nhắc nhở bạn nếu như biểu ghi đơn đặt bạn 

hủy là biểu ghi duy nhất đính kèm vào biểu ghi thư mục đó. Bất cứ khi nào trạng thái đơn 

đặt chuyển sang trạng thái 'z' (cancelled), kể cả bằng việc chuyển đổi bằng tay hoặc chuyển 

trong quá trình khiếu nại/hủy đơn đặt, Sierra cũng đều nhắc nhở bạn. 

2. Di chuyển biểu ghi đơn đặt giữa các biểu ghi thư mục 

Để chuyển các biểu ghi đính kèm hay các đặt mượn, bạn phải được gán quyền 10 

(Transfer attached records). 

Để chuyển các biểu ghi ra ngoài đơn vị của bạn, bạn phải được gán quyền 270 

(Transfer Attached Across Accounting Unit). 

Để xóa một biểu ghi thư mục, bạn phải được gán quyền 104 (Update bibliographic 

records) và 105 (Delete cataloged bib records) hoặc 106 (Delete uncataloged bib 

records), tùy thuộc vào biểu ghi bị xóa có chứa thông tin CDATE hay không. 

Bạn có thể chuyển các biểu ghi đính kèm như các biểu ghi tài liệu, trong đó có các biểu ghi 

đơn đặt. Sierra cũng cung cấp tùy chọn cho phép xóa biểu ghi thư mục nguồn nếu tất cả 

các biểu ghi đính kèm của nó đã được chuyển tới một biểu ghi thư mục đích. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_holds.html
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Để chuyển một biểu ghi đơn đặt đính kèm và các đặt mượn từ một biểu ghi thư mục này 

tới một biểu ghi thư mục khác, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm một biểu ghi thư mục chứa biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn di chuyển.  

Bước 2: Trong thẻ Summary, chọn Order trong danh sách các giá trị thả xuống từ mục 

View, danh sách các biểu ghi đơn đặt đính kèm với biểu ghi thư mục này được hiển thị. 

Bước 3: Chọn các biểu ghi mà bạn muốn chuyển bằng cách đánh dấu vào ô trống bên cạnh 

chúng hoặc chọn ô trống của dòng đầu tiên trong bảng để chọn tất cả các đơn đặt đính kèm. 

Bước 4: Chọn Edit | Transfer attached. Giao diện tìm kiếm biểu ghi đích được hiển thị. 

Tìm kiếm biểu ghi thư mục đích mà bạn muốn chuyển biểu ghi đơn đặt tới. 

Bước 5: Trong thẻ Summary của biểu ghi đích, chọn Use Bib. 

Nếu biểu ghi thư mục nguồn không chứa các đặt mượn cấp nhan đề, Sierra sẽ hỏi bạn có 

muốn di chuyển các biểu ghi đính kèm và giữ lại hoặc xóa các biểu ghi nguồn. Chọn nút 

điều hướng thích hợp, sau đó chọn OK. 

Nếu biểu ghi thư mục nguồn có chứa các đặt mượn cấp nhan đề, hộp thoại Transfer 

Attached Records sẽ xuất hiện để bạn chọn các đặt mượn sẽ di chuyển đến biểu ghi thư 

mục mới. 

Bước 6: Nếu bạn chuyển tất cả các biểu ghi đính kèm tới biểu ghi thư mục mới, bạn có thể 

xóa biểu ghi thư mục nguồn nếu muốn. Để xóa hoặc giữ lại biểu ghi nguồn, chọn nút điều 

hướng thích hợp. 

Bước 7: Chọn OK để hoàn thành. 

3. Thêm thông báo cho biểu ghi đơn đặt (add messages to order records) 

Để kích hoạt tính năng thêm thông báo cho biểu ghi đơn đặt, vui lòng liên hệ với Innovative. 

Sierra cho phép bạn chèn thêm các đoạn thông báo/ghi chú tới một biểu ghi đơn đặt. Bất 

cứ khi nào bạn truy cập vào biểu ghi đơn đặt này, hệ thống sẽ lấy nội dung của trường 

thông báo trong biểu ghi đơn đặt và hiển thị trên màn hình. Những thông báo này đặc biệt 

hữu dụng để cảnh báo cho các cán bộ thư viện khác về tình trạng hoặc các chú ý đặc biệt 

đối với đơn đặt hiện tại. Ví dụ, bạn có thể thêm một thông báo cảnh báo cho các cán bộ thư 

viện khác để họ không thanh toán đơn đặt vì tài liệu nhận được bị hỏng hóc hoặc rách nát… 

Sierra sẽ hiển thị thông báo này bất cứ khi nào bạn truy cập vào biểu ghi đơn đặt cũng như 

hiển thị trong quá trình xử lý hóa đơn khi bạn nhập biểu ghi đơn hàng vào hóa đơn. 
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Bạn có thể thêm thông báo cho biểu ghi đơn đặt bất cứ khi nào, kể cả khi tạo biểu ghi đơn 

đặt. Bạn cũng có thể thêm nhiều thông báo vào một biểu ghi đơn đặt; hệ thống có thể hiển 

thị tối đa 80 dòng thông báo. 

Để thêm một thông báo vào biểu ghi đơn đặt, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Place Orders trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi đơn đặt mà bạn cần thêm thông báo. 

Bước 3: Tại giao diện hiển thị biểu ghi đơn đặt, chọn biểu tượng Insert trên thanh công cụ 

và chèn thêm trường có độ dài thay đổi MESSAGE. 

Bước 4: Nhập nội dung thông báo. Nội dung này sẽ hiển thị lên giao diện bất cứ khi nào 

cán bộ thư viện truy cập vào biểu ghi đơn đặt. 

 

Bước 5: Chọn Save để hoàn thành. 

VII. Nhận đơn hàng 

Tuỳ thuộc vào quy trình bổ sung của thư viện, bạn có thể nhận đơn hàng và tạo biểu ghi tài 

liệu trong quá trình nhận đơn hàng hoặc chỉ nhận đơn hàng mà không tạo biểu ghi tài liệu. 

Nếu thư viện của bạn sử dụng tuỳ chọn bổ sung combine receiving and invoice 

processing, bạn có thể bỏ qua bước nhận tài liệu và thực hiện tạo hoá đơn. 

1. Nhận đơn hàng và tạo tài liệu 

Khi đơn hàng về thư viện, cán bộ thư viện phải thực hiện việc nhận đơn hàng trên phần 

mềm Sierra. Để nhận các tài liệu của đơn hàng đã đặt, bạn phải được gán quyền 127 

(Receive/add item). 

Để nhận các đơn hàng và tạo biểu ghi tài liệu cho mỗi bản sao đã đặt hàng, thực hiện theo 

các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Receive từ danh sách các chức năng trong mục Function. 

CHÚ Ý 

Trường MESSAGE có thể chứ tối đa 10,000 kí tự, nhưng hệ thống chỉ hiển thị 

300 kí tự đầu tiên của tin nhắn lên màn hình. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_combine_rece_inv.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_combine_rece_inv.html
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Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn nhận. Bạn có thể tìm kiếm trên màn hình 

trình duyệt hoặc tìm kiếm theo một phạm vi nhất định. Để thay đổi phương thức tìm kiếm, 

chọn Tools | Search và chọn một phương thức tìm kiếm phù hợp.  

Nếu chỉ có một biểu ghi đơn hàng sẵn sàng để nhận, Hệ thống sẽ tự động hiển thị thẻ 

Receive. Nếu có nhiều biểu ghi đơn hàng sẵn sàng để nhận, trên giao diện hệ thống 

sẽ hiển thị thẻ Summary. Khi đó, chọn một biểu ghi đơn hàng và chọn Select. 

 

Trong thẻ Receive, Sierra sẽ hiển thị mỗi bản sao của một đơn đặt được nhận về trên 

một dòng riêng biệt. Nếu tuỳ chọn Restrict Receive and Create Items to locations 

served được thiết lập, hệ thống sẽ thực hiện các giới hạn và chỉ hiển thị những bản 

sao thuộc vào kho phục vụ (Locations Served) mà liên quan tới tài khoản của bạn (tài 

khoản được gán quyền đối với kho nào sẽ có thể nhìn thấy và nhận các tài liệu của 

kho đó). Lưu ý, những yếu tố màu xám là những yếu tố không được phép chỉnh sửa, 

bao gồm quỹ và thông tin kho của các tài liệu chưa được nhận. Bạn chỉ được phép 

chỉnh sửa yếu tố quỹ và kho của các tài liệu khi chúng đã được nhận.  

 

Bước 3: Chọn các bản sao mà bạn muốn nhận, hoặc chọn tất cả các bản sao cùng một lúc 

bằng cách tích chọn vào Select All. Nếu tính năng Choose Select All by default được thiết 

CHÚ Ý 

Nếu biểu ghi thư mục chứa các đặt mượn cấp nhan đề và thư viện sử dụng tùy 

chọn Show Hold Alert during receiving, trong quá trình nhận tài liệu bạn sẽ 

nhận được thông báo về số lượng đặt mượn trên nhan đề tài liệu này : 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html#locations%20served
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html#locations%20served
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_receive.html
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lập, tất cả các bản sao sẽ được hệ thống đánh dấu tự động tuy nhiên bạn vẫn có thể bỏ chọn 

các bản sao sẽ nhận bằng cách click chuột vào hộp checkbox ở phía bên trái hoặc đánh dấu 

vào ô Select All  nếu muốn bỏ chọn tất cả các bản sao. 

Bước 4: Trong mục Receive Date, nhập ngày nhận đơn hàng. Ngày mà bạn nhập vào sẽ là 

ngày nhận tài liệu mặc định cho các bản tài liệu hiện tại và các đơn hàng tiếp theo trong 

phiên làm việc của bạn cũng sẽ sử dụng ngày này là ngày nhận tài liệu. 

Bạn có thể thiết lập để Sierra mặc định sử dụng ngày hiện tại là ngày nhận tài liệu 

bằng cách kích hoạt tuỳ chọn Default receive date to today's date trên tài khoản 

của bạn. Nếu tuỳ chọn này được thiết lập, hệ thống sẽ tự động nhập ngày hiện tại vào 

mục Receive Date, cũng như trong cột ngày nhận (Received Date) của bất kỳ bản 

tài liệu nào được nhận về. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nhập một ngày khác ngày hiện 

tại trong mục Receive Date nếu cần. 

Bước 5: Để hệ thống sao chép hoặc không sao chép giá trị trong trường EPRICE của biểu 

ghi đơn đặt hàng sang trường PRICE của các biểu ghi tài liệu mới, chọn hoặc bỏ chọn 

trong ô Copy EPRICE to item. Bạn có thể thiết lập giá trị mặc định cho mục Copy 

EPRICE to item bằng cách sử dụng tuỳ chọn Default "Copy EPRICE to Item" trên tài 

khoản. Nếu bạn thiết lập tuỳ chọn này, mục Copy EPRICE to item sẽ tự động được đánh 

dấu khi bạn vào thẻ Receive. 

Bước 6: Nhập mã barcode cho mỗi bản tài liệu mà bạn đang nhận. Nếu thư viện thiết lập 

tính năng kiểm tra barcode, bạn có thể nhập một mã barcode cho bản tài liệu đầu tiên, và 

hệ thống sẽ tự động tăng giá trị của barcode cho các bản tiếp theo.  

Sierra có thể cấu hình để nhắc nhở cán bộ thư viện nhập barcode khi giá trị trường 

barcode không được nhập vào cho tài liệu trong thẻ Receive. Thông báo nhắc nhở sẽ 

được hiển thị sau khi cán bộ thư viện chọn nút Receive. Để thiết lập tùy chọn này, 

vui lòng liên hệ với Innovative. 

Nếu tuỳ chọn này không được thiết lập, nếu cán bộ thư viện không nhập barcode cho 

tài liệu trong thẻ Receive, hệ thống sẽ tạo ra một biểu ghi tài liệu có trường đăng ký 

cá biệt trống.  

Bước 7: Chọn nút Receive để nhận các bản tài liệu đã chọn và tạo biểu ghi tài liệu cho từng 

bản. 

Bước 8: Sierra sẽ sử dụng khung mẫu biểu ghi tài liệu được thiết lập trong tùy chọn Receive 

để làm khung mẫu cho tài liệu được tạo. Nếu bạn chọn Prompt for template trong tùy 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html#default%20receive%20date
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html#copy%20EPRICE
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_receive.html
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chọn này, bạn sẽ được nhắc nhở để chọn một khung mẫu khi nhận đơn hàng đầu tiên trong 

phiên làm việc của mình. Đối với các đơn hàng nhận tiếp theo, hệ thống sẽ ghi nhớ và sử 

dụng khung mẫu mà bạn đã chọn đầu tiên. 

Bước 9: Nhập các trường có độ dài cố định và các trường có độ dài thay đổi cho biểu ghi 

tài liệu trong khung mẫu đang hiển thị. Trường kho (location) và số copy (copies) được hệ 

thống tự động lấy thông tin từ đơn đặt hàng của tài liệu.  

Bước 10: Sau khi nhập các trường thông tin cho biểu ghi tài liệu mới, Sierra sẽ hiển thị một 

báo cáo Add Items Report, trong đó hiển thị số lượng tài liệu đã tạo và mã số biểu ghi, vị 

trí kho, barcode và nhan đề của chúng. Để đóng báo cáo này và tiếp tục xử lý các đơn đặt 

tiếp theo, chọn Close Record and Report. Để đóng báo cáo và quay lại biểu ghi đơn đặt, 

chọn Close Report. Bạn có thể in báo cáo bằng cách chọn nút Print Report. 

Các biểu ghi tài liệu được tạo ra sẽ đính kèm tới biểu ghi thư mục tương ứng. Trường 

RDATE trong biểu ghi đơn đặt hàng không được cập nhật cho đến khi tất cả các bản sao 

đều được nhận. Điều này giúp hệ thống tạo ra các khiếu nại cho các đơn hàng nếu thư viện  

không nhận được đầy đủ tài liệu đã được đặt từ nhà cung cấp.  

Bước 11: Để xem một danh sách các tài liệu mà bạn đã tạo ra trong phiên làm việc hiện 

tại, chọn nút Show Report từ màn hình hiển thị biểu ghi.  

2. Nhận đơn hàng sử dụng tính năng cập nhật nhanh (Rapid Update) 

Để có thể nhận đơn hàng, bạn phải được gán quyền 076 (Receive). 

Bạn có thể nhận các đơn hàng bằng cách sử dụng tính năng Rapid Update. Với tính năng 

này, bạn sẽ nhập ngày nhận (Receive Date) đơn hàng vào trong các biểu ghi đơn đặt hàng 

bạn chọn, và hệ thống sẽ hiểu rằng các đơn đặt đã được nhận về. 

Để nhận các đơn hàng sử dụng tính năng Rapid Update thực hiện theo hướng dẫn sau : 

Bước 1: Chọn Rapid Update từ danh sách chức năng trong mục Function. 

Bước 2: Chọn loại biểu ghi là ORDER từ hộp thoại Select Record Type to Modify. 
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Bước 3: Chọn một hoặc nhiều biểu ghi để cập nhật. Các bước thực hiện có thể khác nhau 

tuỳ thuộc vào các tuỳ chọn mà bạn đã thiết lập. Bạn có thể chọn cập nhật từng biểu ghi đơn 

đặt hoặc cập nhật cả danh sách đơn đặt bằng cách chọn Tools | Rapid Update Options. 

 Để cập nhật một biểu ghi đơn lẻ, nhập mã số biểu ghi đơn đặt hàng trong hộp 

thoại Record #. 

 Nếu biểu ghi thư mục của đơn đặt có chứa các đặt mượn cấp nhan đề và bạn đã 

thiết lập tuỳ chọn Show Hold Alert during receiving (hiển thị các đặt mượn 

trên nhan đề tài liệu khi nhận đơn hàng), bạn sẽ nhận được thông báo về số 

lượng đặt mượn đã được đặt trên nhan đề này. 

 Nếu bạn chọn cập nhật một review file, hãy chọn danh sách có chứa các biểu 

ghi đơn đặt hoặc các biểu ghi thư mục có đính kèm các biểu ghi đơn đặt. Hệ 

thống chỉ cập nhật các biểu ghi đơn đặt hàng. 

 Đối với một chỉ mục tìm kiếm (index search), nhập từ khoá tìm kiếm và phạm 

vi tìm.  

Bước 4: Nhập hoặc click đúp vào ô Field để chọn trường ngày nhận Recv Date sau đó nhập 

hoặc click đúp vào ô Value để nhập giá trị cho trường này. 

 

Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhật thêm hoặc chỉnh sửa các trường thông tin khác trong 

biểu ghi đơn đặt nếu muốn bằng các tiếp tục thực hiện lại bước 4. Đối với trường 

LOCATION, Sierra sẽ hiển thị một công cụ chỉnh sửa đặc biệt giúp cho bạn có thể dễ 

dàng chỉnh sửa thông tin kho của đơn đặt. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_holds.html
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Bước 5: Khi bạn đã nhập lệnh cập nhật cho biểu ghi, chọn Start nếu cập nhật theo lô hoặc 

chọn Submit nếu cập nhật cho một biểu ghi riêng lẻ. Các thay đổi sẽ được thực hiện ngay 

lập tức và không thể được hoàn tác.  

 

Bước 6: Nhập biểu ghi đơn đặt hàng hoặc danh sách đơn đặt hàng tiếp theo. Các lệnh vẫn 

được lưu lại trong khung Current commands, bạn có thể giữ nguyên để áp dụng nó cho 

đơn hàng tiếp theo hoặc chọn nút Clear All Commands để xóa chúng và tiến hành chọn lại 

lệnh mới. 

VIII. Khiếu nại và huỷ đơn đặt hàng 

Nếu đơn đặt hàng đã được gửi đi nhưng tài liệu không về thư viện đúng hạn hoặc thư viện 

nhận không đủ số lượng tài liệu đã đặt, hoặc nhà cung cấp thông báo rằng không có hàng 

để đáp ứng đơn hàng của thư viện, cán bộ bổ sung có thể thực hiện khiếu nại hoặc hủy đơn 

đặt hàng.  

CHÚ Ý 

Khi bạn cập nhật các biểu ghi đơn đặt sử dụng tính năng cập nhật nhanh, bạn không thể 

cập nhật các trường EPRICE, FUND, COPIES, hoặc trường STATUS. Việc cập nhật 

những trường này có thể làm ảnh hưởng đến quá trình tính toán tài chính của đơn đặt. 

Vì vậy, những trường này chỉ có thể cập nhật bởi một cán bộ có quyền và chỉnh sửa một 

cách thông thường trên từng biểu ghi đơn đặt. 

Bảng lịch sử cập nhật biểu ghi 

Sau khi các biểu ghi được cập nhật, thông tin về quá trình cập nhật sẽ xuất hiện trong 

bảng History ở trên màn hình. Cột trạng thái (Status) cho biết các biểu ghi đã được cập 

nhật (Processed), biểu ghi bận – không được cập nhật (Busy - not updated), biểu ghi đã 

bị xoá từ trước – không thể cập nhật (Deleted on <date>), hoặc biểu ghi nằm ngoài phạm 

vi xử lý (Out of Scope). Đối với một biểu ghi bận, biểu ghi đã xoá hoặc biểu ghi không 

thuộc phạm vi, giá trị trong trường trạng thái sẽ có màu đỏ để bạn biết rằng biểu ghi 

không thể được cập nhật. Để xoá lịch sử, chọn nút Clear History. 
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Để khiếu nại hoặc hủy đơn đặt hàng, bạn phải được gán quyền số 148 (Claim/cancel 

orders). 

Với tính năng này, bạn có thể thực hiện các hành động sau : 

 Xem các biểu ghi đơn đặt có thể khiếu nại 

 Khiếu nại hoặc hủy một đơn đặt hàng cụ thể 

 Khiếu nại các đơn hàng trong một quy trình xử lý 

 Hủy đơn đặt hàng dựa vào thông báo của nhà cung cấp 

Khi bạn khiếu nại đơn đặt, hệ thống sẽ cập nhật trường CLAIM, chèn thêm một ghi chú 

nội bộ tới biểu ghi đơn đặt và sắp xếp thư khiếu nại tới tệp claims awaiting printing để 

chờ in. Khi bạn cập nhật khiếu nại (update claim), hệ thống cũng cập nhật biểu ghi đơn đặt 

nhưng không sắp xếp thư khiếu nại vào file thư khiếu nại chờ in. Dưới đây là các mã của 

trường CLAIM trong biểu ghi đơn đặt: 

Mã 

trường 

Định nghĩa của mã 

r Thực hiện khiếu nại khẩn cấp (Rush claim decision has been made) 

a Khiếu nại lần thứ nhất (1st claim decision has been made) – (thư viện có 

thể gửi hoặc không gửi thư khiếu nại tới nhà cung cấp) 

b Khiếu nại lần thứ hai (2nd claim decision has been made) 

c Khiếu nại lần thứ ba (3rd claim decision has been made) 

d Khiếu nại lần thứ tư (4th claim decision has been made) 

e Khiếu nại lần thứ năm (5th claim decision has been made) 

f Khiếu nại lần thứ sáu (6th claim decision has been made) 

Khi bạn hủy đơn đặt hàng, hệ thống sẽ sắp xếp một thư xác nhận việc hủy đơn đặt hàng, 

cập nhật trường STATUS của đơn đặt, chèn thêm một trường ghi chú nội bộ INT NOTE, 

và yêu cầu post đơn hàng đã huỷ để các khoản tiền được dự chi cho đơn đặt có thể được 

hủy bỏ và trả về khoản quỹ khả dụng. Lưu ý rằng việc hủy đơn đặt hàng sẽ không được 

hoàn thành (và biểu ghi đơn đặt chưa được cập nhật) cho đến khi bạn post nó lên hệ thống. 
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Nếu thư viện kích hoạt tính năng Bibliographic Suppression upon Cancellation, Sierra sẽ 

nhắc nhở bạn ẩn các biểu ghi thư mục để nó không hiển thị trên giao diện WebPAC khi 

bạn xóa một đơn đặt hàng (nếu đơn đặt đó là biểu ghi đính kèm duy nhất tới biểu ghi thư 

mục). 

1. Xem các đơn đặt có thể khiếu nại 

Để khiếu nại hoặc hủy bỏ đơn đặt, bạn phải được gán quyền 148 (Claim/Cancel Orders). 

Bạn nên thường xuyên tìm kiếm, xem và khiếu nại hoặc hủy các đơn đặt hàng trong CSDL 

của bạn. Để tìm kiếm các đơn đặt hàng có thể khiếu nại trong Sierra, bạn thực hiện theo 

các bước sau: 

Bước 1: Chọn Claim/Cancel Orders từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn Tools | Search | Range. 

Bước 3: Chọn một trong các cách tìm kiếm sau: phạm vi tìm kiếm (Range), danh sách biểu 

ghi (review file), hoặc index để tìm kiếm. 

Bước 4: Chọn nút Start để bắt đầu tìm kiếm các đơn đặt hàng có thể khiếu nại. Sierra sẽ 

hiển thị danh sách các biểu ghi có thể khiếu nại mà nó tìm thấy. 

Nếu bạn tìm kiếm các đơn đặt hàng có thể khiếu nại trong một review file, hệ thống sẽ yêu 

cầu thêm các tính năng để điều hướng tệp tin này. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có 

thể tham khảo thêm tài liệu: Navigating to Entries in a Review File. Chú ý rằng những tính 

năng này không sẵn sàng nếu bạn tìm kiếm các đơn đặt hàng theo kiểu range, index, hoặc 

tùy chọn nâng cao. 

Bước 5: Khi các đơn đặt có thể khiếu nại được tìm thấy, màn hình sẽ hiển thị từng biểu ghi 

một. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_claim_review_file.html#navigating_to_entries_in_a_review_file
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Bạn có thể xem các thông tin mô tả tóm tắt về tài liệu ở phía trên màn hình và xem các 

thông tin liên quan đến đơn đặt ở phía dưới màn hình. Đối với biểu ghi này, bạn có thể xử 

lý bằng các chọn một trong các tùy chọn sau: 

Claim 

Chọn nút này nếu bạn muốn sắp xếp một thư khiếu nại cho đơn đặt này vào 

danh sách đợi in. Biểu ghi đơn đặt này sẽ không được cập nhật cho đến khi bạn 

in thư khiếu nại ra. 

Update Claim 

Chọn nút này nếu bạn muốn khiếu nại đơn đặt nhưng không muốn sắp xếp một 

thư khiếu nại vào danh sách đợi in. Nếu biểu ghi đơn đặt này có thể khiếu nại, 

hệ thống sẽ ngay lập tức cập nhật thông tin cho nó. 

Cancel 

Chọn nút này nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng. Đơn đặt này sẽ không được cập 

nhật cho tới khi bạn in thư hủy đơn hàng và post nó lên hệ thống. 

Nếu thư viện của bạn kích hoạt tính năng Bibliographic Suppression upon 

Cancellation, Sierra sẽ hỏi lại bạn xem bạn có muốn ẩn biểu ghi thư mục liên 

quan trên WebPAC nếu như biểu ghi đơn đặt bạn hủy là biểu ghi duy nhất đính 

kèm tới biểu ghi thư mục đó. Chọn Yes để ẩn hoặc chọn No để chuyển sang 

biểu ghi đơn đặt tiếp theo mà không ẩn biểu ghi thư mục đó trên WebPAC. 

Next 

Nếu bạn không muốn khiếu nại (Claim), Cập nhật khiếu nại (Update Claim), 

hoặc Hủy đơn đặt (Cancel), chọn nút Next để di chuyển sang biểu ghi đơn đặt 

tiếp theo có thể khiếu nại. 

Chú ý: Sau khi bạn chọn một trong ba nút Claim, Update Claim hoặc Cancel, bạn 

sẽ không phải chọn nút Next, hệ thống sẽ tự động tìm kiếm và chuyển sang biểu ghi 

đơn đặt có thể khiếu nại tiếp theo. 

Bước 6: Để hệ thống ngừng di chuyển sang các biểu ghi đơn đặt tiếp theo trong phạm vi 

các biểu ghi bạn đang tìm kiếm, chọn nút Stop. Khi bạn chọn nút Stop, hoặc khi tất cả các 

biểu ghi trong tập hợp đó đã được xử lý, Sierra sẽ hiển thị số lượng các biểu ghi được tìm 

thấy và số lượng các biểu ghi được khiếu nại/hủy. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
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2. Khiếu nại hoặc hủy một đơn đặt cụ thể 

Để khiếu nại hoặc hủy đơn đặt hàng, bạn phải được cấp quyền số 148 (Claim/Cancel 

Orders). 

Để khiếu nại hoặc hủy một đơn hàng cụ thể, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Claim/Cancel Orders từ danh sách các tính năng Function. Chọn 

Tools | Function | Claim/Cancel. 

Bước 2: Chọn Tools | Search | Browse. 

Bước 3: Tìm kiếm biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn hủy, nó sẽ chỉ hiển thị ở chế độ view-

only và bạn không thể chỉnh sửa được. 

Bước 4: Chọn một trong các tùy chọn sau: 

Claim 

Chọn nút này nếu bạn muốn sắp xếp một thư khiếu nại cho đơn đặt này vào 

danh sách đợi in. Biểu ghi đơn đặt này sẽ không được cập nhật cho đến khi bạn 

in thư khiếu nại ra. 

CHÚ Ý 

Biểu ghi đơn đặt sẽ được duy trì ở trạng thái bận (busy) cho tới khi bạn in thư khiếu 

nại. Trong trường hợp hủy đơn đặt hàng, biểu ghi sẽ được duy trì ở trạng thái bận 

(busy) cho tới khi bạn in thư xác nhận hủy đơn đặt hàng và post lên hệ thống. 

Biểu ghi đơn đặt có trạng thái STATUS là 'f' Serial no encumbering (but can make 

payments - for continuation orders) sẽ không thể tìm kiếm được bằng cách sử dụng 

tính năng Claim/Cancel. Đơn đặt có trạng thái này không thể bị khiếu nại, cũng không 

thể hủy bằng tính năng Claim/Cancel. Nếu muốn hủy đơn đặt này, sử dụng tính năng 

Hủy đơn đặt hàng dựa vào thông báo của nhà cung cấp. 
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Update Claim 

Chọn nút này nếu bạn muốn khiếu nại đơn đặt nhưng không muốn sắp xếp một 

thư khiếu nại. Nếu biểu ghi đơn đặt này có thể khiếu nại, hệ thống sẽ ngay lập 

tức cập nhật thông tin cho nó. 

Cancel 

Chọn nút này nếu bạn muốn hủy đơn đặt hàng. Đơn đặt này sẽ không được cập 

nhật cho tới khi bạn in thư hủy đơn hàng và post nó lên hệ thống. 

Nếu thư viện của bạn kích hoạt tính năng Bibliographic Suppression upon 

Cancellation, Sierra sẽ hỏi lại bạn xem bạn có muốn ẩn biểu ghi thư mục liên 

quan trên WebPAC nếu như biểu ghi đơn đặt bạn hủy là biểu ghi duy nhất đính 

kèm tới biểu ghi thư mục đó. Chọn Yes để ẩn hoặc chọn No để chuyển sang 

biểu ghi đơn đặt tiếp theo mà không ẩn biểu ghi thư mục đó trên WebPAC. 

Sierra sẽ cảnh báo bạn nếu như biểu ghi này không thể khiếu nại hoặc hủy bỏ. 

 

3. Hủy đơn đặt hàng dựa vào thông báo của nhà cung cấp 

Để hủy đơn đặt hàng khi nhà cung cấp thông báo rằng họ không thể đáp ứng đơn 

đặt hàng của thư viện, bạn phải có quyền số 079 (Cancel upon vendor notification).  

Bằng cách sử dụng tính năng Cancel by Vendor, bạn có thể hủy một đơn đặt hàng khi nhà 

cung cấp thông báo rằng họ không thể đáp ứng đơn đặt của bạn hoặc bạn có thể sử dụng 

tính năng này để hủy đơn đặt hàng mà không cần tạo thư xác nhận hủy đơn đặt. Nếu bạn 

sử dụng tính năng này, việc hủy đơn đặt hàng sẽ hủy bỏ chi phí dự chi cho đơn đặt và cập 

nhật lại các khoản quỹ liên quan đến đơn đặt này cũng như thay đổi trạng thái đơn đặt sang 

CHÚ Ý 

Biểu ghi đơn đặt sẽ được duy trì ở trạng thái bận (busy) cho tới khi bạn in thư khiếu nại. 

Trong trường hợp hủy đơn đặt hàng,  biểu ghi sẽ được duy trì ở trạng thái bận (busy) cho 

tới khi bạn in thư xác nhận hủy đơn đặt hàng và post lên hệ thống. 

Biểu ghi đơn đặt có trạng thái STATUS là 'f' Serial no encumbering (but can make 

payments - for continuation orders) sẽ không thể tìm kiếm được bằng cách sử dụng tính 

năng Claim/Cancel. Đơn đặt có trạng thái này không thể bị khiếu nại, cũng không thể hủy 

bằng tính năng Claim/Cancel. Nếu muốn hủy đơn đặt này, sử dụng tính năng Hủy đơn đặt 

hàng dựa vào thông báo của nhà cung cấp. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
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'z' đồng thời tạo một dòng ghi chú nội bộ trong biểu ghi đơn đặt. Cần chú ý là khi bạn sử 

dụng cách này, sẽ không có thư hủy đơn đặt hàng nào được tạo ra. Để hủy đơn đặt hàng và 

tạo ra thư hủy đơn đặt, thực hiện hủy đơn hàng bằng tính năng Claim/Cancel. 

Để hủy đơn đặt hàng dựa vào thông báo của nhà cung cấp, bạn thực hiện theo các bước sau 

đây : 

Bước 1: Chọn Place Orders từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi đơn đặt liên quan đến thông báo mà bạn đã nhận từ 

nhà cung cấp. 

Bước 3: Sử dụng tính năng Cancel by Vendor bằng cách chọn Tools | Function | Cancel 

by Vendor. Trong giao diện này, bạn chỉ có thể xem mà không chỉnh sửa được biểu ghi 

hiện tại. 

Bước 4: Chọn ngày hủy đơn đặt Cancel Date. Bạn cũng có thể để trống trường này nếu 

muốn. 

 

Bước 5: Chọn nút Cancelled by Vendor trên giao diện. 

Bước 6: (Tùy chọn) nhập lý do hủy đơn đặt hàng (chứa tối đa 35 kí tự). Sierra sẽ lấy lý do 

này để chèn vào nội dung của ghi chú nội bộ trong biểu ghi đơn đặt. Sau đó chọn OK. Bạn 

có thể chọn nút Cancel nếu không muốn hủy bỏ đơn đặt này. 
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Nếu thư viện của bạn kích hoạt tính năng Bibliographic Suppression upon Cancellation, 

Sierra sẽ hỏi lại bạn xem bạn có muốn ẩn biểu ghi thư mục liên quan trên WebPAC nếu 

như biểu ghi đơn đặt bạn hủy là biểu ghi duy nhất đính kèm tới biểu ghi thư mục đó. Chọn 

Yes để ẩn hoặc chọn No để chuyển sang biểu ghi đơn đặt tiếp theo mà không ẩn biểu ghi 

thư mục đó trên WebPAC. 

 

4. In thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng 

Để in thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt, bạn phải được gán quyền số 149 (Send 

Claims). 

Bạn có thể in thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng bất cứ khi nào sau khi sắp xếp chúng 

vào danh sách đợi in. Nếu thư viện đã kích hoạt, bạn có thể sử dụng tính năng khung mẫu 

in (Print Templates) để in thư khiếu nại, thư hủy đơn đặt hàng hoặc cả hai. Khung mẫu in 

cho phép bạn in nhiều nhan đề tài liệu trên một thư khiếu nại hoặc thư hủy đơn đặt hàng. 

Chú ý rằng hệ thống sẽ nhóm các thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng theo một cách 

khác khi sử dụng khung mẫu in. 

Khi bạn in thư khiếu nại hoặc thư hủy đơn đặt hàng, Sierra sẽ cập nhật các biểu ghi đơn 

đặt hàng mà bạn đã khiếu nại hoặc hủy. Chú ý rằng bạn cũng phải post phiên làm việc lên 

hệ thống trước khi hệ thống cập nhật việc hủy biểu ghi đơn đặt. 

Để in thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Print Claims từ danh sách các tính năng Function. Danh sách thư khiếu nại 

và thư hủy đơn đặt hàng sẽ được hiển thị. 

 

CHÚ Ý 

Khi bạn hủy đơn đặt hàng, các thay đổi sẽ không được cập nhật và được duy trì ở trạng 

thái bận (busy) cho tới khi bạn post (post the session) vào hệ thống. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_suppress_bib.html
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Bước 2: Bạn có thể giới hạn danh sách trên hoặc sắp xếp (sort) nó bằng cách thực hiện các 

hành động sau: 

 Bạn có thể giới hạn danh sách này bằng cách lựa chọn nút Limit by 

Location để giới hạn theo kho, chi nhánh hoặc Limit by Vendor để giới hạn 

theo nhà cung cấp. 

 Bạn có thể sắp xếp danh sách này bằng cách kích đúp vào dòng đầu tiên 

(header) của mỗi cột trong bảng. 

 Bạn có thể sắp xếp danh sách này theo các tham số khác so với các tham số 

trong mỗi cột của bảng đó bằng cách chọn Sort All. Hộp thoại hiển thị cho 

phép bạn chọn một hoặc nhiều trường trong biểu ghi thư mục và biểu ghi đơn 

đặt để làm tiêu chí sắp xếp. 

 Bạn có thể chọn các thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt nào đó trong danh sách 

để in bằng cách chọn vào dòng tương ứng của chúng trong danh sách. 

Khi bạn giới hạn danh sách theo tiêu chí nào đó, hệ thống sẽ chỉ in những mục được hiển 

thị sau khi đã giới hạn. Việc sắp xếp danh sách sẽ ảnh hưởng đến thứ tự in của các thư 

khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng: 

• Nếu bạn sử dụng khung mẫu để in đơn khiếu nại hoặc đơn hủy đặt hàng, hệ thống 

sẽ in thư khiếu nại trước sau đó đến thư hủy đặt hàng. Những thư khiếu nại hoặc thư 

hủy đơn hàng của cùng một nhà cung cấp sẽ được gộp chung vào một phiếu in. Nếu 

thư viện kích hoạt tính năng Blanket PO, chỉ những thư khiếu nại hoặc thư hủy đơn 

hàng có chung mã số Blanket PO và nhà chung cấp mới được in trên cùng một 

phiếu. Điều này có nghĩa rằng, kết cả những đơn khiếu nại hoặc đơn hủy đặt hàng 

có chung nhà cung cấp nhưng không có chung số Blanket PO thì cũng không được 

in trên cùng một phiếu. Các quy tắc này sẽ được áp dụng trước tiên, còn lại, bất kì 

những sắp xếp khác trong quá trình in sẽ được áp dụng sau những quy tắc này. 

• Nếu bạn không sử dụng khung mẫu in, các thư khiếu nại và thư hủy đặt hàng sẽ 

không được in riêng biệt. Hệ thống cũng không nhóm các đơn khiếu nại hay hủy đặt 

hàng có chung nhà cung cấp hoặc số blanket PO vào cùng một phiếu. Thay vào đó, 

hệ thống sẽ in các đơn trong danh sách này theo thứ tự hiển thị trên giao diện.  

Bước 3: Chọn các đơn đặt hàng bạn muốn in bằng cách đánh dấu vào ô trống đầu tiên của 

mỗi dòng, sau đó chọn nút Claim Print. Chọn các tùy chọn thiết lập máy in theo ý muốn 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_claim_printing.html#sort_all
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trong hộp Print Setup. Lưu ý: Những tùy chọn này là khác nhau tùy thuộc vào việc bạn 

có sử dụng khung mẫu in hay không: 

Nếu bạn sử dụng khung mẫu in: 

Xác định xem bạn muốn in tất cả các thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt hàng 

hay chỉ in những cái mà bạn đã chọn. 

 

Nếu bạn không sử dụng khung mẫu in: 

Chọn các tùy chọn sau: 

 (Tùy chọn) Nếu bạn đang sử dụng máy in tractor feed, bạn có thể căn 

chỉnh giấy in. Chọn Align Paper sau đó chọn Print. Máy in sẽ in thử 

một trang để kiểm tra và Sierra sẽ nhắc nhở bạn nếu trang giấy được 

căn chỉnh. Chọn Cancel để hủy lệnh in hoặc chọn No để in lại trang 

in thử và trả lời lại câu hỏi Paper Aligned?; chọn Yes để quay trở về 

hộp thoại Print Setup. 

 Xác định xem liệu bạn muốn in tất cả các thư khiếu nại và thư hủy 

đơn đặt hay chỉ in những thư mà bạn đã lựa chọn. Tùy chọn Print 

selected chỉ sẵn sàng khi bạn lựa chọn ít nhất một mục trong danh 

sách này. 

 Chọn số lượng bản mà bạn muốn in. 

 Xác định xem liệu bạn muốn in "CLAIM" hay "CANCEL" theo form 

đã chọn. 

Bước 4: Sau khi lựa chọn các tùy chọn phù hợp, chọn Print. Nếu các thư khiếu nại và thư 

hủy đơn đặt hàng được in ra theo đúng ý muốn của bạn, chọn Yes khi được nhắc nhở. Nếu 

không, chọn No để quay trở lại danh sách thư khiếu nại và thư hủy đơn đặt. Nếu bạn chọn 
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No, Sierra sẽ không xóa danh sách này cũng như không cập nhật các biểu ghi đơn đặt có 

liên quan. 

 

5. Ẩn biểu ghi thư mục trong quá trình hủy đơn đặt hàng 

Để kích hoạt tính năng ẩn biểu ghi thư mục trong quá trình hủy đơn đặt hàng (Bibliographic 

Suppression upon Cancellation), vui lòng liên hệ với Innovative. 

Tính năng Bibliographic Suppression upon Cancellation cho phép bạn ẩn biểu ghi thư mục 

trên giao diện WebPAC khi đơn đặt liên quan đến biểu ghi thư mục đó bị hủy. Nếu tính 

năng này được kích hoạt, Sierra sẽ nhắc nhở bạn trong quá trình hủy đơn đặt hàng nếu biểu 

ghi đơn đặt mà bạn hủy là biểu ghi duy nhất đính kèm tới biểu ghi thư mục đó và bạn đang 

sử dụng một trong các phương pháp hủy đơn đặt hàng dưới đây : 

 Hủy một đơn đặt hàng cụ thể hoặc tìm kiếm các đơn đặt có khả năng khiếu nại 

 Hủy đơn đặt hàng dựa trên thông báo của nhà cung cấp  

 Thay đổi bằng tay trường STATUS của biểu ghi đơn đặt sang trạng thái 'z' 

(cancelled). 

Sierra sẽ không nhắc nhở bạn ẩn biểu ghi thư mục này nếu như : 

 Có ít nhất một biểu ghi khác đính kèm tới biểu ghi thư mục đó, kể cả những biểu ghi 

đơn đặt khác có trạng thái STATUS là 'z' (cancelled). 

 Biểu ghi thư mục đã được ẩn từ trước đó. 

Chú ý : Sierra sẽ không nhắc nhở bạn bỏ lệnh ẩn đối với biểu ghi thư mục này nếu 

trạng thái của đơn đặt bị hủy được thay đổi hoặc có một đơn đặt hàng mới được 

định kèm tới biểu ghi thư mục đó. 

Để ẩn biểu ghi thư mục bằng cách sử dụng tính năng này, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Hủy đơn đặt hàng bằng một trong các cách trên. 

Nếu các điều kiện trên phù hợp, Sierra sẽ nhắc nhở để bạn ẩn biểu ghi thư mục đó. 

Chú ý rằng nếu bạn hủy đơn đặt hàng bằng cách tự thay đổi trường STATUS sang 

POST CÁC ĐƠN ĐẶT BỊ HỦY 

Đối với các đơn đặt bị hủy, bạn phải hoàn thành quá trình hủy đơn đặt hàng trong tính 

năng Pay an Invoice bằng cách post phiên làm việc hiện tại lên hệ thống. 
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trạng thái 'z' (cancelled), hệ thống sẽ không hiển thị nhắc nhở cho đến khi bạn lưu 

biểu ghi đó. 

Bước 2: Chọn Yes để ẩn biểu ghi thư mục này. 

Bước 3: (Tùy chọn) Chọn tab Bib-Level Holds để kiểm tra các đặt mượn đã đặt đối với tài 

liệu sau khi bạn ẩn biểu ghi thư mục đó. Sierra sẽ nhắc nhở ẩn biểu ghi thư mục này kể cả 

khi có các đặt mượn cấp nhan đề trên biểu ghi đó. Bạn có thể sử dụng tab này để xem, 

chỉnh sửa hoặc hủy các đặt mượn trên biểu ghi trong quá trình hủy đơn đặt hàng liên quan 

đến biểu ghi đó. 

IX. Xử lý Hoá đơn 

Để làm việc với biểu ghi hóa đơn (invoice record), bạn phải được gán những quyền sau : 

Quyền số 78 (Process invoices) để tạo biểu ghi hóa đơn. 

Quyền số 84 (Process Electronic Invoices) để xử lý hóa đơn điện tử. 

Quyền số 178 (Post invoices) để post hóa đơn. 

Quyền số 418 (View invoice records) để xem biểu ghi hóa đơn. 

Sierra đề xuất hai cách sau để bạn nhập thông tin hóa đơn vào hệ thống : 

 Tạo hóa đơn thủ công 

 Nhận hóa đơn điện tử từ nhà cung cấp 

Tuy nhiên trong tài liệu này chỉ đề cập đến tính năng tạo hóa đơn một cách thủ công. 

Các hóa đơn được lưu giữ trong một phiên làm việc (session) cho đến khi bạn post phiên 

làm việc (post the session). Khi bạn post phiên làm việc, các hóa đơn, các đơn đặt hàng bị 

huỷ hoặc các dữ liệu chỉnh sửa trong đơn đặt sẽ được sử dụng để cập nhật lại các quỹ, biểu 

ghi đơn đặt, tệp tin lịch sử thanh toán payment history, và biểu ghi nhà cung cấp. Bạn có 

thể post ngay sau khi tạo một hóa đơn hoặc bất cứ lúc nào sau đó. Trong thời gian post 

phiên làm việc, hệ thống sẽ in các khoản phí dự chi (encumbrance), hóa đơn (invoice), 

posting register và thông tin tóm tắt của hóa đơn (invoice summary). 

Việc nhận tài liệu và xử lý hóa đơn được phân tách thành hai tính năng khác nhau trong hệ 

thống. Vì vậy bạn có thể tạo hóa đơn trước, trong khi hoặc sau khi nhận tài liệu. Để nhận 

tài liệu trong khi xử lý hóa đơn, thư viện phải lích hoạt tùy chọn Combining receiving 

and invoice entry. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_combine_rece_inv.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_combine_rece_inv.html
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Một vài thư viện sử dụng mỗi phiên làm việc (session) cho mỗi tính năng khác nhau (ví 

dụ: bổ sung sách chuyên khảo (monograph acquisitions), thanh toán ấn phẩm định kỳ 

(serials payments),...); một vài tổ chức lại sử dụng mỗi phiên làm việc cho các chi nhánh 

khác nhau trong hệ thống (ví dụ : Undergraduate library). 

1. Tạo hóa đơn 

1.1. Quy trình tạo hóa đơn 

Để tạo hóa đơn, bạn phải được gán quyền 078 (Process invoices). 

Khi bạn nhận được hóa đơn từ nhà cung cấp, bạn phải xử lý nó và nhập thông tin vào hệ 

thống để xác định chi phí thực tế đối với nhà cung cấp đó.  

Để tạo hóa đơn trên phần mềm Sierra, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Pay an Invoice từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn một session (mỗi dòng trong bảng gọi là một session) từ bảng trên giao diện 

và chọn Select. Một session có thể nhập được tối đa 2000 hóa đơn, khi bạn truy cập vào 

một session, bạn cũng sẽ nhìn thấy được số lượng hóa đơn đang có trong session đó. 

 

 

 

Tăng số lượng Sessions 

Trong Sierra, thư viện có thể có tối đa 50 session. Để tăng thêm số lượng các session 

trong bảng, vui lòng liên hệ với Innovative. 
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Bước 3: Để tạo một hóa đơn mới trong một session, chọn nút New Invoice. Khi bạn chọn 

nút New Invoice hoặc chọn một session có trạng thái là "Free", Sierra sẽ hiển thị hộp thoại 

Options chứa các thiết lập cho hóa đơn bạn đang tạo. Nếu hộp thoại này không hiển thị, 

bạn có thể chỉnh sửa thiết lập đó bằng cách truy cập vào Admin>>Settings. 

 

Bước 4: Chọn các thiết lập cho hóa đơn của bạn. Chọn OK khi bạn hoàn tất hoặc 

chọn Cancel để quay lại về màn hình hiển thị Choose a Session. 

Bước 5: Nhập số hóa đơn vào ô Invoice # và nhấn phím Enter. Chú ý rằng trường này là 

bắt buộc. Nếu không có số hóa đơn, nhấn phím khoảng cách Space hoặc nhập 

từ NONE sau đó nhấn Enter. Số hóa đơn có thể chứa tối đa 19 kí tự. 

Khi bạn nhấn phím Enter, Sierra sẽ sử dụng số hóa đơn bạn nhập để tra trùng trong hệ 

thống. Nếu tìm thấy bất kì hóa đơn nào có khả năng trùng lớn, hệ thống sẽ hiển thị hộp 

thoại Duplicate Invoice. 

Nếu hệ thống tìm thấy nhiều hơn một biểu ghi hóa đơn trùng, hộp thoại Duplicate Invoice 

sẽ không liệt kê thông tin chi tiết của mỗi biểu ghi trên giao diện. Chọn Continue để tiếp 

tục tạo hóa đơn hoặc chọn Return to Session để hủy việc tạo hóa đơn. 

 

Các tùy chọn trong quá trình tạo hóa đơn 

Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn về các thiết lập cho hóa đơn đầu tiên trong một session ; 

những hóa đơn tiếp theo của session sẽ sử dụng chính những thiết lập đó. Sierra sẽ 

không hiển thị hộp thoại trên nếu bạn chọn Don't ask these questions trong phần thiết 

lập Invoice. 
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Bước 6: Nhập thông tin về ngày tháng của hóa đơn vào trường Invoice Date. Trường này 

là trường bắt buộc. 

Bước 7: Theo mặc định, việc áp dụng thuế cho một hóa đơn hay không hoặc áp dụng cho 

tất cả hay một vài hóa đơn được chọn trong một session sẽ được thiết lập trong mục Admin 

> Settings > Invoice. Nếu bạn muốn áp dụng mức thuế khác cho hóa đơn này, chọn một 

giá trị phù hợp từ danh sách thả xuống trong mục Apply usetax. Hệ thống sẽ hiển thị khung 

trống để bạn chọn mức thuế sẽ áp dụng cho hóa đơn hiện tại. 

Bước 8: Theo mặc định, loại tiền tệ được sử dụng sẽ được chọn trong phần thiết lập Admin 

> Settings > Invoice. Nếu thư viện áp dụng nhiều loại tiền tệ trong quá trình bổ sung, chọn 

một loại tiền tệ từ các giá trị tiền tệ thả xuống trong mục Use Currency. Để xác định tỉ giá 

của loại tiền tệ mới, chọn tỉ giá cũ và nhập tỉ giá mới. Hệ thống sẽ lưu trữ loại tiền tệ này 

và tỉ giá của nó trong biểu ghi hóa đơn. 

 

Bước 9: Nếu thư viện áp dụng mã số nhóm đơn đặt (blanket purchase order number), nhập 

thông tin vào trong hộp Blanket PO và nhấn Enter. Sierra sẽ hiển thị form làm việc 

Blanket PO workform. 

 

Bước 10: Nhập số biểu ghi của đơn đặt vào dòng đầu tiên trong bảng. Khi bạn nhập đúng 

số biểu ghi và nhấn phím Tab hoặc click vào trường tiếp theo, Sierra sẽ tự động điền nhan 

đề và mã nhà cung cấp cho dòng đó. Trong quá trình nhập số biểu ghi cho một hóa đơn, 

bạn có thể nhập/không nhập dấu ngăn cách (.), chữ 'o', và số check digit. 

CHÚ Ý 

Tất cả các tài liệu (line item) trên một hóa đơn phải có chung một loại tiền tệ. Sau khi 

bạn nhập tài liệu đầu tiên vào biểu ghi hóa đơn, bạn không thể thay đổi loại tiền tệ và 

tỉ giá đã sử dụng. Nếu loại tiền tệ được chọn không chính xác, bạn phải xóa hóa đơn 

đó và bắt đầu tạo lại từ đầu. 

CHÚ Ý 

Nếu thư viện của bạn không kích hoạt chức năng mã số nhóm thì ô Blanket PO sẽ 

không được hiển thị. Vui lòng liên hệ với Innovative để kích hoạt tính năng này nếu 

muốn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_blanket_po.html


                     Phân hệ bổ sung trong Sierra  

67 

 

Nếu không nhớ số biểu ghi đơn đặt, bạn cũng có thể tìm kiếm tài liệu trong biểu ghi thư 

mục hiển thị ở phía dưới bảng. 

Trong quá trình tạo biểu ghi hóa đơn, bạn có thể chỉnh sửa tất cả những trường không bị 

hệ thống làm mờ đi. 

Bước 11: Đối với những đơn đặt có nhiều bản copy, nhập số lượng bản copy mà bạn sẽ 

thanh toán và chọn OK. Con số này sẽ không hiển thị cho đến khi bạn nhập đầy đủ thông 

tin cho dòng này. 

 

Bước 12: Nếu trong các thiết lập liên quan đến hóa đơn ở mục Admin > Settings > Invoice, 

bạn đã thiết lập tùy chọn nhập giá niêm yết (list prices) bên cạnh việc nhập giá thực (net 

price), hãy nhập giá niêm yết trong cột List Price cho tất cả các bản copy mà bạn đang 

thanh toán. 

Bước 13: Trong cột Amount, nhập tổng số tiền mà bạn đang thanh toán: 

 Đối với đơn đặt nhiều bản multiple-copy orders, nhập tổng số tiền bạn đang 

thanh toán cho hóa đơn. 

 Đối với đơn đặt có một bản (single-copy), hoặc đơn đặt với nhiều quỹ thanh 

toán cho một tài liệu (multi-fund line items), nhập tổng số tiền của tài liệu đó. 

Hệ thống sẽ tự động tính toán tổng số tiền mỗi quỹ phải chi trả dựa trên phần 

trăm được nhập vào trong biểu ghi đơn đặt. Nếu cần thiết, bạn hoàn toàn có thể 

thay đổi tổng số tiền liên quan đến một quỹ trong biểu ghi hóa đơn. 

 Đối với biểu ghi X Records, bạn phải nhập tổng số tiền nếu bạn chưa nhập vào 

hộp thoại Creating X hoặc hộp thoại Y Records. Nếu bạn không nhập tổng số 

tiền vào đây, dòng cho biểu ghi x sẽ bị xóa. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui 

lòng tham khảo tài liệu Entering a Line Item that has No Order Record. 

Bước 14: Nếu trong các thiết lập liên quan đến hóa đơn ở mục Admin > Settings > Invoice, 

bạn đã chọn nhắc nhở nhập ngày subscription date, hãy nhập ngày đặt mua (subscription 

dates) liên quan đến đơn đặt này nếu có. Chú ý rằng hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_x_recs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_var_paid.html#%23subscription_dates
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_var_paid.html#%23subscription_dates
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nếu bạn chỉ nhập một ngày hoặc nếu ngày trong trường Subscription To sớm hơn ngày 

trong trường Subscription From. 

Bước 15: Chèn thêm các thông tin ghi chú cho dòng hiện tại. Mỗi ghi chú có thể chứa tối 

đa 35 kí tự và không được chứa dấu gạch chéo ngược (\) hoặc dấu gạch đứng (|). Ngoài ra, 

bạn không được sử dụng dấu hoa thị (*) vì nó được dùng riêng cho việc thanh toán từng 

phần. Một đơn đặt có nhiều bản tài liệu cũng chỉ có thể có một ghi chú. Sierra sẽ tự động 

nhắc nhở bạn nhập thông tin ghi chú nếu bạn đã chọn tùy chọn Prompt for note for each 

line item trong phần thiết lập mục Admin > Settings > Invoice. 

Bước 16: Nếu bạn áp dụng thuế cho một vài ("Some") dòng tài liệu và bạn muốn áp dụng 

thuế suất cho tài liệu đó, tick chọn ô Use Tax. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không hiển thị ô này 

nếu tùy chọn Library subject to use tax được thiết lập là "No". 

Bước 17: Nhấn phím Tab hoặc click vào dòng Record # tiếp theo để nhập thông tin cho 

tài liệu tiếp theo. 

Mỗi hóa đơn có thể chứa tới 500 dòng tài liệu. Bạn có thể xóa một dòng tài liệu bằng cách 

truy cập vào Tools | Remove Line. 

Nếu bạn đã nhập ít nhất một dòng tài liệu trong một hóa đơn nhưng phiên làm việc (session) 

của bạn bị gián đoạn, hệ thống sẽ tự động lưu lại hiện trạng của hóa đơn để bạn có thể quay 

lại tiếp tục xử lý. 

Bước 18: Để tính toán tổng số tiền cho hóa đơn, chọn Finish hoặc nhấn nút Enter. Trước 

khi chuyển sang bước tiếp theo, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn xác định xem liệu bạn đã hoàn 

thành việc nhập các dòng tài liệu hay bạn vẫn muốn tiếp tục thêm các tài liệu vào hóa đơn 

này. Để hủy hóa đơn đang tạo, chọn Cancel. Để lưu lại những thông tin bạn đang nhập 

dang dở để tiếp tục hoàn thiện sau, chọn nút  Suspend. 

Tổng số tiền của hóa đơn bạn tạo sẽ được hiển thị là $0.00 cho tới khi bạn nhập thông tin 

cho nó. Tổng số tiền được tính toán bởi hệ thống sẽ không được hiển thị trừ khi bạn chọn 

Use computed total. 

Bước 19: Nhập tổng số tiền vận chuyển, phí dịch vụ hoặc giảm giá (discount), thuế suất 

(nếu áp dụng) và tổng tiền của hóa đơn. Để nhập một số tiền giảm giá trong hộp Service 

Charge or Discount, nhập một dấu trừ đằng trước số tiền đó. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_use_tax.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_suspending.html
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Nếu tổng số tiền của hóa đơn mà bạn nhập vào không trùng khớp với các khoản chi 

phí trong dòng tài liệu mà bạn đã nhập, Sierra sẽ hiển thị như dưới đây : 

 

Sau khi nhập tổng số tiền cho hóa đơn, bạn có thể in hóa đơn này trước khi kết thúc 

bằng việc chọn nút Print Inv. 

Bước 20: Chọn nút Finish thêm một lần nữa. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn nếu tổng số tiền 

cho hóa đơn bạn nhập không khớp với tổng số do hệ thống tính toán. Chọn Use computed 

total để sử dụng kết quả do hệ thống tính toán hoặc chọn Edit Invoice để quay trở lại biểu 

ghi hóa đơn để chỉnh sửa tổng số tiền cho phù hợp. 

Sierra sẽ đưa bạn quay trở lại màn hình hiển thị tóm tắt một hóa đơn để bạn có thể Post hóa 

đơn hoặc tiếp tục tạo các hóa đơn mới. 

Các biểu ghi bạn thêm vào một hóa đơn sẽ ở trạng thái bận (busy) cho tới khi bạn post 

phiên làm việc (post the session). 

1.2. Tạo hóa đơn sử dụng mã số nhóm đơn đặt (Blanket PO) 

Để kích hoạt tính năng mã số nhóm đơn đặt, vui lòng liên hệ với Innovative. 

Trong quá trình xử lý hóa đơn, Sierra cho phép bạn tìm kiếm nhanh tất cả các đơn đặt có 

cùng một mã số nhóm (blanket purchase orders). Nếu bạn nhập mã số nhóm của đơn đặt 

trong khi xử lý hóa đơn, Sierra sẽ tự động lựa chọn để thanh toán cho các đơn đặt mà có 

chung mã số nhóm bạn đã nhập.  

Để tạo nhập một hóa đơn sử dụng mã số nhóm, thực hiện theo các bước sau đây: 

Hiển thị trường thuế suất 

Việc hiển thị trường thuế xuất (tax field) là khác nhau giữa các hệ thống, phụ thuộc 

vào các thiết lập của thư viện. Ví dụ, nếu thư viện chọn thanh toán GST or VAT cho 

quỹ, Sierra sẽ hiển thị nhãn trường "VAT" hoặc "GST" và tên của quỹ được áp dụng. 

Nếu tùy chọn Library subject to sales tax được thiết lập là "No", hệ thống sẽ không 

nhắc nhở bạn nhập thuế suất cho hóa đơn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_posting.html
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Bước 1: Thực hiện theo các bước từ 1-8 giống như trong quá trình tạo một hóa đơn ở trên. 

Bước 2: Nhập mã số nhóm của các đơn đặt vào ô Blanket PO. Nếu bạn nhập nhiều hơn 

một mã số nhóm đơn đặt, hãy phân tách chúng bằng một dấu phẩy. Khi bạn hoàn thành, 

hãy nhấn Enter. Sierra sẽ hiển thị khung làm việc của Blanket PO. 

 

Workform Blanket PO hiển thị thông tin của các đơn đặt hàng có chung mã số nhóm mà 

bạn đã nhập, bao gồm một thông báo (message) để thể hiện rằng biểu ghi đơn đặt có sẵn 

sàng để xử lý hay không. Chú ý rằng một đơn đặt có thể có nhiều thông báo liên quan tới 

nó. 

 

Đơn đặt được thanh toán bởi nhiều quỹ (Multi-fund Orders) 

Đối với những đơn đặt được thanh toán bởi nhiều quỹ, mỗi tổ hợp thông tin về 

quỹ/kho/số tiền (fund/location/amount) sẽ được hiển thị trên một dòng riêng biệt. 

Mỗi dòng này sẽ trở thành một dòng trên hóa đơn khi bạn xử lý workform này. Số 

lượng mục (entry) hiển thị trong workform được hệ thống đếm và thể hiện trên thanh 

công cụ ở phía dưới giao diện, tuy nhiên, số lượng này là kết quả của việc đếm số 

lượng các biểu ghi đơn đặt chứ không phải là số dòng trong bảng. 
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Bước 3: Giải quyết các vấn đề mà hệ thống cảnh báo khiến bạn không thể xử lý hóa đơn. 

Bạn sẽ không thể chọn vào nút Process cho tới khi bạn giải quyết được tất cả các vấn đề 

này. Để biết thêm thông tin chi tiết về các thông báo bắt buộc cán bộ phải giải quyết, xem 

mục (*) phía dưới đây. 

Để giải quyết một thông báo lỗi, chọn một trong các phương pháp sau: 

 Chỉnh sửa biểu ghi đơn đặt nếu nó bị thiếu hoặc sai thông tin. Ví dụ, nếu bạn nhận 

được thông báo là NULL status, hãy thay đổi trường STATUS trong biểu ghi đơn 

đặt sao cho phù hợp. Bạn có thể truy cập vào biểu ghi đơn đặt bằng cách kích đúp 

vào dòng mà bạn muốn trong bảng hoặc chọn dòng đó sau đó chọn nút Edit. 

 Bỏ dấu tick trong ô ở cột đầu tiên của đơn đặt bị lỗi để hệ thống loại bỏ nó trong 

quá trình xử lý hóa đơn (theo mặc định, Sierra tick chọn tất cả các đơn đặt trong 

bảng). 

Biểu ghi đơn đặt có thông báo là Busy record hoặc Max paid fields sẽ yêu cầu bạn 

phải ngừng (suspend) quá trình xử lý hóa đơn để giải quyết các vấn đề đang tồn tại. 

Tham khảo thêm bảng trong mục (*) phía dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết. 

Bạn có thể in (Print) bảng này bất cứ lúc nào trước khi xử lý các đơn đặt. Việc in ra các 

bảng này sẽ giúp bạn theo dõi các đơn đặt đã được xử lý. 

Bước 4: Để quá trình xử lý hóa đơn được nhanh chóng hơn, Sierra tự động lấy thông tin từ 

biểu ghi đơn đặt và điền vào cột Amount (số tiền) và Copies to Pay (số bản cần thanh 

toán). Nếu như có sự sai khác so với thông tin bạn thấy trên phiếu hóa đơn, bạn hoàn toàn 

có thể chỉnh sửa được thông tin trong các cột này. Đối với cột Copies (số bản), hệ thống 

sẽ tính toán số lượng bản chưa được thanh toán trong biểu ghi đơn đặt. Cột Amount bằng 

đơn giá (thông tin trong trường Est. Price của biểu ghi đơn đặt) nhân với số lượng bản sao 

chưa thanh toán. Nếu những cột này được chuyển sang máu xám (nghĩa là bạn chưa thể 

thao tác với chúng), bạn phải giải quyết các thông báo lỗi trong cột Message thì mới có thể 

tiếp tục quá trình xử lý đơn đặt này. 

Bạn có thể sử dụng các cột này để chỉnh sửa tổng số bản copy đã nhận được nếu nó khác 

so với số lượng bản bạn đã đặt. Nếu bạn nhập một số nhỏ hơn số lượng bản copy do hệ 

thống nhập vào, Sierra sẽ xóa các dòng của workform cho các bản copy không được thanh 

toán. Hệ thống cũng sẽ tự động phân chia tổng số tiền bạn nhập trên số lượng bản sao mà 

bạn đang thanh toán. 
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Bước 5: Khi bạn kết thúc quá trình nhập thông tin về số lượng bản và số tiền thanh toán, 

chọn Process để tạo hóa đơn. Sierra sử dụng thông tin trên màn hình để nhập vào hóa đơn. 

Bạn có thể nhập thêm các dòng hóa đơn hoặc chỉnh sửa các dòng đã tồn tại trong bảng. 

Bước 6: Kết thúc (Finish) quá trình xử lý hóa đơn giống như hướng dẫn trong phần tạo 

hóa đơn phía trên. 

(*) Các thông báo có thể hiển thị khi xử lý hóa đơn bằng số Blanket PO: 

Các thông báo liên quan đến mỗi biểu ghi đơn đặt trên workform Blanket PO cho biết rằng 

liệu bạn có thể xử lý đơn đặt đó và nhập nó vào trong hóa đơn, hoặc bạn có phải chỉnh sửa 

các đơn đặt trước khi tạo hóa đơn hay không. 

Các đơn đặt mà có thông báo là OK to Process có nghĩa là đơn đặt đó đang bận và không 

thể chỉnh sửa được trên workform này. 

Tất cả các đơn đặt với các thông báo khác đều bị khóa (nghĩa là không thể dùng để xử lý 

hóa đơn được) và không bận. Bạn phải chỉnh sửa những đơn đặt này theo các thông báo 

hiển thị trên cột Message tương ứng để giải quyết những vẫn đề đang tồn tại hoặc loại bỏ 

nó ra khỏi danh sách đang xử lý. 

Bảng dưới đây cung cấp danh sách những thông báo mà bạn có thể gặp phải trong khi tạo 

hóa đơn cho một nhóm các đơn đặt có chung mã số Blanket PO. Bảng này cũng liệt kê 

những thông báo không cho phép tạo hóa đơn và đề xuất các giải pháp để giải quyết các 

vấn đề tương ứng : 

Thông báo Có 

khóa 

đơn 

đặt 

không? 

Các hành động yêu cầu phải thực hiện 

OK to Process No Không yêu cầu. 

500 Entries have 

been exceeded 

Yes Bỏ tick chọn các dòng trên workform cho đến khi không 

còn dòng nào chứa thông báo này1. Hệ thống sẽ không 

cập nhật hóa đơn cho các đơn đặt không được tick chọn. 

At least one fund 

invalid. 

Yes Kiểm tra lại mã code của các quỹ trong biểu ghi đơn đặt. 
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Busy Record Yes Hủy quá trình xử lý hóa đơn này. Kiểm tra xem đơn đặt 

này có ở trong hóa đơn khác mà vẫn chưa được post lên 

hoặc ở trong danh sách đơn khiếu nại/hủy đơn đặt 

claims/cancellations (ở trong print file). Nếu không, 

bạn có thể đợi cho đến khi biểu ghi này không còn bận 

(busy) hoặc không còn “in use” (free the record in use). 

Nếu biểu ghi đơn đặt này đang ở trong một hóa đơn khác 

hoặc trong print file, bạn không thể giải phóng biểu ghi 

này trừ khi bạn xóa đơn đặt này ra khỏi file tương ứng. 

Can't find 

bibliographic 

record. 

Yes Liên hệ với Innovative. Để tiếp tục quá trình xử lý hóa 

đơn, bỏ tick chọn đối với đơn đặt có chứa thông báo này 

để loại nó ra khỏi quá trình xử lý. 

Item already 

cancelled. 

Yes Thay đổi trường trạng thái STATUS trong biểu ghi đơn 

đặt tới một trạng thái hợp lệ. 

Item already paid 

for. 

No Không yêu cầu hành động. 

Item already 

partially paid. 

No Không yêu cầu hành động. 

Line has zero 

amount. 

No Không yêu cầu thực hiện hành động nào; tuy nhiên, bạn 

có thể chỉnh sửa tổng số tiền nếu muốn. Số tiền này chỉ 

được sử dụng cho hóa đơn này và không được lưu vào 

biểu ghi đơn đặt. 

NULL Status. Yes Thay đổi trạng thái của trường STATUS trong biểu ghi 

đơn đặt tới trạng thái phù hợp. 

On HOLD (1) 

status. 

Yes Thay đổi trạng thái của trường STATUS trong biểu ghi 

đơn đặt tới trạng thái phù hợp. 

Order has not been 

received. 

No Không yêu cầu hành động. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_free_records.html
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Payment Exceeded 

(Max paid fields) 

Yes Hủy quá trình xử lý hóa đơn này. Bạn phải xóa một hoặc 

nhiều trường PAID trong biểu ghi đơn đặt này. Tham 

khảo thêm tài liệu Deleting a Variable-length Field để 

biết thêm thông tin chi tiết. 

Please enter valid 

fund. 

Yes Nhập mã quỹ phù hợp trong biểu ghi đơn đặt. 

Receive Action 

is <value>. 

No Không yêu cầu hành động. 

Record contains at 

least one fund with 

0 copy. 

Yes Nhập số lượng bản copy cho các quỹ trong biểu ghi đơn 

đặt. 

Status 2 Yes Thay đổi trường STATUS trong biểu ghi đơn đặt sang 

một giá trị phù hợp. 

The record has no 

title. 

No Không yêu cầu hành động. 

There 

are <X> holds on 

this title. 

No Không yêu cầu hành động. 

Vendor has 

changed. 

No Không yêu cầu hành động. 

1Khi bạn nhập mã số nhóm đơn đặt mà Sierra tìm ra được nhiều hơn 500 mục, hệ thống sẽ 

đánh dấu tất cả những mục ở phía cuối danh sách, tính từ mục vượt quá số lượng tối đa 

này. Khi bạn bỏ tick vào các dòng trong bảng, Sierra sẽ tự động cập nhật màn hình và xóa 

thông báo khỏi dòng kế tiếp trong danh sách. Để chắc chắn rằng bạn đã bỏ tick đủ số lượng 

dòng, kiểm tra lại dòng cuối cùng trong danh sách xem đã được xóa tin nhắn 500 Entries 

have been exceeded chưa. Chú ý rằng các thông báo khác có thể hiển thị khi thông báo 

này được xóa. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_delete_fields.html
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1.3. Dừng quá trình xử lý hóa đơn 

Bạn có thể dừng quá trình xử lý hóa đơn để lưu lại các thay đổi mà bạn vừa thực hiện và 

thoát ra khỏi quá trình xử lý hóa đơn. Bất cứ khi nào bạn đóng (close) hóa đơn khi đã hoàn 

thành việc tạo hoá đơn cho 1 tài liệu (line item), hóa đơn sẽ được dừng xử lý và lưu lại 

thông tin đã nhập. Bạn có thể dừng một hóa đơn vừa được tạo cũng như một hóa đơn đã 

được hoàn thiện nhưng đang trong giao diện chỉnh sửa. 

Để dừng quá trình xử lý hóa đơn, thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Bắt đầu tạo hóa đơn. Khi bạn nhập được ít nhất một tài liệu (tương ứng 1 dòng), 

bạn có thể dừng quá trình xử lý hóa đơn này. 

Bước 2: Chọn nút Suspend hoặc đóng (close) hóa đơn. 

Bước 3: Các thông tin đã nhập cho hóa đơn này sẽ được lưu lại. Bạn có thể quay trở lại 

tiếp tục quá trình xử lý hóa đơn bất cứ lúc nào sau đó. 

 

1.4. Tạo hóa đơn có thuế 

Nếu nhà cung cấp không tính thuế trong hóa đơn, thư viện sẽ phải sử dụng tính năng này 

để tính tiền thuế phải trả cho nhà nước. 

Để bạn có thể tạo hóa đơn có thuế, tùy chọn Library subject to use tax phải được thiết 

lập là "Yes" hoặc "Yes (specify rate)". 

Để tạo hóa đơn có thuế, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Thực hiện theo các bước từ 1-6 trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa đơn. 

Bước 2: Tick chọn tùy chọn Apply Usetax trong mục Admin > Settings > Invoice và chọn 

phạm vi của các hóa đơn sẽ xử lý, để hệ thống mặc định áp dụng lựa chọn của bạn trong 

mỗi lần xử lý hóa đơn. Bạn cũng có thể tự chỉnh sửa các thiết lập đã chọn ngay trên giao 

diện của hóa đơn đó. Trong góc trên bên phải của hóa đơn, chọn một giá trị trong danh 

Khi một hóa đơn được ngừng xử lý 

Khi một hóa đơn được ngừng xử lý, Sierra sẽ đặt biểu ghi đơn đặt trong trạng thái bận 

(busy). Tài khoản được sử dụng để dừng quá trình xử lý hóa đơn này sẽ có liên quan 

đến hóa đơn đó. Bạn có thể tìm kiếm và xem những hóa đơn được ngừng xử lý bằng 

cách chọn chức năng Browse Invoices từ danh sách các tính năng Function. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_use_tax.html
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sách thả Apply Usetax. Thuế xuất bạn đã chọn sẽ áp dụng chung cho tất cả các dòng tài 

liệu trong hóa đơn. 

Bước 3: Nếu bạn chọn All, Some, hoặc As Coded trong danh sách các giá trị thả xuống 

trong mục Apply Usetax, hệ thống sẽ hiển thị một khung để bạn chọn tỷ suất trong danh 

sách thả xuống. Nếu bạn không chọn một tỉ suất, thuế sẽ không được áp dụng cho hóa đơn 

này. Chú ý rằng bạn không thể sử dụng nhiều mức thuế để áp dụng trên cùng một hóa đơn. 

Bước 4: Tiếp tục nhập các thông tin cho hóa đơn như được miêu tả trong phần IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. Nếu bạn sử dụng mức thuế này để áp dụng cho một vài hóa đơn 

(“some”), bạn phải tick chọn ô Use tax cho các dòng tài liệu mà bạn muốn áp dụng. 

Bước 5: Hoàn thành quá trình nhập hóa đơn giống như mô tả trong phần IX. 1.1. Quy trình 

tạo hóa đơn. Nhập phí vận chuyển (shipping cost), phí dịch vụ (service charge) hoặc mức 

giảm giá (discount), thuế kinh doanh (sales tax), và tổng số tiền (total) cho hóa đơn. Hệ 

thống sẽ áp thuế cho hóa đơn này trong quá trình post hóa đơn. 

 

1.5. Nhập hóa đơn có thuế GST hoặc VAT 

Vui lòng liên hệ với Innovative để kích hoạt tùy chọn thanh toán thuế ở cấp dòng 

(line level) hoặc từ một quỹ chuyên dụng nào đó. Nếu bạn thiết lập tùy chọn thanh 

toán thuế từ một quỹ chuyên dụng, bạn phải khai báo tên của quỹ đó. Chú ý rằng 

tùy chọn này có thể được thiết lập riêng biệt cho mỗi đơn vị accounting (accounting 

Cấu hình tính năng Use Tax cho hệ thống 

Fund (Quỹ) 

Use tax có thể được áp dụng cho một quỹ nào đó mà bạn chỉ định. Vui lòng liên hệ 

với Innovative để thiết lập tính năng này. 

Rates (Tỉ suất) 

Thư viện có thể tạo ra các mức tỷ suất thuế khác nhau để hiển thị trong trình đơn thả 

xuống của mục Rates trong quá trình tạo hóa đơn bằng cách thiết lập bảng Tax Rates 

Table. 

Shipping or Service Charges (Phí vân chuyển và phí dịch vụ) 

Hệ thống có thể được cấu hình để áp dụng thuế cho phí vận chuyển và/hoặc phí dịch 

vụ. Vui lòng liên hệ với Innovative để được hỗ trợ. 
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unit) nếu thư viện có sử dụng đơn vị này. Nếu không, thiết lập này là dành cho toàn 

hệ thống. 

 

Theo mặc định, Sierra tính toán các khoản thuế ở cấp độ chung và tỉ lệ phần trăm được áp 

dụng cho tất cả các dòng (line item) trong một hóa đơn. Tuy nhiên, đối với những hóa đơn 

có thuế Goods and Services Tax (GST) hoặc thuế Value Added Tax (VAT), Sierra cung 

cấp hai tùy chọn là : nhập số tiền thuế vào từng dòng trong hóa đơn, hoặc thanh thanh toán 

thuế từ một khoản quỹ chuyên dụng (dedicated fund). Bằng cách nhập số tiền thuế vào 

từng dòng tài liệu trong hóa đơn, thư viện có thể chứa được các khoản thuế được áp dụng 

ở nhiều tỉ lệ khác nhau (ví dụ, tỉ lệ thuế VAT là khác nhau cho từng kiểu tài liệu). Nếu 

thanh toán thuế bằng một quỹ chuyên dụng, thư viện có thể dễ dàng theo dõi các khoản 

thuế có đủ điều kiện để hoàn trả. Khi thư viện chọn một quỹ chuyên dụng, quỹ này được 

sử dụng để thanh toán thuế GST hoặc VAT trên tất cả các hóa đơn được nhập bằng tay. 

Ngoài các hóa đơn được tạo bằng tay, tùy chọn này cũng cho phép thư viện xử lý các hóa 

đơn điện tử (EDIFACT invoices) với thuế GST hoặc VAT ở cấp dòng tài liệu (line-level) 

hoặc áp dụng cho một quỹ chuyên dụng (dedicated fund). 

Dưới đây là hướng dẫn về việc áp dụng thuế trong quá trình xử lý hóa đơn : 

* Nhập tiền thuế vào từng dòng tài liệu trong hóa đơn: 

Để nhập tiền thuế vào từng dòng tài liệu trong hóa đơn, thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Thực hiện theo các bước như trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa đơn. 

Bước 2: Khi nhập một dòng tài liệu cho hoá đơn, nhập số thuế tương ứng vào cột 

GST hoặc VAT. (Tên của cột phụ thuộc vào các thiết lập cho tùy chọn này). 

Bước 3: Tiếp tục các bước nhập hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy trình 

tạo hóa đơn. 

Chú ý rằng hệ thống sẽ hiển thị tổng số thuế ở phía cuối của màn hình giao diện. Số 

tiền này không phải là số tiền thuế tính theo tỷ lệ phần trăm của thuế mà là tổng của 

các khoản tiền thuế được nhập vào trên từng dòng tài liệu. 

Không sẵn sàng cho các thư viện ở Mỹ (Not Available at U.S. Sites) 

Vì GST và VAT không phải là hai loại thuế của Mỹ (US) nên tính năng này 

không thể áp dụng cho các thư viện ở Mỹ. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoice_edifact.html
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Sierra lưu trữ các khoản tiền thuế của mỗi dòng tài liệu trong trường LINE ITEM và loại 

thuế (GST hoặc VAT) trong trường TAX TYPE của biểu ghi hóa đơn này. 

* Thanh toán thuế bằng một khoản quỹ chuyên dụng (Dedicated Fund): 

Để thanh toán các khoản thuế trên một hóa đơn bằng một khoản quỹ chuyên dụng, thực 

hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Thao tác theo các bước được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy trình tạo hóa đơn. 

Bước 2: Khi nhập các khoản tiền cho hóa đơn (ví dụ: phí vận chuyển (shipping), phí dịch 

vụ (service charges)…), nhập tiền thuế vào trường GST hoặc VAT (tên chính xác của 

trường này phụ thuộc vào thiết lập của thư viện). Ở bên phải của trường này, hệ thống hiển 

thị sẵn tên của khoản quỹ chuyên dụng đã được thiết lập sẵn để thanh toán khoản thuế này. 

Bước 3: Hoàn thiện các bước nhập hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. 

Sierra sẽ lưu trữ thông tin về tiền thuế trong trường INV TOTALS của biểu ghi hóa đơn. 

Hệ thống cũng lưu trữ loại thuế (GST hoặc VAT) và mã của quỹ chuyên dụng trong trường 

TAX TYPE của biểu ghi hóa đơn. 

1.6. Thanh toán một phần trên đơn đặt 

Khi xử lý hóa đơn, bạn có thể thanh toán một phần đơn đặt hàng. Bạn có thể thanh toán 

một phần của đơn đặt mà chỉ có một bản tài liệu (single copy), nhiều bản tài liệu (multiple 

copies ) hoặc nhiều tập (multi-volume set). 

* Đơn đặt nhiều bản tài liệu (Multiple-Copy Orders): 

Để thanh toán một phần của đơn đặt có nhiều bản tài liệu, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Tạo một biểu ghi hóa đơn như hướng dẫn trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa 

đơn. 

Bước 2: Trong trường số lượng bản copy, nhập số lượng bản copy mà bạn muốn thanh 

toán. 

Bước 3: Trong trường Amount, nhập tổng số tiền mà bạn sẽ thanh toán cho tất cả các bản 

tài liệu mà bạn đã nhập ở bước 2. 

Bước 4: Hoàn thiện các bước tạo hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_invoice.html#line_item
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_invoice.html#TAX_TYPE
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_invoice.html#INV_TOTALS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_invoice.html#TAX_TYPE
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Khi bạn post hóa đơn này, trạng thái của đơn đặt sẽ được chuyển sang giá trị 'q' - thanh 

toán từng phần (hoặc 'e' - thanh toán từng phần ấn phẩm nhiều kỳ). Đối với đơn đặt có 

nhiều bản tài liệu, hệ thống sẽ tính số tiền được thanh toán bằng số lượng bản nhận được 

nhân với đơn giá trong trường Est. Price của biểu ghi đơn đặt. Chi phí dự chi cho đơn đặt 

trong quỹ sẽ giảm đi một lượng đúng bằng số tiền này. 

* Đơn đặt có một bản tài liệu và đơn đặt nhiều tập (Single-Copy and Multi-Volume 

Set Orders): 

Để thanh toán từng phần cho một đơn đặt chứa một bản tài liệu hoặc một đơn đặt chứa 

nhiều tập, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Tạo một biểu ghi hóa đơn như hướng dẫn trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa 

đơn. 

Bước 2: Trong trường Amount, nhập tổng số tiền mà bạn sẽ thanh toán cho hóa đơn này. 

Bước 3: Khi hệ thống nhắc nhở bạn nhập ghi chú thanh toán (payment note) cho hóa đơn, 

nhập một dấu sao (*) ở phía đầu trường ghi chú để chỉ ra rằng đây là kiểu thanh toán từng 

phần. Sierra sẽ thay đổi trường STATUS của biểu ghi đơn đặt này tới trang thái 'q' (thanh 

toán từng phần – “partially paid”). 

 

Bước 4: Hoàn thiện các bước tạo hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. 

Khi bạn post hóa đơn, Sierra chỉ giảm đi từ quỹ một số tiền bằng đúng số tiền mà bạn đã 

thanh toán, bao gồm cả phí vận chuyển (shipping charges), thuế (tax), chi phí dự chi cho 

đơn đặt (Encumbrance). Bạn có thể tiếp tục thanh toán phần còn lại của đơn đặt vào lần 

khác và Sierra vẫn tiếp tục theo dõi đơn đặt này. 
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1.7. Nhập một dòng tài liệu mà không có biểu ghi đơn đặt (X record) 

Trong Sierra, bất kì tài liệu nào không có biểu ghi đơn đặt vẫn có thể được nhập vào một 

hóa đơn gọi là biểu ghi x (x record). Để tạo biểu ghi x, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tạo một biểu ghi hóa đơn như hướng dẫn trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa 

đơn. 

Bước 2: Trên một dòng tài liệu mới của hóa đơn, trong mục record #, nhập kí tự đầu tiên 

là chữ x, sau đó nhập số biểu ghi (record number) ở phía sau. Ví dụ: x17022617. Số biểu 

ghi này có thể chứa tối đa 11 kí tự và không chứa dấu gạch đứng (|). Sierra sẽ hiển thị hộp 

thoại để bạn nhập thông tin cho biểu ghi x: 

 

Bước 3: Trong hộp thoại Creating X or Y Records, nhập các thông tin phù hợp 

như: Fund, Encumbrance to be removed và Amount of payment. Bạn cũng có thể nhập 

thêm một trường Note chứa tối đa 35 kí tự. Nếu thư viện sử dụng các quỹ nhỏ (subfunds), 

bạn cũng phải nhập thông tin vào trường Subfund. 
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Bước 4: Chọn OK để quay trở về biểu ghi hóa đơn hoặc chọn Cancel để xóa dòng tài liệu 

vừa tạo. 

Bước 5: Hoàn thiện các bước tạo hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. 

 

1.8. Nhập một dòng tài liệu mà không được tính tỉ lệ (Y record) 

Các tài liệu trên một hóa đơn không được tính tiền thuế, tiền vận chuyển hoặc những khoản 

phí khác được gọi là biểu ghi y. Để tạo một biểu ghi y, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Tạo một biểu ghi hóa đơn như hướng dẫn trong phần IX. 1.1. Quy trình tạo hóa 

đơn. 

Bước 2: Trên một dòng mới của biểu ghi hóa đơn, trong mục record # nhập chữ y là chữ 

đầu tiên trong dãy số đó. Số biểu ghi có thể chứa tối đa 11 kí tự và không được chứa dấu 

gạch đứng (|). Sierra sẽ hiển thị hộp thoại Creating X or Y Records để bạn nhập thông tin 

cho biểu ghi y. 

Bước 3: Trong hộp thoại này, nhập các thông tin phù hợp như: Fund, Encumbrance to be 

removed và Amount of payment. Bạn cũng có thể nhập thêm một trường Note chứa tối 

đa 35 kí tự. Nếu thư viện sử dụng các quỹ nhỏ (subfunds), bạn cũng phải nhập thông tin 

vào trường Subfund. 

Các kí tự đặc biệt trong trường Ghi chú 

Innovative khuyến cáo rằng thư viện chỉ nên nhập các kí tự chữ cái vào trong trường 

Note. Các kí tự đặc biệt như dấu và (&), dấu phẩy trên ('), dấu lớn hơn hoặc dấu nhỏ 

hơn… có thể gây ra lỗi hiển thị trong các báo cáo về hoạt động của quỹ (Fund Activity 

Reports). 

Biểu ghi X (X-Record) và nhà cung cấp 

Nếu hóa đơn bạn đang tạo đã có sẵn một nhà cung cấp, Sierra sẽ sử dụng nhà cung 

cấp đó cho biểu ghi x; tuy nhiên, nếu biểu ghi x là dòng đầu tiên trong biểu ghi hóa 

đơn, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn nhập tên của một nhà cung cấp từ danh sách các nhà 

cung cấp đã tồn tại trong hệ thống. 
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Chọn OK để quay trở về biểu ghi hóa đơn hoặc chọn Cancel để xóa dòng vừa tạo. 

Bước 4: Hoàn thiện các bước tạo hóa đơn như được hướng dẫn trong mục IX. 1.1. Quy 

trình tạo hóa đơn. Bạn không thể hoàn thành quá trình tạo hóa đơn mà hóa đơn đó chỉ chứa 

biểu ghi Y. Hóa đơn này phải chứa ít nhất một biểu ghi đơn đạt chuẩn. 

 

2. Post hóa đơn 

Để thay đổi số lượng tối đa hành động post quỹ theo phiên giao dịch, liên hệ với Innovative. 

Số lượng hành động tối đa cho phép hiện tại là 50 lần.  

Để post hoá đơn, bạn phải được gán quyền 178 (Post Invoices). 

Bạn có thể post một hoá đơn bất cứ lúc nào tại thời điểm sau khi bạn nhập hoá đơn, miễn 

là tất cả các hoá đơn trong phiên làm việc của bạn đã hoàn thành (finished). Mỗi phiên làm 

việc có thể chứa lên tới 2000 mục, và các tệp tin lịch sử thannh toán Payment History có 

thể chứa lên tới 10000 mục. Các phiên làm việc nên được post trước khi nó đạt giới hạn 

tối đa trên. 

Khi bạn thực hiện post hoá đơn, Sierra sẽ thực hiện các hành động sau : 

 Tính chi phí dự chi hoặc huỷ chi phí dự chi cho đơn hàng trên quỹ thích hợp 

 Cập nhật chi phí thực chi trên các quỹ 

 Cập nhật tệp tin lịch sử thanh toán Payment History 

Các kí tự đặc biệt trong trường Ghi chú 

Innovative khuyến cáo rằng thư viện chỉ nên nhập các kí tự chữ cái vào trong trường 

Note. Các kí tự đặc biệt như dấu và (&), dấu phẩy trên ('), dấu lớn hơn hoặc dấu nhỏ 

hơn… có thể gây ra lỗi hiển thị trong các báo cáo hoạt động của quỹ (Fund Activity 

Reports). 

Biểu ghi Y (Y-Record) và nhà cung cấp 

Nếu hóa đơn bạn đang tạo đã có sẵn một nhà cung cấp, Sierra sẽ sử dụng nhà cung 

cấp đó cho biểu ghi Y; tuy nhiên, nếu biểu ghi Y là dòng đầu tiên trong biểu ghi hóa 

đơn, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn nhập tên của một nhà cung cấp từ danh sách các nhà 

cung cấp đã tồn tại trong hệ thống. 
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 Xoá các mục đã post trong phiên làm việc. 

Ngoài ra, hệ thống thực hiện những thay đổi dưới đây đối với những biểu ghi đơn đặt đã 

thực hiện post hoá đơn : 

 Cập nhật trường STATUS 

 Thêm trường PAID 

 Cập nhật trường RDATE (nếu bạn thiết lập trên hoá đơn sử dụng ngày thanh toán 

chính là ngày nhận hàng). 

 Thêm trường INT NOTE cho các đơn hàng khiếu nại hoặc đơn hàng đã huỷ. 

 

Để post hoá đơn, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Pay an Invoice từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Chọn một hoặc một vài session đã sẵn sàng để post (các session có trạng thái 

"Ready to be posted"). Hoặc chọn nút Post All để post tất cả các session có trạng thái 

"Ready to be posted". Nếu bạn chọn Post All, các session sẽ được post theo số thứ tự. 

Bước 3: Nếu bạn chọn một session có trạng thái "Ready to be posted", bạn sẽ nhìn thấy 

cửa sổ "Choose an invoice" (bạn có thể chọn bất cứ hóa đơn nào được liệt kê trong danh 

sách và chọn nút View để xem thông tin chi tiết nếu muốn). Khi bạn sẵn sàng post các hóa 

đơn, chọn nút Post. 

Bước 4: Nếu bạn chưa lựa chọn một máy in, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn chọn máy in để in 

các thông tin sẽ post. 

Chỉ Post chi phí dự chi 

Thông thường, tất cả chi phí dự chi cho đơn hàng có thể được post khi bạn thực hiện 

post bất cứ session nào. Tuy nhiên, bạn có thể post các khoản chi phí dự chi cho đơn 

hàng tại bấy cứ khi nào sau khi tạo biểu ghi đơn đặt và có chi phí dự chi cho đơn hàng 

trên quỹ. Lưu ý rằng các chi phí dự chi được lưu trong một tệp tin hệ thống (lien file), 

không cho phép người dùng nhìn thấy. Nếu không có các hoá đơn trong session, hệ 

thống sẽ hiển thị là không có gì để post; tuy nhiên nếu bạn chọn nút Post All, các chi 

phí dự chi cho đơn hàng trong tệp tin lưu trữ sẽ được post.. 
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Bước 5: Nhập một tiêu đề trang (page header) khi được hệ thống nhắc nhở và chọn OK. 

Bạn có thể nhập tối đa 29 kí tự cho tiêu đề trang. Bạn cũng có thể bỏ trống thông tin về 

tiêu đề trang nếu muốn. 

Sau khi bạn chọn OK, Sierra sẽ in báo cáo Encumbrance Register, Invoice Register, 

và Invoice Summary. Nếu có file nào đó đang được hệ thống sử dụng (in use), Sierra sẽ 

hiển thị một thông báo lỗi để chỉ ra các file được sử dụng và kết thúc quá trình posting. Hệ 

thống sẽ đưa bạn trở về cửa sổ Choose a session. 

 

Bước 6: Sau khi Sierra in các báo cáo, hệ thống sẽ hỏi bạn như sau: Is printout OK? Nếu 

các báo cáo có vấn đề gì đó, chọn No; dữ liệu này sẽ được lưu lại để bạn có thể post lại. 

Nếu đúng, chọn Yes; dữ liệu được xóa và hệ thống in sẽ in báo cáo Posting Register. 

Bước 7: Sau khi báo cáo Posting Register được in ra, hệ thống tiếp tục nhắc nhở bạn có 

tiếp tục post hay không. Chọn Yes để tiếp tục hoặc chọn No để hủy việc post và quay trở 

lại cửa sổ Choose a session. Dữ liệu sẽ được lưu lại để bạn có thể post lại. 

Nếu chọn Yes, Sierra sẽ cập nhật biểu ghi đơn đặt, biểu ghi hóa đơn, biểu ghi nhà cung 

cấp, cập nhật các quỹ và file Payment History. Khi việc posting được hoàn thành, hệ thống 

sẽ hiển thị một báo cáo tóm tắt liên quan tới việc posting. Chú ý rằng báo cáo này sẽ hiển 

thị trên màn hình (trong tab Post Payment History), nhưng không được in ra. 

Bước 8: Chọn Quit để quay trở lại danh sách các session. Nếu bạn chọn Post All, hãy chọn 

Continue để tiếp tục post các session tiếp theo. 

3. Tìm kiếm và xem hóa đơn 

Để xem chi tiết một hóa đơn, bạn phải được gán quyền số 418 (View invoice 

records). 

CHÚ Ý 

Khi hệ thống bắt đầu post session hiện tại, nếu nó tìm thấy một session khác đang post 

dở dang (bị gián đoạn) từ trước, hệ thống sẽ không post sesion hiện tại. Trong trường 

hợp này, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi như sau: Partially posted session found. 

Please finish posting session <x> first. Lúc này, bạn phải làm theo bước 2 và bước 3 

ở trên để hoàn thành sesion đang post dở trước, sau đó mới có thể post sesion hiện tại. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_posting_encumbrance.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_invregister.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_invsummary.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_postingreg.html
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Tính năng Browse Invoices trong Sierra cho phép bạn tìm kiếm và xem chi tiết các hóa 

đơn mà cán bộ thư viện đã nhập vào hệ thống, bao gồm cả các hóa đơn đang bị dừng 

(suspended invoice) và các hóa đơn đã hoàn thành mà vẫn chưa được post lên hệ thống. 

 

Để tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của một hóa đơn, thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Chọn Browse Invoices trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm hóa đơn theo tiêu chí phù hợp. Khi bạn tìm kiếm, màn hình sẽ hiển thị 

danh sách các hóa đơn phù hợp với tiêu chí bạn vừa tìm kiếm. Nếu bạn click vào một dòng 

kết quả nào đó, phần phía trên của màn hình sẽ hiển thị thông tin tóm tắt của hóa đơn đó. 

 

Bước 3: Chọn Select để xem thông tin chi tiết của hóa đơn đó. 

Bước 4: Để in hóa đơn, chọn Print Inv. 

Bước 5: Sau khi xem xong, chọn Quit để thoát khỏi giao diện của hóa đơn đó. Chọn Yes khi 

khi hệ thống yêu cầu bạn xác nhận để quay về màn hình hiển thị danh sách các kết quả mà 

bạn đã tìm kiếm. 

GHI CHÚ 

Với tính năng này, các hóa đơn chỉ hiển thị trong chế độ chỉ xem (view-only) nên bạn 

không thể chỉnh sửa được hóa đơn. Để chỉnh sửa hóa đơn, bạn cần truy cập từ tính 

năng Pay An Invoice. 
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X. Báo cáo thống kê trong phân hệ Bổ sung 

1. Tạo Review File 

Tính năng Create Lists cho phép bạn tạo một danh sách các biểu ghi, được gọi là một 

review file, từ các kết quả của các truy vấn được thực hiện theo các tiêu chí mà bạn lựa 

chọn. Bạn có thể kết hợp dữ liệu của nhiều loại biểu ghi khác nhau, như biểu ghi thư mục 

và biểu ghi tài liệu và tìm kiếm các giá trị cụ thể nào đó trong các biểu ghi. Tuy nhiên, tất 

cả các biểu ghi được liệt kê trong một review file phải có cùng một kiểu. Ví dụ, bạn có thể 

tìm kiếm trên trường Material Type của biểu ghi thư mục và trường Location của biểu 

ghi tài liệu để tạo ra một danh sách các biểu ghi thư mục (bib record) có các tài liệu (items 

record) được sở hữu bởi một chi nhánh nào đó. 

Sierra sẽ chuyển đổi truy vấn của bạn thành dạng câu lệnh SQL để nó thực hiện tìm kiếm 

trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn sẽ trả về cho bạn một danh sách các biểu ghi phù hợp và lưu 

trữ nó trong một review file. Khi bạn tạo một review file, bạn có thể xem danh sách này 

cũng như xem lại truy vấn đã được thực hiện để đưa ra danh sách đó. Bạn có thể sắp xếp 

(sort) lại danh sách theo ý muốn. Bạn có thể chọn và in một vài trường trong danh sách các 

biểu ghi hoặc xuất chúng ra dạng file dữ liệu. Bạn cũng có thể sử dụng một review file để 

làm đầu vào cho các chức năng khác trong Sierra như việc nhập hay cập nhật các biểu ghi. 

Các review file có chứa số biểu ghi, vì vậy nó không phải là một bảng thống kê tĩnh. Khi 

bạn xem danh sách các biểu ghi trong một review file, hệ thống sẽ tiến hành tìm kiếm và 

cập nhật những thông tin mới nhất về biểu ghi. Nếu có bất kì thay đổi nào, các biểu ghi này 

đều được cập nhật trong danh sách. 

Mỗi một review file sẽ lưu lại các biểu ghi trong danh sách của nó cho tời khi bạn xóa 

chúng. 

Để tìm hiểu cách tạo báo cáo Creat List, vui lòng tham khảo tài liệu “Hướng dẫn tạo danh 

sách Review File”. 

2. Xem báo cáo tài chính của một quỹ 

Để xem một biểu ghi quỹ và báo cáo tài chính của nó, bạn phải được gán quyền số 086 

(Fund Reports).  

Trong Sierra, bạn có thể xem báo tài chính của một quỹ hoặc của một cây thư mục của quỹ. 

Cây thư mục này bao gồm các nhóm quỹ lớn và các nhóm quỹ con trong Sierra. Báo cáo 

tài chính cho phép bạn xem các thông tin về nguồn ngân sách, chi phí thực chi, chi phí dự 
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chi cho đơn hàng, số tiền khả dụng và số tiền mặt hiện còn trong một quỹ, một nhóm quỹ 

con hay một nhóm quỹ lớn. 

Sierra cho phép bạn: 

 Xem thông tin của một quỹ hoặc một nhóm quỹ 

 Tạo đồ thị hoặc biểu đồ cho một quỹ hoặc một nhóm quỹ 

 In một báo cáo tài chính cho một quỹ hoặc một nhóm quỹ 

 Tạo báo cáo về các hoạt động của một quỹ 

 So sánh giữa các quỹ 

2.1. Xem thông tin của một quỹ hoặc một nhóm quỹ 

Để xem thông tin của một quỹ hoặc một nhóm quỹ, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Trên cây thư mục của quỹ bên trái giao diện, chọn quỹ hoặc nhóm quỹ mà bạn 

muốn xem. 

Bước 3: Chọn thẻ Funds, bạn sẽ nhìn thấy một bảng chứa tên quỹ và các thông tin về 

nguồn ngân sách, chi phí thực chi, chi phí dự chi cho đơn hàng, số tiền khả dụng và số tiền 

mặt hiện còn của các quỹ trong nhóm. Nếu bạn chọn xem thông tin của một quỹ, khi chọn 

thẻ Funds, hệ thống sẽ hiển thị biểu ghi của quỹ đó. 

2.2. Tạo đồ thị hoặc biểu đồ cho một quỹ hoặc một nhóm quỹ 

Để xem thông tin của quỹ hoặc nhóm quỹ theo dạng biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột, thực 

hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Trên cây thư mục phía bên trái màn hình, chọn quỹ hoặc nhóm quỹ mà bạn muốn 

xem. 

Bước 3: Chọn thẻ Pie Chart hoặc Bar Chart để xem các thông tin của quỹ/nhóm quỹ theo 

dạng biểu đồ tròn hoặc biểu đồ cột. 

2.3. In các báo cáo tài chính của quỹ 

Trong Sierra, bạn có thể tạo và in các báo cáo tài chính của một quỹ hoặc một nhóm quỹ. 

Các báo cáo hiện tại là thông tin của lần post cuối cùng trên hệ thống. 
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Báo cáo tài chính của một quỹ bao gồm các số liệu về nguồn ngân sách, chi phí thực chi, 

chi phí dự chi cho đơn hàng và số tiền khả dụng của quỹ. Báo cáo tài chính của một nhóm 

quỹ bao gồm các số liệu về nguồn ngân sách, chi phí thực chi, chi phí dự chi cho đơn hàng, 

số tiền khả dụng, số tiền mặt còn lại và phần trăm đã chi tiêu của quỹ (ví dụ : phần trăm 

chi tiêu trên tổng ngân sách, lưu ý là số tiền thực chi (expenditure) cộng với số tiền dự chi 

(encumbrance) bằng với số tiền đã chi tiêu (spent)). Nếu bạn tạo một báo cáo cho nhóm 

quỹ, bạn có thể xác định cấp độ chi tiết trên cây thư mục để hiển thị ra báo cáo tương ứng. 

* In báo cáo tài chính cho một quỹ: 

Để tạo ra báo cáo tài chính cho một quỹ, thực hiện theo các bước sau đây :  

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng Function. 

Bước 2: Trong cây thư mục của quỹ và nhóm quỹ, mở thư mục chứa quỹ mà bạn muốn tạo 

báo cáo. 

Bước 3: Chọn một quỹ mà bạn muốn. 

Bước 4: Chọn thẻ Report. Trạng thái tài chính của quỹ sẽ được hiển thị trên màn hình. 

 

Bước 5: Để in báo cáo, chọn biểu tượng Print từ thanh công cụ. 

* In báo cáo tài chính cho một nhóm quỹ: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng Function. 

Bước 2: Từ thư mục Hierarchies hoặc Old Hierarchies trong cây thư mục bên trái giao 

diện, chọn một thư mục con tương ứng với nhóm quỹ mà bạn muốn tạo báo cáo. 

Bước 3: Chọn thẻ Report. 
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Bước 4: Theo mặc đinh, tuỳ chọn Detail report được lựa chọn sẵn. Điều đó cho phép hệ 

thống tạo ra một báo cáo chi tiết cho tất cả các nhóm quỹ nhỏ và quỹ nằm nhóm mà bạn đã 

chọn. 

Nếu bạn muốn giới hạn mức độ chi tiết của báo cáo, hãy bỏ dấu tick trong ô Detail 

report và nhập số thể thiện cấp độ chi tiết của báo cáo vào ô Number of Levels. 

Bước 5: Nhập tên của báo cáo vào ô Report Header. 

Bước 6: Để bắt đầu chạy báo cáo tài chính, chọn Start. Kết quả sẽ xuất hiện trong 

bảng ACCOUNTING REPORT. 

 

Bước 7: Để in báo cáo tài chính, chọn nút Print từ thanh công cụ. 

2.4. Tạo báo cáo về hoạt động của quỹ 

Báo cáo hoạt động của quỹ cũng giống như bảng lịch sử giao dịch của ngân hàng, được 

trình bày chi tiết trong bảng tính dựa trên số dư của quỹ trước đó và số dư hiện tại, cùng 

với lịch sử hoạt động của nguồn tài chính trong quỹ. Báo cáo này hiển thị thông tin cho 

mỗi quỹ dựa trên các số liệu hiện tại trong tệp tin Payment History. Tệp tin Payment 

History lưu lại tất cả các nguồn ngân sách, số tiền đã chi, chi phí dự chi cho đơn hàng, và 

số tiền dự chi được khấu trừ (disencumbrance) đã được post. Ngoài ra, báo cáo còn liệt kê 

tất cả các quỹ có các khoản tiền bất hợp lý (out of balance). 

 

Với tính năng báo cáo hoạt động quỹ (Fund Activity Report), bạn có thể: 

 Xem và in một báo cáo hoạt động của quỹ. 

LƯU Ý 

Vì tệp tin Payment History chứa số lượng tối đa 10,000 giao dịch, nên bạn cần phải 

xóa các lịch sử chứa trong đó trước khi nó đạt ngưỡng tối đa. Innovative khuyến cáo 

nên xoá lịch sử tệp tin hàng tuần (hoặc ít nhất là hàng tháng). 
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 Xem và in báo cáo hoạt động cho tất cả các quỹ (và tuỳ chọn xoá tệp tin Payment 

History). 

 Xuất báo cáo hoạt động quỹ. 

 Giải quyết các quỹ có các khoản tiền bất hợp lý. 

* Xem và in báo cáo hoạt động của một quỹ: 

Để tạo báo cáo hoạt động cho một quỹ, thực hiện theo các bước sau :  

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng (mục Function). 

Bước 2: Chọn một quỹ từ cây thư mục quỹ.  

Bước 3: Chọn thẻ Activity. Hệ thống hiển thị một bảng chứa các số liệu tài chính được 

chia thành các cột Appropriation (ngân sách của quỹ), Expenditure (số tiền đã chi), 

và Encumbrance (chi phí dự chi cho đơn hàng), theo các mục PREVIOUS BALANCE 

(số tiền trước đây), CURRENT ACTIVITY (các giao dịch hiện tại) và CURRENT 

BALANCE (Số tiền còn lại). Ngoài ra, tổng số tiền đã thanh toán (hoặc dự chi), trung bình 

chi tiêu (year-to-date averages), tổng cộng và bất cứ số tiền nào bị lỗi sẽ được hiển thị ở 

phía cuối của bảng. 

Bước 4: Chọn nút Print để in báo cáo. Khi bạn xem và in báo cáo hoạt động chỉ cho 1 quỹ, 

bạn không thể xoá tệp tin lịch sử thanh toán (Payment History). 

Bước 5: Chọn nút Close để đóng chức năng báo cáo hoạt động quỹ và quay trở lại thẻ 

Fund. 

* Xem, in báo cáo của tất cả các quỹ và xóa tệp Payment History : 

Để xoá lịch sử thanh toán (Payment History), bạn phải tạo một báo cáo hoạt động quỹ cho 

tất cả các quỹ trong thư mục Current Funds. Để thực hiện điều đó, thao tác theo các bước 

sau đây : 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng (mục Function). 

Bước 2: Chọn thư mục con Current Funds 

Bước 3: Chọn thẻ Activity. 

Bước 4: Nhập tiêu đề cho báo cáo hoạt động quỹ trong mục Report Header. 

Bước 5: Tích chọn vào ô Show All nếu bạn muốn hiển thị dữ liệu báo cáo của tất cả các 

quỹ trong thư mục Current Funds, kể cả những quỹ không có giao dịch. 
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Bước 6: Chọn Start để tạo báo cáo hoạt động quỹ. (Trong quá trình xử lý, bạn có thể 

chọn Stop dừng lại). 

Bước 7: Khi hộp thoại Activity Summary hiển thị, xác nhận các thông tin là chính xác bằng 

cách chọn OK để tiếp tục. Nếu thông tin không chính xác, click chuột vào dấu “x” để đóng 

lại hộp thoại.   

Ví dụ: 

 

Bước 8: Đối với mỗi quỹ, bảng hiển thị tài chính được chia thành các cột Appropriation 

(ngân sách của quỹ), Expenditure (chi phí đã chi), và Encumbrance (chi phí dự chi), theo 

các mục PREVIOUS BALANCE (số tiền còn lại trước đây), CURRENT ACTIVITY 

(các giao dịch hiện tại), và CURRENT BALANCE (số tiền còn hiện tại). 

Ngoài ra, tổng số tiền đã thanh toán (hoặc dự chi), trung bình chi tiêu (year-to-date 

averages), tổng cộng và bất cứ số tiền nào bị lỗi sẽ được hiển thị cho từng quỹ. 

Nếu thư viện của bạn sử dụng các quỹ con (subfund), báo cáo hoạt động quỹ cũng bao gồm 

chi phí đã chi của quỹ con và tỷ lệ phần trăm đã chi của quỹ con trên tổng số đã chi của 

quỹ tổng. 

Ví dụ: 
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Bước 9: Chọn Print. Sau khi hoàn thành lệnh in, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại, xác 

nhận bản in quỹ đã thành công (bằng cách đánh dấu checkbox vào mục Printout is OK). 

 

Nếu không có quỹ nào có số liệu bất hợp lý (out of balance) bạn có thể xoá tệp tin 

Payment History, bằng cách đánh dấu vào hộp thoại Clear payment history. Nếu 

có một quỹ có số liệu thống kê bất hợp lý (out of balance), tuỳ chọn để xoá tệp tin 

Payment History sẽ không xuất hiện. 
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Bước 10: Chọn nút Close để thoát khỏi chế độ báo cáo hoạt động quỹ và quay trở lại 

thẻ Funds. 

* Xuất báo cáo về hoạt động quỹ: 

Ngoài việc in báo cáo hoạt động quỹ, bạn có thể xuất ra và mở chúng dưới dạng bảng. Đầu 

ra của báo cáo là định dạng .xls, nó sẽ tự động được mở bằng công cụ trên máy tính của 

bạn (thông thường là Excel). Bạn có thể xuất báo cáo hoạt động của một quỹ riêng lẻ hoặc 

tất cả các quỹ trong hệ thống.   

Để xuất một báo cáo hoạt động quỹ (Fund Activity Report), thực hiện theo các bước sau 

đây : 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách chức năng trong mục Function. 

Bước 2: Để xuất một báo cáo hoạt động cho quỹ riêng lẻ, chọn một mã quỹ trên cây thư 

mục quỹ. Để xuất báo cáo tất cả các quỹ, chọn thư mục Current Funds. 

Bước 3: Trên giao diện phía bên phải màn hình, chọn thẻ Activity. 

Bước 4: Chọn biểu tượng Export từ thanh công cụ. Lưu ý rằng hệ thống sẽ có thể mất một 

vài phút để xử lý tuỳ thuộc vào số lượng giao dịch trong báo cáo.  

Bước 5: Hộp thoại Select an Export Method xuất hiện, chọn Open in Excel để mở báo cáo 

dưới dạng excel hoặc chọn Cancel để huỷ việc xuất dữ liệu và quay trở lại thẻ Activity. 

 

LƯU Ý 

Nếu tuỳ chọn Fund Activity report shows YTD appro history được thiết lập là 

"YES", Sierra sẽ lưu lịch sử giao dịch của quỹ khi bạn xoá tệp tin lịch sử thanh toán 

(Payment History). 
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Lưu ý rằng hệ thống không xuất tất cả các yếu tố dữ liệu từ báo cáo hoạt động quỹ. Hệ 

thống chỉ xuất ra các yếu tố dữ liệu dưới đây : 

Yếu tố Chứa 

Fund Code Mã quỹ 

Fund Name Tên quỹ 

Date Ngày giao dịch1 

Type Loại giao dịch, là một trong những loại sau: Appropriation 

(Appro), Expenditure (Exp), or Encumbrance (Enc) 

Voucher/Encum# Số Voucher hoặc số Encumbrance 

Order Rec# Số biểu ghi đơn đặt hàng đã được lược bớt chữ "o". Nếu một quỹ 

chuyên dùng để trả thuế, trường này có chứa thông tin về loại thuế 

(có thể là GST hoặc VAT). 

Title Trường nhan đề (được gắn thẻ t) đầu tiên trong biểu ghi thư mục 

Appro Tổng ngân sách của quỹ2 

Exp Số tiền đã chi2 

Enc Số tiền dự chi2 

1 Ngày giao dịch sẽ được xuất ra theo định dạng thời gian mà thư viện đã chọn.  
2 Tất cả số tiền sẽ được xuất ra theo loại tiền tệ nội bộ mà thư viện sử dụng. Lưy ý: Sierra 

không xuất ra các biểu tượng của loại tiền tệ (Ví dụ : $, VND…). 

* Các quỹ bị mất cân bằng: 

LƯU Ý 

Các dòng trong báo cáo được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái của mã quỹ. Nếu bạn 

sử dụng công cụ sắp xếp của excel, các cột phải được sắp xếp cùng với nhau để đảm 

bảo rằng các phần tử dữ liệu trong mỗi hàng được đồng bộ. 
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Nếu có một hoặc nhiều hơn các quỹ bị mất cân bằng (số dư không khớp với thực tế), bạn 

không thể xoá tệp tin Payment History trong quá trình in Báo cáo hoạt động của các quỹ.  

Bạn không thể post bất kỳ phiên giao dịch nào cho tới khi giải quyết được tình trạng mất 

cân bằng của quỹ.  

Thực hiện các bước dưới đây để giải quyết tình trạng mất cân bằng quỹ : 

Bước 1: Kiểm tra báo cáo để xem lại các quỹ bất hợp lý trong báo cáo Posting Registers 

và Invoice Registers đã được in trong lần cuối cùng bạn in báo cáo. 

Bước 2: Liên hệ với Innovative. Innovative sẽ tư vấn cho bạn để thực hiện một trong các 

hoạt động sau: 

 Nếu số dư hiện tại bị lỗi, điều chỉnh khoản quỹ đó.  

 Nếu có dư hoặc thiếu một giao dịch nào đó nhưng số tiền hiển thị là đúng, ghi 

chú trong báo cáo về việc này.  

 Chọn Clear the Payment History từ mục Tools để xoá tệp tin lịch sử thanh 

toán. Khi bắt đầu post quỹ, nếu phát hiện thấy tệp tin Payment History đã đạt 

tới giới hạn tối đa, hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn biết và ngừng post. 

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn có thể post các phiên giao dịch và in lại các báo cáo. 

Các quỹ này khi đó lại tiếp tục bị mất cân bằng (out of balance) bởi vì hệ thống vẫn đang 

sử dụng số tiền bị sai. Bạn cần phải xóa tệp tin Payment History thêm một lần nữa. Lần 

tiếp theo khi bạn in báo cáo hoạt động quỹ, các quỹ này sẽ trở lại trạng thái cân bằng. 

2.5. So sánh giữa các quỹ 

Tính năng Quick Lists cho phép bạn tạo một nhóm quỹ tạm thời nhằm mục đích so sánh 

chúng với nhau một cách nhanh chóng và dễ dàng. 

Để tạo nhóm quỹ tạm thời, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn Tools | Quick List. Sierra sẽ hiển thị hộp thoại để bạn chọn các quỹ mà 

bạn muốn thêm vào nhóm tạm thời. 

Bước 3: Đặt tên cho nhóm này. Nếu bạn nhập một tên trùng với tên của một nhóm tạm 

thời đã tồn tại trong hệ thống, Sierra sẽ thêm các quỹ bạn chọn vào nhóm đó (nhóm đã 

tồn tại). 
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Bước 4: Chọn một quỹ trong danh sách và chọn nút Insert. Khi bạn chèn thêm các quỹ 

vào nhóm, chúng được tự động thêm vào thư mục Temp (tạm thời). 

Bước 5: Tiếp tục chọn các quỹ vào nhóm, sau khi chọn xong các quỹ bạn muốn, chọn nút 

Done để kết thúc.  

 

Bạn có thể xem số liệu của các quỹ trong nhóm quỹ tạm thời hoặc xem biểu đồ của quỹ 

như đối với các nhóm quỹ thông thường. Lưu ý các nhóm quỹ tạm thời sẽ chỉ được lưu 

cho đến khi bạn thoát khỏi tính năng Funds. 

3. Thống kê nhà cung cấp 

Để tạo, in và sao chép dữ liệu liên quan đến hoạt động và hiệu suất của các nhà cung cấp, 

bạn phải được gán quyền 082 (Update vendor records). 

Trong chức năng Vendor Statistics, bạn có thể tạo các báo cáo hoạt động của nhà cung 

cấp (Activity report) để theo dõi các hoạt động của nó, cũng như tạo báo cáo hiệu suất 

(Performance report) để theo dõi hiệu suất đáp ứng các đơn đặt hàng cho thư viện. Bạn 

cũng có thể in các báo cáo và sao chép dữ liệu báo cáo tới các trường có độ dài cố định 

trong biểu ghi nhà cung cấp (các trường thống kê). Khi tạo báo cáo, bạn cần thiết lập các 

tham số dưới đây cho biểu ghi đơn hàng để dựa vào đó hệ thống có thể thực hiện các thống 

kê :  

 Một danh sách các biểu ghi đặt hàng dùng để phân tích 

 Khoảng thời gian đặt hàng 

 Thống kê theo kiểu đặt hàng 

 Thống kê bao gồm cả ấn phẩm định kỳ 
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Các báo cáo này không phân tích các biểu ghi checkin hoặc các hộp checkin (boxes, tương 

ứng với một kỳ ấn phẩm). Do đó, các hoạt động nhận và khiếu nại trong biểu ghi checkin 

sẽ không được thể hiện trong báo cáo. 

3.1. Tạo báo cáo hoạt động của nhà cung cấp (Activity report) 

Báo cáo theo dõi các hoạt động đặt hàng trong một khoảng thời gian cụ thể và đếm tất cả 

các đơn đặt hàng, các đơn hàng đã nhận, tài liệu đã thanh toán, các đơn hàng đã huỷ và các 

khiếu nại. Báo cáo hoạt động của nhà cung cấp: 

 Bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến nhà cung cấp trong một khoảng thời gian 

mà bạn chỉ định, các biểu ghi đặt hàng có thể có hoặc không có thông tin trong trường 

ODATE. 

 Loại trừ các biểu ghi đặt hàng có trạng thái (STATUS) là  '1' hoặc '2' (tương ứng là, 

"on hold" hoặc "approved"). 

 Không tính toán thống kê tỉ lệ phần trăm cho các đơn hàng đã nhận, đã huỷ hoặc 

khiếu nại. 

 Không tính toán thống kê trên các đơn hàng tồn đọng, bởi vì nó không có mối liên 

quan giữa các đơn hàng đã đặt hàng trong một khoảng thời gian nhất định và các đơn 

hàng đã nhận được trong cùng một khoảng thời gian. 

Để báo cáo thống kê được đầy đủ và chính xác, lựa chọn toàn bộ cơ sở dữ liệu để phân 

tích. Tất cả các biểu ghi cần được bao gồm trong báo cáo Activity vì các hoạt động vẫn 

đang diễn ra (ví dụ như các thanh toán và khiếu nại) và có thể ảnh hướng tới các biểu ghi 

đơn đặt hàng đã nhập vào hệ thống sau một khoảng thời gian. 

Để tạo báo cáo về hoạt động của nhà cung cấp, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Chọn Vendor Statistics từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2 : Sử dụng danh sách thả xuống để chọn một trong các phương thức tìm kiếm sau 

và nhập tiêu chí tìm kiếm tương ứng : 

 Range để tìm một danh sách các biểu ghi 

 Review để tìm trong một review file 

 Index để tìm kiếm theo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu 

 Advanced để tìm theo phương thức sử dụng từ khoá tìm nâng cao (Advanced 

Word Searching) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
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Bước 3: Chọn nút Activity. 

Bước 4: Trong các trường From và To, xác định phạm vi thời gian mà bạn muốn chạy báo 

cáo. 

Bước 5: Nếu bạn muốn giới hạn theo kiểu đơn đặt,  bên cạnh giá trị Limit by Order Type, 

chọn nút "NONE" sau đó chọn một giá trị trong hộp thoại Code Selector  

Bước 6: Nếu bạn không muốn ấn phẩm định kỳ được bao gồm trong báo cáo, đánh dầu vào 

vào tùy chọn Exclude serials. 

Bước 7: Để bắt đầu tạo báo cáo, chọn nút Start. 

Bước 8: Sau khi tính toán xong, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo với các thông tin sau: 

 Amounts 

 Quantities 

 Delivery Time 

 Totals 

 Errors 

Bước 9: Nếu bạn  muốn sao chép dữ liệu trong báo cáo tới biểu ghi nhà cung cấp, bao gồm 

cả những nhà cung cấp không có hoạt động gì, hãy chọn Reset All Vendors. Nếu không, 

chỉ những nhà cung cấp có báo cáo hoạt động mới được cập nhật. 

Bước 10: Để cập nhật các số liệu thống kê trong báo cáo vào biểu ghi nhà cung cấp, chọn 

nút Copy to Vendors. 

Khi sử dụng phương pháp này để cập nhật biểu ghi nhà cung cấp, cần chú ý rằng không có 

thông tin nào trong biểu ghi nhà cung cấp để nhóm các đơn đặt hàng theo một khoảng thời 

gian và các thông số khác mà bạn lựa chọn để cập nhật. Ngoài ra, mỗi lần bạn chọn nút 

Copy to Vendors, các dữ liệu báo cáo mới sẽ được ghi đè lên những dữ liệu đang tồn tại 

trong biểu ghi nhà cung cấp. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, hãy cân nhắc sử dụng 

phương thức này thường xuyên để việc cập nhật dữ liệu trên biểu ghi có ý nghĩa đối với 

bạn. 

3.2. Tạo báo cáo hiệu suất của nhà cung cấp (Performance report) 

Báo cáo hiệu suất đo lường khả năng đáp ứng của nhà cung cấp đối với các đơn đặt hàng 

của thư viện trong một khoảng thời gian nhất định. Báo cáo theo dõi xem khi nào các đơn 

hàng được đặt và tất cả các hoạt động tiếp theo liên quan tới đơn đặt đó. Báo cáo hiệu suất : 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_activity.html#amounts
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_activity.html#quantities
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_activity.html#delivery
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_activity.html#totals
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_activity.html#errors
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 Chỉ bao gồm các biểu ghi đơn đặt hàng có giá trị trong trường ODATE nằm trong 

khoảng thời gian đã xác định. 

 Không bao gồm các biểu ghi đơn đặt hàng có trường ODATE trống. 

 Không bao gồm các thống kê khác (ví dụ như các đơn hàng đã nhận, đã huỷ) trừ khi 

giá trị trong trường ODATE của biểu ghi đơn đặt rơi vào khoảng thời gian đã xác 

định.  

 Không bao gồm các biểu ghi đặt hàng có trạng thái (STATUS) là '1' hoặc '2' (tức là 

trạng thái "on hold" hoặc "approved") 

 Tính toán giá trung bình, số tiền thanh toán và tỷ lệ phần trăm của các đơn hàng đã 

nhận, đã khiếu nại và đã huỷ.  

Đối với các báo cáo hiệu suất, bạn nên lựa chọn một khoảng thời gian dài giữa thời điểm 

đơn hàng được đặt và thời điểm báo cáo này được tạo ra. Nếu không, khi bạn tính toán các 

số liệu thống kê đối với các đơn hàng đã đặt trong thời gian gần đây (phạm vi thời gian quá 

ngắn), báo cáo có thể chỉ thống kê được các đơn hàng hiện tại và không có hoạt động nào 

khác. 

Để tạo báo cáo về hoạt động của nhà cung cấp, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1 : Chọn Vendor Statistics từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2 : Sử dụng danh sách thả xuống để chọn một trong các phương thức tìm kiếm sau 

và nhập tiêu chí tìm kiếm tương ứng : 

 Range để tìm một danh sách các biểu ghi 

 Review để tìm trong một review file 

 Index để tìm kiếm theo chỉ mục trong cơ sở dữ liệu 

 Advanced để tìm theo phương thức sử dụng từ khoá tìm nâng cao (Advanced 

Word Searching) 

Bước 3: Chọn nút Performance. 

Bước 4: Trong các trường From và To, xác định phạm vi thời gian mà bạn muốn chạy báo 

cáo. 

Bước 5: Nếu bạn muốn giới hạn theo kiểu đơn đặt,  bên canh dòng Limit by Order Type 

hãy chọn nút "NONE" sau đó chọn một giá trị trong hộp thoại được hiển thị. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
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Bước 6: Nếu bạn không muốn ấn phẩm định kỳ được bao gồm trong báo cáo, đánh dấu vào 

tùy chọn Exclude serials. 

Bước 7: Để bắt đầu tạo báo cáo, chọn nút Start. 

Bước 8: Sau khi tính toán xong, hệ thống sẽ hiển thị báo cáo với các thông tin sau: 

 Amounts 

 Quantities 

 Delivery Time 

 Percentage 

 Totals 

 Errors 

Bước 9: Nếu bạn  muốn sao chép dữ liệu trong báo cáo tới biểu ghi nhà cung cấp, bao gồm 

cả những nhà cung cấp không có hoạt động gì, hãy chọn Reset All Vendors. Nếu không, 

chỉ những nhà cung cấp có báo cáo hoạt động mới được cập nhật. 

Bước 10: Để cập nhật các số liệu thống kê trong báo cáo vào biểu ghi nhà cung cấp, chọn 

nút Copy to Vendors. 

Khi sử dụng phương pháp này để cập nhật biểu ghi nhà cung cấp, cần chú ý rằng không có 

thông tin nào trong biểu ghi nhà cung cấp để nhóm các đơn đặt hàng theo một khoảng thời 

gian và các thông số khác mà bạn lựa chọn để cập nhật. Ngoài ra, mỗi lần bạn chọn nút 

Copy to Vendors, các dữ liệu báo cáo mới sẽ được ghi đè lên những dữ liệu đang tồn tại 

trong biểu ghi nhà cung cấp. Nếu bạn muốn sử dụng tính năng này, hãy cân nhắc sử dụng 

phương thức này thường xuyên để việc cập nhật dữ liệu trên biểu ghi có ý nghĩa đối với 

bạn. 

 

4. Sử dụng tính năng Statistics 

Tính năng Statistics là công cụ để tạo ra một loạt các báo cáo thống kê về cơ sở dữ liệu 

của bạn. Để sử dụng tính năng Statistics, bạn phải được gán quyền 19 (Create statistical 

reports). 

4.1. Tạo báo cáo – Báo cáo biểu ghi đơn đặt hàng  

 Tạo báo cáo : 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#amounts
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#quantities
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#delivery
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#percentage
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#totals
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vendorstat_performance.html#errors
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Khi tính năng Statistics được chạy cho biểu ghi đơn đặt, Sierra sẽ tập hợp các giá trị trong 

các trường có độ dài cố định của biểu ghi đơn đặt để tính toán và hiển thị trong bảng thống 

kê. Các cột được hiển thị trong báo cáo biểu ghi đơn đặt hàng bao gồm: 

Record Count 

Số lượng biểu ghi đơn đặt trong báo cáo. 

Copies 

Số lượng bản sao có chứa trong tập hợp đơn đặt hàng. 

Paid Copies 

Số lượng bản sao trên đơn đặt hàng đã được thanh toán. 

Piece Count 

Tổng số bản của tất cả các kỳ ấn phẩm (đối với ấn phẩm nhiều kỳ) mà thư viện đã 

nhận được  

Paid Piece Count 

Tổng số bản sao đã được thanh toán của tất cả các kỳ ấn phẩm mà thư viện đã nhận. 

# Payments (or # <timeperiod>) 

Số lần thanh toán đã thực hiện trên tập hợp đơn đặt hàng, có thể là tổng số hoặc số 

lần thực hiện thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.  

$ Payments (or $ <timeperiod>) 

Số tiền đã thanh toán cho tập hợp biểu ghi đơn đặt hàng, có thể là tổng số hoặc số 

tiền đã thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.  

Est. Price (E*C) 

Tổng số tiền ước tính cho tất cả các bản sao trên tập hợp đơn đặt hàng.  

Đối với các truy vấn cho biểu ghi đơn đặt hàng, nút Budget Planning và nút Collection 

Development luôn hiển thị trong quá trình bạn xem báo cáo. Các tùy chọn cho báo cáo kế 

hoạch sử dụng ngân sách (Budget Planning) và phát triển bộ sưu tập (Collection 

Development) là giống nhau; tuy nhiên nút Budget Planning bao gồm hai tuỳ chọn có thể 

sử dụng là Project future cost và Display Averages. Các chi phí dự toán trong tương lai 

và chi phí trung bình luôn luôn được tính toán cho báo cáo phát triển bộ sưu tập (Collection 

Development). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#budget_planning
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#collection_development
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#collection_development
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#project_future_cost
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#display_averages
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Các tuỳ chọn này sẽ tạo ra một cột mới trong báo cáo, trong đó các giá trị được tính toán 

từ dữ liệu của những cột khác trong bảng. Cột mới này được gọi là "derived column". 

Hệ thống cung cấp một tên mặc định cho báo cáo phù hợp với loại báo cáo mà bạn đang 

tạo. Bạn cũng có thể gán tên cho cột "derived column" trong mục Column Name. Từ các 

giá trị sổ xuống trong mục Input Field, bạn có thể chọn một trường hoặc một phạm vi thời 

gian sử dụng làm cơ sở để tạo ra một báo cáo “Project (Input Field) by”. 

 

 Chọn nút Save để hệ thống tính toán giá trị cho cột được thêm mới và chọn nút Delete để 

xoá cột này trong báo cáo.  

* Budget Planning: 

Tùy chọn Project future cost và Display Averages giúp hệ thống tính toán để tạo ra các 

giá trị trong cột mới ("derived column"). Nếu không tùy chọn nào được chọn, giá trị trong 

cột mới sẽ trùng lặp với giá trị đầu vào.  

+) Project future cost: 

Tuỳ chọn này sẽ điền vào cột mới một chi phí dự đoán cho một khoảng thời gian trong 

tương lai. Giá trị trong cột này có thể được tính dựa theo một trong các công thức sau 

đây:  

Use calculated rate based on Range 1 & 2  

Hệ thống kiểm tra dữ liệu trong hai phạm vi, tính toán tỷ lệ phần trăm được thay đổi, 

và nhân giá trị Range 2 với tỷ lệ phần trăm tính toán vừa được tính. Kết quả này sẽ 

được điền vào cột mới. 

Multiply calculated rate by  

Hệ thống thực hiện việc tính toán tương tự như việc sử dụng tỷ lệ tính toán dựa trên 

Range 1 & 2. Tuy nhiên, đối với tuỳ chọn này, hệ thống sẽ nhân với tỷ lệ phần trăm 

đã được tính toán với giá trị mà bạn nhập vào. Các giá trị trong Range 2 sau đó được 

LƯU Ý 

• Trường EPRICEc là kết quả của phép nhân trường giá tiền với số lượng bản sao. 

• Các giá trị sổ xuống trong mục Input Field không ảnh hưởng tới báo cáo Cost 

increase (decrease) factor. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#project_future_cost
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#display_averages
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nhân với tỷ lệ phần trăm vừa điều chỉnh, kết quả thu được sẽ được đặt trong cột thêm 

mới. 

Project (Input Field) by  

Hệ thống sẽ sử dụng tỷ lệ phần trăm mà bạn nhập vào trong mục Use calculated rate 

để tính dự toán chi phí (projected cost). Ví dụ, nếu bạn dự đoán rằng chi phí năm sau 

sẽ bị lạm phát 10% so với năm nay, bạn hãy chọn tuỳ chọn này và nhập vào đó giá 

trị là 10%. Hệ thống khi đó sẽ nhân tất cả các giá trị trong cột input với 1,1 và trả kết 

quả về cột mới. 

 

+) Display Averages: 

Các tính toán được thực hiện theo tùy chọn này và được nhập vào cột mới như thế nào 

tùy thuộc vào trường đầu vào nào được lựa chọn (Range 1, Range 2, hoặc EPRICEc) 

và tùy thuộc vào việc tùy chọn Project Future Cost có được lựa chọn hay không: 

Nếu tùy chọn Project Future Cost được lựa chọn: 

 Per Order – giá trị dự toán theo phạm vi hoặc tổng giá trị trong cột EPRICEc 

(mỗi EPRICEc bằng giá tiền nhân với số bản sao) chia cho số biểu ghi đơn hàng 

được thanh toán trong phạm vi thời gian đã chọn. 

 Per Copy - giá trị dự toán theo phạm vi hoặc tổng giá trị trong cột EPRICEc 

(mỗi EPRICEc bằng giá tiền nhân với số bản sao) chia cho số bản sao đã đặt 

hàng trong phạm vi thời gian đã chọn. 

 Per Copy With Payments - giá trị dự toán theo phạm vi hoặc tổng giá trị trong 

cột EPRICEc (mỗi EPRICEc bằng giá tiền nhân với số bản sao) chia cho số 

lượng bản sao cần thanh toán trong phạm vi thời gian đã chọn.  

 Per Payment - giá trị dự toán theo phạm vi hoặc tổng giá trị trong cột EPRICEc 

(mỗi EPRICEc bằng giá tiền nhân với số bản sao) chia cho số lần thanh toán 

trong phạm vi thời gian đã chọn.   

LƯU Ý 

Bạn có thể nhập một số âm cho tỷ lệ phần trăm trong tuỳ chọn Multiply 

calculated rate by hoặc Project (Input Field) by nếu số tiền chi tiêu được dự tính 

giảm từ phạm vi thời gian thứ nhất tới phạm vi thời gian thứ hai (năm sau). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgstat/sgstat_creating_reports.html#project_future_cost
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 All Orders – giá trị EPRICE chia cho số bản sao được thanh toán 

Nếu tùy chọn Project Future Cost không được lựa chọn (Date range được sử dụng 

làm giá trị đầu vào) 

 

 Per Order – Tổng số tiền của tất cả các thanh toán trong phạm vi chia cho số biểu 

ghi đơn hàng được thanh toán trong phạm vi 

 Per Copy – Tổng số tiền của tất cả các thanh toán trong phạm vi chia cho số bản 

sao đã thanh toán trong phạm vi. 

 Per Copy With Payments - Tổng số tiền của tất cả các thanh toán trong phạm vi 

chia cho số biểu ghi đơn hàng được thanh toán trong phạm vi 

 Per Payment – Tổng số tiền của tất cả các thanh toán trong phạm vi chia cho tổng 

số lần thanh toán 

 All Orders – Giá trị EPRICE chia cho số bản sao đã thanh toán. 

Nếu tùy chọn Project Future Cost không được lựa chọn (EPRICEc được sử dụng 

làm giá trị đầu vào) 

 Per Order – giá trị EPRICE chia cho số biểu ghi được thanh toán trong phạm 

vi được lựa chọn. 

 Per Copy – giá trị trong trường EPRICE được chia cho số bản sao đã được 

thanh toán trong phạm vi được lựa chọn. 

 Per Copy With Payments – giá trị trong trường EPRICE được chia cho số biểu 

ghi được thanh toán trong phạm vi được lựa chọn. 

 Per Payment – Tập hợp này không được cho phép (hệ thống sẽ hiển thị một 

thông báo nếu nó được lựa chọn).  

 All Orders – giá trị trong trường EPRICE được chia cho số bản sao đã được 

thanh toán. 

* Collection Development: 

 Tuỳ chọn này cho phép tạo ra một báo cáo mới về sự phát triển của bộ sưu tập trong thư 

viện. Kết quả báo cáo có thể chọn từ trình đơn Select Report. Các tính toán của báo cáo 

này cũng được thực hiện tương tự báo cáo Budget Planning. 
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 Định dạng báo cáo: 

Bạn có thể sắp xếp lại các cột trong báo cáo bằng cách kích chuột trái vào tiêu đề cột, sau 

đó giữ và di chuyển nó tới vị trí mà bạn mong muốn.  

Bạn cũng có thể ẩn bất kỳ một cột hoặc một dòng từ báo cáo bằng cách chọn một cột hoặc 

một dòng mà bạn muốn ẩn sau đó chọn nút Hide row và/hoặc Hide Col, hoặc sử dụng 

chuột, kích chuột phải vào một ô trong hàng hoặc cột mà bạn muốn ẩn, sau đó chọn Hide 

this Row hoặc Hide this Column từ trình đơn hiển thị. Khi một cột được ẩn, trong tiêu đề 

cột bên trái của cột vừa bị ẩn có chứa một dấu gạch đứng để cảnh báo rằng bạn có một cột 

ẩn bên cạnh nó. Tương tự như vậy, nếu một hàng bị bẩn, các tiêu đề của hàng đứng trước 

nó sẽ chứa một dấu thanh ngang.  

Bất cứ khi nào một/ nhiều hàng hoặc một/ nhiều cột được ẩn trong báo cáo, các giá trị 

Rows are hidden, Columns are hidden, hoặc Rows and Columns are hidden sẽ không 

xuất hiện trong mục thông báo ở dưới cùng của cửa sổ ứng dụng. Để khôi phục lại các hàng 

và các cột đã ẩn trong báo cáo, kích chuột phải vào bất kỳ ô nào trong bảng sau đó chọn 

Unhide all từ trình đơn hiển thị hoặc chọn nút Unformat và trả lời Yes trong hộp thoại. 

Các trạng thái hiển thị hiện tại là tất cả các dòng và các cột sẽ được lưu khi báo cáo được 

đóng lại.  

 In báo cáo: 

Bạn có thể in một báo cáo bằng cách chọn công cụ in Print tại bất kỳ thời điểm nào trong 

khi bạn đang xem một báo cáo.  

 Xuất báo cáo: 

Bạn có thể xuất một báo cáo ra một số định dạng khác nhau để tiếp tục xử lý trên các ứng 

dụng khác. Ví dụ, xuất báo cáo ra định dạng bảng tính cho phép người dùng có thể thực 

hiện thêm các thao tác với dữ liệu và có thể lưu dữ liệu trong máy tính của mình với định 

dạng gốc của bảng tính đó.  
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Khi bạn chọn công cụ xuất dữ liệu (Export), có thể sử dụng các định dạng dưới đây : 

Mở bằng Excel: 

Tệp tin báo cáo sẽ đươc mở bằng định dạng Excel. Các giá trị có thể được phân tách theo 

dấu phân cách. Theo mặc định, dữ liệu sẽ được tách ra theo dấu tab trên ứng dụng Microsoft 

Excel, tuy nhiên nó có thể được thay đổi trong phần thiết lập thống kê (Statistic settings) 

của người dùng. Nếu một chương trình bảng tính khác được quy định, các giá trị trong trình 

đơn tuỳ chọn này sẽ được thay đổi. (ví dụ, Open in StarOffice Calc). 

Mở bằng Word: 

Hệ thống sẽ trả lại kết quả trên một tệp tin văn bản khởi chạy ứng dụng văn bản trên máy 

tính cá nhân của người dùng để hiển thị kết quả. Theo mặc định, dữ liệu sẽ được tách ra 

theo dấu tab trên ứng dụng Microsoft Word, tuy nhiên nó có thể được thay đổi trong phần 

thiết lập thống kê (Statistic settings) của người dùng. Nếu một chương trình bảng tính khác 

được quy định, các giá trị trong trình đơn tuỳ chọn này sẽ được thay đổi (ví dụ, Open in 

StarOffice Writer). 

In báo cáo: 

Chuyển đổi báo cáo sang một tệp tin văn bản và mở hộp thoại lựa chọn tệp tin, hệ thống sẽ 

nhắc nhở bạn đặt tên cho tệp tin đó. 

Mở bằng định dạng csv 

Mở bằng văn bản được ngăn cách bằng dấu tab 

4.2. Báo cáo phát triển bộ sưu tập (Collection Development reports) 

Để xem báo cáo này, bạn phải được gán quyền chức năng 14 (Web Collection Development 

reports). 

Số lượng tệp tin tối đa được phép lưu trữ 

Theo mặc định, bạn có thể lưu tối đa 500 tệp tin kết quả trên máy chủ, tuy nhiên 

Innovative có thể tăng số lượng tối đa theo yêu cầu của thư viện. Theo đó, số 

lượng tệp tin kết quả tăng lên, thời gian cần thiết để hiển thị các kết quả từ tệp 

tin cũng tăng lên. Để tiết kiệm dung lượng trên máy chủ và giảm thời gian cần 

thiết để hiển thị các kết quả từ thẻ Results Files, các báo cáo nên được xuất ra 

và lưu trữ trên máy tính cá nhân của người dùng thay vì lưu trữ trên máy chủ. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_statistics.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_statistics.html
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Báo cáo phát triển bộ sưu tập hiển thị các số liệu thống kê dựa trên các hoạt động của phân 

hệ Biên mục và Lưu thông trong một khoảng thời gian mà bạn xác định, được nhóm bởi 

phạm vi SCAT (Statistical CATegories). Bởi vì mức trung bình mà báo cáo hiển thị đòi 

hỏi một lượng lớn dữ liệu để cung cấp số liệu thống kê có ý nghĩa, báo cáo Phát triển Bộ 

sưu tập được thiết kế để phục vụ như báo cáo hàng năm.  

Để xem báo cáo phát triển bộ sưu tập, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Truy cập trang báo cáo trên Web của Sierra bằng cách vào Reports từ thanh công 

cụ => sau đó chọn Web management reports 

Bước 2: Chọn Coll Dev từ trình đơn của giao diện báo cáo 

Bước 3: Chọn Collection Development trong mục REPORT sau đó chọn Submit. 

Bước 4: Bạn có thể thực hiện các tính toán và lưu báo cáo trên hệ thống, và tìm kiếm bất 

cứ lúc nào sau đó. Để xem một báo cáo có sẵn trong hệ thống, chọn một báo cáo từ danh 

sách sổ xuống trong mục Available Reports (các báo cáo sẵn sàng), sau đó chọn View. 

 Bạn có thể xem một danh sách các báo cáo có sẵn theo vị trí hoặc thời gian 

bằng cách sử dụng các tuỳ chọn sắp xếp dưới đây:  

o Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn được sắp xếp theo thứ tự giảm 

dần của vị trí (location), chọn Reverse. 

o Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn được sắp xếp theo thứ tự tăng 

dần của vị trí (location), chọn Sort by locations. 

o Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn theo thứ tự thời gian giảm dần, 

chọn Sort by start date. 

o Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn theo thứ tự thời gian, chọn Sort 

by end date. 

 Bạn có thể xem các báo cáo thực tế trong một thứ tự cụ thể bằng cách sử 

dụng một trong các tùy chọn sau: 

o Để xem báo cáo theo thứ tự thời gian giảm dần, chọn nút Starting date. 

o Để xem báo cáo theo trật tự thời gian, chọn nút Ending date. 

Bước 5: Để tạo một báo cáo mới, chọn một kho từ danh sách sổ xuống của mục Locations 

Served (địa điểm phục vụ) và lựa chọn tiêu chí sắp xếp nếu bạn muốn sắp xếp phù hợp: 
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sắp xếp theo kho (Sort by locations) hoặc sắp xếp theo kho theo thứ tự giảm dần (Reverse) 

bằng cách lựa chọn một trong các tùy chọn sau: 

 Xác định phạm vi thời gian cho báo cáo bằng cách chọn Beginning month and 

year (thời gian bắt đầu) và Ending month and year (thời gian kết thúc) từ 

danh sách sổ xuống. 

 Chọn một bảng Scat table to use. 

 Chọn Recalculate. 

 

Bước 6: Để xoá một báo cáo, chọn báo cáo cần xoá từ danh sách các báo cáo có sẵn 

(Available Reports) sau đó chọn Remove. 

Báo cáo Collection Development sẽ hiển thị các thông tin như dưới đây: 

 Size of Collection: Items — Tổng số tài liệu trong phạm vi SCAT của báo cáo 

 Items Added — Các biểu ghi tài liệu mới có giá trị trường CREATE (thời gian tạo) 

nằm trong phạm vi thời gian đã xác định.  

 Bibs Cataloged — Các biểu ghi thư mục có giá trị trường CATDATE (ngày biên 

mục) nằm trong phạm vi thời gian đã xác định. 

 # of Orders Received — Các biểu ghi đơn đặt hàng có giá trị RDATE (ngày nhận) 

nằm trong phạm vi thời gian đã xác định. 

 Orders with Payment — Số biểu ghi đơn đặt hàng đã được thanh toán với giá 

trị trong trường PAID DATE (ngày thanh toán) nằm trong phạm vi thời gian đã xác 

định. 

Tạo báo cáo bộ sưu tập 

Để tạo một báo cáo mới, hệ thống phải kiểm tra từng biểu ghi thư mục trong cơ 

sở dữ liệu, vì vậy thời gian có thể mất tới vài giờ. Bạn chỉ có thể tạo báo cáo 

Collection Development hoặc báo cáo Age of Collection tại một thời điểm, bởi 

vì hệ thống không cho phép tạo hai báo cáo này cùng một lúc. Báo cáo hoàn 

thành sẽ được lưu vào hệ thống. Để xem báo cáo đã hoàn thành, chọn báo cáo 

đó từ danh sách các báo cáo có sẵn (Available Reports). 
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 $ Amount of Orders — Tổng số tiền đã thanh toán trong trường PAID với giá trị 

trong trường PAID DATE (ngày thanh toán) nằm trong phạm vi thời gian đã xác 

định  

 # of Check Outs — Số lượt ghi mượn tài liệu trong phạm vi thời gian đã xác định. 

 Average $ per Order — Tổng số tiền của các đơn hàng chia cho các đơn hàng đã 

thanh toán.  

 Average Circulations — Số lượt ghi mượn chia cho số tài liệu được thêm vào.  

 Avg $ per Bib Cataloged — Tổng số tiền của đơn hàng chia cho số lượng biểu ghi 

thư mục được tạo mới có giá trị trường CATDATE (ngày biên mục) trong khoản 

thời gian xác định. 

 Average $ per Circulation — Tổng số tiền của đơn hàng chia cho số lần ghi mượn. 

Báo cáo Collection Development sẽ tính toán cả các tài liệu bị ẩn (withdraw/ suppressed). 

Hệ thống không tính toán các tài liệu đã bị xoá.  

Thông tin về Number of circulation check-outs không thể được giới hạn tới các tài liệu 

được thêm vào trong một phạm vi thời gian đã được xác định. Để xem dữ liệu lưu thông 

của tài liệu được thêm vào trong khoảng thời gian đã xác định, hãy tạo một review file sử 

dụng trường CREATE (thời gian tạo).  Sau đó sử dụng chức năng Statistics để xem  

trường YTDCIRC và LYCIRC cho các biểu ghi trong danh sách. 

4.3. Báo cáo về độ tuổi của bộ sưu tập (Age of Collection) 

Để xem báo cáo này, bạn phải được gán quyền chức năng 14 (Web Collection Development 

reports).  

Báo cáo tuổi của bộ sưu tập (Age of Collection) cung cấp số liệu thống kê về thời gian xuất 

bản của các biểu ghi thư mục trong thư viện, được nhóm theo phạm vi số call number. Hệ 

thống sẽ kiểm tra tất cả các số call number trong các biểu ghi tài liệu đính kèm. Các tài liệu 

bị ẩn (withdraw/suppress) cũng được kiểm tra. Nếu có biểu ghi tài liệu nào đó không chứa 

giá trị call number, hệ thống sẽ sử dụng giá trị call number của biểu ghi thư mục. Phạm vi 

giá trị Call Number được xác định bởi bảng SCAT trong thư viện của bạn. 

Thời gian xuất bản được hệ thống lấy từ các trường có gắn thẻ ‘p’ (publication). Nếu trường 

này có chứa nhiều ngày, hệ thống sử dụng ngày đầu tiên. Phạm vi thời gian sẽ được nhóm 

theo một thập kỷ, có nghĩa là tất cả các biểu ghi có thời gian xuất bản trong 1 thập kỷ đó 

sẽ được nhóm lại với nhau. Hệ thống sẽ đếm số tài liệu trong vòng 10 thập kỉ gần đây nhất. 
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Để xem báo cáo Age of Collection trong hệ thống, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Age of Coll từ danh sách các báo cáo. 

Bước 2: Chọn Age of Collection sau đó chọn Submit. 

Bước 3: Bạn có thể thực hiện các tính toán và lưu báo cáo trên hệ thống, và tìm kiếm bất 

cứ lúc nào sau đó. Để xem một báo cáo có sẵn trong hệ thống, chọn một báo cáo từ danh 

sách sổ xuống trong mục Available Reports (các báo cáo sẵn sàng), sau đó chọn View. 

 Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

của vị trí (location), chọn Sort by locations 

 Để xem một danh sách các báo cáo có sẵn được sắp xếp theo thứ tự giảm dần 

của vị trí (location), chọn Reverse. 

Bước 4: Để tạo một báo cáo mới, chọn một kho từ danh sách xổ xuống của mục Locations 

Served (các địa điểm phục vụ). Chọn Scat table to use, sau đó tiếp tục chọn Recalculate. 

 Để tạo một báo cáo mà các giá trị của nó được sắp xếp theo trật tự giảm dần 

của vị trí, chọn Reverse. 

 Để tạo một báo cáo mà các giá trị của nó được sắp xếp theo trật tự tăng dần của 

vị trí, chọn Sort by locations. 

Bước 5: Để xoá một báo cáo, chọn một báo cáo cần xoá từ danh mục các báo cáo có sẵn 

(Available Reports) và chọn Remove. 

XI. Quản lý phân hệ Bổ sung (Các thủ tục thực hiện cuối năm: Year-end closing 

procedures) 

1. Đóng năm tài chính 

Đóng năm tài chính (Fiscal Closing) là quy trình đóng các sổ thu chi vào cuối năm tài chính 

hiện tại và mở các sổ thu chi mới cho năm tài chính tiếp theo. 

* Để đóng năm tài chính, bạn phải chắc chắn rằng thư viện đã thiết lập những yếu tố sau 

đây: 

a. Xác nhận (hoặc thiết lập) phương pháp đóng năm tài chính mà thư viện sử dụng. 

b. Thiết lập các quyền liên quan cho nhân viên thực hiện việc đóng năm tài chính. 

c. Chọn các tùy chọn về báo cáo mà bạn muốn nó sẵn sàng trong quá trình đóng năm 

tài chính. 
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* Xem lại bản quy trình đóng năm tài chính dành riêng cho từng phương pháp :Summary 

of Fiscal Closing Methods và thực hiện. 

1.1. Xác nhận phương pháp đóng năm tài chính 

Để xác nhận phương pháp đóng năm tài chính, chọn Help | About từ thanh menu. Phương 

pháp đóng năm tài chính hiện tại được thiết lập cho thư viện sẽ được hiển thị ở phía cuối 

của hộp thoại hiển thị. Nếu bạn muốn thay đổi phương pháp này, hãy chỉnh sửa tùy chọn 

Fiscal Year Closing. 

Dưới đây là ba phương pháp đóng năm tài chính trong Sierra : 

Phương pháp 1 (Method 1): 

Thư viện sẽ giữ lại tập hợp các quỹ. Nếu thư viện không muốn thay đổi nhiều về 

các quỹ, bạn nên sử dụng phương pháp này. Nó sẽ di chuyển các khoản dự chi 

(encumbrance) từ năm tài chính này sang năm tài chính tiếp theo của đúng quỹ đó. 

Do đó, khi bạn nhận các đơn đặt hàng từ các năm trước đó, hệ thống sẽ post các 

khoản thực chi (expenditure) và các khoản thanh toán từng phần (disencumbrance) 

trong các quỹ hiện tại. 

Phương pháp 2 (Method 2): 

Thư viện vẫn duy trì cả các quỹ của năm hiện tại và các quỹ của năm trước. Vào 

cuối năm, bạn thay đổi mã quỹ trong các biểu ghi đơn đặt đang tồn tại sang mã quỹ 

của năm trước. Trong một vài trường hợp, một vài quỹ của năm hiện tại được cộng 

dồn vào trong một quỹ của năm trước đó. Bạn cũng di chuyển các khoản dự chi 

(encumbrance) tới các khoản quỹ của năm trước. Khi bạn nhận các đơn đặt của năm 

trước, hệ thống sẽ post các khoản thực chi (expenditures) và các khoản thanh toán 

từng phần (disencumbrances) trong các quỹ của năm trước. 

Phương pháp 3 (Method 3): 

Thư viện xây dựng lại toàn bộ các quỹ cho năm tài chính mới. Với phương pháp 

này, tất cả sự phân chia quỹ đang tồn tại và số dư quỹ được bảo toàn nguyên vẹn và 

không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi trong năm tài chính mới. Đối với năm mới, thư 

viện sẽ tạo ra các quỹ mới. Phương pháp này yêu cầu thư viện phải có đủ dung lượng 

trong hệ thống để lưu trữ cho hai hoặc ba năm. Mỗi năm, nó cũng yêu cầu các khoản 

quỹ cũ dần dần cũng phải được xóa khỏi hệ thống và tập hợp các báo cáo kế toán 

mới được đẩy vào trong hệ thống. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_fisclose_method_summary.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_fisclose_method_summary.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_fiscal_year_closing.html
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1.2. Thiết lập quyền đóng năm tài chính cho cán bộ thư viện 

Để sử dụng tính năng đóng năm tài chính Fiscal Close, bạn phải được gán quyền số 405 

(Fiscal Close). 

Bạn cũng phải được gán các quyền sau để thực hiện các bước trong quá trình đóng năm tài 

chính : 

18 (Create lists of records) 

19 (Create statistical reports) 

25 (Delete records of any type) - Method 3 only 

78 (Process invoices) 

80 (Update records (ACQ)) - Method 2 only 

85 (Fund file maintenance) 

86 (Fund reports) 

131 (View order records) 

134 (Update order records) - Method 2 only 

178 (Post invoices) 

181 (Access review files) 

411 (View vendor records) 

1.3. Chọn các tùy chọn báo cáo 

Để chọn các tùy chọn báo cáo mà bạn muốn sử dụng trong quá trình đóng năm tài chính, 

thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Admin | Settings. 

Bước 2: Chọn thẻ Funds. 

Bước 3: Trong phần Options for Fiscal Close, chọn các báo cáo mà bạn muốn như: 

Statistics (Thống kê), Management (Fund) Reports (Quản trị quỹ) và Vendor Statistics 

(Thống kê nhà cung cấp). 

2. Xóa quỹ 

Để xóa quỹ, bạn phải được gán quyền số 085 (Update funds). 
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Muốn xóa một biểu ghi quỹ bạn phải chắc chắn rằng quỹ đó không được sử dụng bởi hệ 

thống. Khi bạn xóa một biểu ghi quỹ, Sierra sẽ xóa mã code của quỹ ra khỏi tất cả các biểu 

ghi đơn đặt (order record) có chứa mã code đó. Sau khi xóa một biểu ghi quỹ, trường mã 

quỹ trong biểu ghi đơn đặt sẽ được hiển thị là "none". 

Trước khi xóa biểu ghi quỹ, thực hiện các hành động sau : 

1. Sử dụng tab Adjustment trong tính năng Funds để chỉnh sửa các khoản tiền như: 

appropriation (ngân sách), expenditure (thực chi) và encumbrance (dự chi) về giá trị 

$0.00. Thiết lập tất cả các số lượng khác trong các trường của biểu ghi quỹ về “0”. 

2. Xác nhận rằng không có biểu ghi nào đang nằm trong file Encumbrance hoặc bất 

cứ phiên thanh toán nào sử dụng mã quỹ này. Nếu có, bạn phải post các session này. 

3. Kiểm tra lại file Payment History đối với mã code của quỹ cần xóa. Nếu file 

Payment History chứa mã code này, bạn phải in bản báo cáo về hoạt động của quỹ 

này  (Activity report) sau đó xóa file Payment History. 

Nếu thư viện sử dụng tùy chọn lưu tất cả các giao dịch trong file Payment History, 

bạn không thể xóa một quỹ mà có lịch sử giao dịch (appropriations history). Bạn chỉ 

có thể xóa các quỹ này vào cuối năm tài chính. 

4. Xác nhận rằng mã quỹ này không được sử dụng trong khung mẫu mặc định cho biểu 

ghi đơn đặt mới (trong phần Admin > Settings > New Records).  

5. Xóa mã quỹ khỏi tất cả các nhóm quỹ. 

6. Nếu hệ thống có sử dụng tính năng giới hạn các quỹ được gán cho mỗi nhân viên, 

bạn phải chắc chắn rằng quỹ này đã được bỏ gán cho các nhân viên đó. Bạn có thể 

tham khảo thêm tài liệu How Preferred Funds and Locations Affect the Selection List 

Process để biết thêm thông tin chi tiết. 

Khi bạn đã xác nhận rằng quỹ cần xóa không được sử dụng ở bất kì phần nào trong những 

phần trên, bạn có thể xóa quỹ đó. Để xóa quỹ, thực hiện theo các bước sau : 

Bước 1: Chọn Funds từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn biểu ghi quỹ mà bạn muốn xóa trong thư mục Current Funds. 

Bước 3: Chọn Delete từ thanh công cụ. Khi đó, hệ thống sẽ xóa quỹ này ra khỏi danh sách 

các quỹ hiện tại cũng như bất kì thư mục nào khác có chứa nó. Sierra cũng sẽ yêu cầu bạn 

xác nhận lại xem có thực sự muốn xóa quỹ đó không. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_funds_adjust_activityreport.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_select_limit_locs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_select_limit_locs.html
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3. Xóa biểu ghi đơn đặt 

3.1. Xóa một biểu ghi đơn đặt 

Để xóa một biểu ghi đơn đặt, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Place Orders từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi thư mục chứa biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn xóa. 

Bước 3: Trong thẻ Sumary, hệ thống mặc định hiển thị danh sách các biểu ghi đơn đặt 

đính kèm tới biểu ghi thư mục hiện tại. 

Bước 4: Chọn các biểu ghi đơn đặt bạn muốn xóa và chọn nút Delete: 

 

3.2. Xóa biểu ghi từ một danh sách Review File 

Để sử dụng tính năng xóa biểu ghi Delete Records, bạn phải được gán quyền số 25 

(Delete records of any type). Ngoài ra, bạn phải có quyền xóa biểu ghi đơn đặt :135 

(Delete order records). 

Tính năng Delete Records giúp bạn xóa tất cả kiểu biểu ghi ngoại 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 review 

file, hoặc scan barcode của tài liệu (item barcode) để tạo một danh sách các biểu ghi cần 

xóa. Tính năng Delete Records tuân thủ quy tắc được xác định trong tệp 

deleterule, accounting units và chỉnh sửa scoped. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa_deleterule.html
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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CHÚ Ý 

Ngoài các quy tắc được xác định trong file quy tắc xóa deleterule, một số quy tắc sau 

cũng được áp dụng khi xóa biểu ghi : 

• Bạn không thể xóa các biểu ghi bận (busy), đang được sử dụng trong hệ thống. 

• Bạn không thể xóa các biểu ghi tài liệu (item record) được đính kèm tới hai biểu 

ghi thư mục (bibliographic record) trở lên. 

• Bạn không thể xóa các biểu ghi bạn đọc xuất hiện trong danh sách the routing 

list. 

• Nếu bạn có một danh sách review file chứa các biểu ghi thư mục được đính kèm 

bởi các biểu ghi đơn đặt và bạn muốn xóa cả biểu ghi thư mục cũng như các biểu ghi 

đơn đặt đính kèm với nó, chỉ có những biểu ghi đơn đặt có trạng thái là 1 hoặc 2 mới 

có thể xóa được. Các biểu ghi đơn đặt đính kèm mà có trạng thái là 'z' cũng có thể 

xóa được nếu nó không chứa trường PAID. 

• Nếu danh sách review file được xây dựng trên biểu ghi đơn đặt (order record) 

và bạn chỉ muốn xóa các biểu ghi đơn đặt này,  hệ thống sẽ tham chiếu tới các quy 

tắc trong file deleterule, bất cứ đơn đặt nào có trạng thái khác với trạng thái 'c', 'e', 'o' 

hoặc 'q' có thể xóa được. 

• Nếu hệ thống thư viện chứa nhiều accounting unit, bạn không thể xóa các biểu 

ghi đính kèm mà không thuộc vào accounting unit của bạn. 

• Nếu hệ thống thư viện sử dụng Database Maintenance scope, bạn có thể xem và 

xóa các biểu ghi đính kèm khỉ khi chúng nằm trong scope mà bạn được gán. Một 

biểu ghi đính kèm nằm trong scope của bạn chỉ khi: 

o Giá trị LOCATION của biểu ghi đính kèm nằm trong scope của bạn 

Hoặc 

o Ít nhất một trong các kho (location) trong trường LOCATIONS của một đơn đặt 

hoặc biểu ghi holdings (checkin) nằm trong scope của bạn. 
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Để xóa biểu ghi từ một danh sách (review file), bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tạo một danh sách (review file) chứa các biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn xóa 

(Tham khảo tài liệu: Hướng dẫn tạo danh sách review file để biết cách tạo danh sách review 

file). 

Bước 2: Chọn Delete Records từ danh sách luồng công việc trên phần mềm. 

Bước 3: Từ danh sách Review file  xổ xuống, chọn danh sách chứa các biểu ghi bạn muốn 

xóa, rồi click nút “Start”. Các biểu ghi trong danh sách được liệt kê phía dưới của giao 

diện. Từ giao diện bạn có thể duyệt và chỉnh sửa các biểu ghi bằng cách lựa chọn biểu ghi 

và chọn View từ thanh công cụ. 

Tạo báo cáo bộ sưu tập 

Các trường hợp sau đây áp dụng cho các thư viện sử dụng monographic holdings: 

• Từ một danh sách review file chứa các biểu ghi holdings, bạn có thể xóa biểu 

ghi holding và tất cả các biểu ghi tài liệu được liên kết tới nó. 

• Từ một danh sách review file chứa biểu ghi holding, bạn có thể xóa các biểu 

ghi holding, tất cả các biểu ghi tài liệu được liên kết tới nó và các biểu ghi thư mục 

mà không có biểu ghi nào khác đính kèm (kể cả biểu ghi đơn đặt). 

• Từ một danh sách review file chứa biểu ghi tài liệu (item record), bạn có thể 

xóa các biểu ghi tài liệu. 

• Từ một danh sách review file chứa các biểu ghi tài liệu, bạn có thể xóa trống 

một biểu ghi holding (tức là xóa để các biểu ghi holding không còn các biểu ghi tài 

liệu đính kèm) và các biểu ghi thư mục mà không có biểu ghi nào khác đính kèm (kể 

cả biểu ghi đơn đặt). 
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Bước 4: Chọn Delete Records để xóa các biểu ghi trong danh sách. Phần mềm sẽ hiển thị 

cảnh báo sau trên màn hình và yêu cầu bạn xác nhận thao tác xóa. 

 

Chọn No để hủy bỏ thao tác xóa biểu ghi, phần mềm sẽ quay lại giao diện xóa biểu 

ghi. Hoặc chọn Yes để bắt đầu thực hiên quá trình xóa biểu ghi. Sau khi chọn Yes, 

hệ thống sẽ xóa các biểu ghi trong danh sách (review file) và hiển thị giao diện 

Process Summary. 

Giao diện Process Summary hiển thị hai thẻ Successful Deletions và Errors chứa 

thông tin các biểu ghi xóa thành công và thông báo đối với biểu ghi không thể xóa 

khỏi phần mềm. 

Bước 5: Chọn Close để đóng giao diện Process Summary và quay lại giao diện Delete 

Records. 
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4. Lưu trữ biểu ghi đơn đặt trước khi thanh lọc (Archiving purged order records) 

Để lưu trữ lại các biểu ghi đơn đặt trước khi thực hiện thanh lọc (purging) hoặc xóa 

(deleting) chúng khỏi hệ thống, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi dữ liệu Data 

Exchange. Khi bạn lưu trữ các biểu ghi với tính năng Data Exchange, chúng sẽ được 

chuyển đổi từ định dạng biểu ghi (record format) sang định dạng tệp tin (file format) mà 

có thể đọc được bởi bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào. 

Để lưu trữ lại các biểu ghi đơn đặt, thực hiện theo các bước sau đây : 

Bước 1: Chọn Data Exchange từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn Output Order Records từ các giá trị thả xuống trong mục Select Process. 

Nếu có sẵn một file với định dạng <filename>.pout, nó sẽ được hiển thị trong danh sách 

xổ xuống. Nếu chưa có, bạn phải tạo ra file đó bằng cách thực hiện theo các bước sau đây: 

a. Tạo một review file chứa các biểu ghi đơn đặt mà bạn muốn xóa. 

b. Chọn Tools | Create | Create file of BIB and ORDER records. 

c. Chọn Review từ menu thả. 

d. Chọn review file mà bạn vừa tạo từ danh sách thả xuống của mục Review file. 

e. Trong ô Output File, nhập tên file. Ví dụ: output. 

f. Chọn Start. Hệ thống sẽ tạo ra file <filename>.pout và hiển thị thông báo 

Output Messages. 

g. Chọn File | Close. File output.pout sẽ xuất hiện trên màn hình. 

Bước 3: Chọn <filename>.pout. 

Bước 4: Để gửi file này tới kho lưu trữ sử dụng FTS, chọn Tools | Put | SEND file to 

another system using FTS. Khi đó, chương trình Transfer Files được mở ra. 

Di chuyển file này tới kho lưu trữ bằng cách sử dụng FTS. 

Bước 5: Để lưu trữ file này vào máy tính cá nhân của bạn, chọn Tools | Put | Download 

Files to PC. Hộp thoại Save sẽ xuất hiện. 

Bước 6: Lưu lại. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_delete_records.html#deleting_order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_milftp.html

