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PHÂN HỆ LƯU THÔNG SIERRA 

I. Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu về Phân hệ Lưu thông 

Phân hệ lưu thông là một trong những phân hệ cơ bản của phần mềm SIERRA, giúp thủ 

thư thực hiện các hoạt động hàng ngày liên quan đến những giao dịch mượn trả tài liệu 

trong thư viện. Cụ thể, Phân hệ Lưu thông hỗ trợ các công việc sau: 

 Quản lý hồ sơ của bạn đọc 

 Ghi mượn tài liệu cho bạn đọc 

 Ghi trả tài liệu cho bạn đọc 

 Gia hạn tài liệu cho bạn đọc 

 Đặt mượn tài liệu cho bạn đọc 

 Xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình lưu thông tài liệu như: khiếu nại tài 

liệu, xử phạt bạn đọc vi phạm nội quy, xử lý các trường hợp mất thẻ, mất tài 

liệu… 

 Gửi thông báo liên quan đến bạn đọc thông qua email, tin nhắn (SMS) hoặc 

phiếu in. 

 Trích xuất các báo cáo thống kê về các giao dịch lưu thông của thư viện. 

Các giao dịch lưu thông trong thư viện sẽ phải tuân thủ theo chính sách lưu thông do thư 

viện thiết lập. Phần mềm sẽ ngăn cản và đưa ra cảnh báo tương ứng đối với các giao dịch 

lưu thông không tuân thủ đúng chính sách. Tuy nhiên, những người có quyền vẫn có thể 

ghi đè lên các cảnh báo đó để thực hiện giao dịch. 

2. Đăng nhập vào giao diện nhân viên (Sierra Desktop Application) 

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: 
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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: 

 

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 trong phân hệ Lưu thông 

Trong phân hệ lưu thông, cán bộ thư viện có thể tạo được những loại biểu ghi sau: 

Loại biểu ghi Được tạo ra trong tính năng: 

Bibliographic (Biểu ghi thư 

mục) 

CSDL khóa học (Course Reserve) hoặc Phân hệ lưu 

thông (Circulation Desk) (khi tạo ra một biểu ghi tài 

liệu on-the-fly) 

Course (Biểu ghi khóa học) CSDL khóa học (Course Reserves) 

Item (Biểu ghi tài liệu) CSDL khóa học (Course Reserves) 
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Item on-the-fly (Biểu ghi tài 

liệu on-the-fly) 

Phân hệ lưu thông (Circulation Desk) 

Patron (Biểu ghi bạn đọc) Phân hệ lưu thông (Circulation Desk) 

Patron on-the-fly (Biểu ghi 

bạn đọc on-the-fly) 

Phân hệ lưu thông (Circulation Desk) 

3.1. Biểu ghi thư mục (bibliographic record) 

Để tạo biểu ghi thư mục, bạn phải được gán quyền số 102 (Create bibliographic records). 

Biểu ghi thư mục là một loại biểu ghi trong Sierra dùng để lưu trữ các thông tin mô tả (thư 

mục) về một tài liệu nào đó trong thư viện. Tài liệu ở đây có thể là sách, báo tạp chí, đĩa 

CD-ROM… 

Biểu ghi thư mục cung cấp cho người dùng các thông tin chính của một tài liệu như: nhan 

đề, tác giả, chủ đề, tóm tắt nội dung, thông tin xuất bản, kích cỡ,… giúp cho bạn đọc có cái 

nhìn tổng quát về tài liệu và đánh giá được mức độ phù hợp của tài liệu đối với nhu cầu tin 

của họ. 

Trong Sierra, biểu ghi thư mục tuân thủ hoàn toàn khung mẫu biên mục MARC21, bao 

gồm 2 nhóm trường: các trường có độ dài cố định (fixed-length field) như LEADER, khối 

trường 0XX và các trường có dộ dài thay đổi (variable-length field) như trường 100, 110, 

245, 300… Mỗi biểu ghi thư mục được hệ thống gán cho một số định danh gọi là số bib 

(number record), bắt đầu bằng kí tự b, ví dụ: b10178168. Dưới đây là một ví dụ về biểu 

ghi thư mục trong Sierra: 
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Trong Sierra, biểu ghi thư mục đóng vai trò làm vị trí trung tâm, các biểu ghi khác trong 

hệ thống như: biểu ghi tài liệu (item record), biểu ghi nhất quán (authority record), biểu ghi 

đơn đặt (order record)… bắt buộc phải đính kèm với biểu ghi thư mục mới có thể tồn tại 

được. Một biểu ghi thư mục có thể được đính kèm với nhiều loại biểu ghi khác nhau. 

3.2. Biểu ghi tài liệu (item record) 

Để tạo biểu ghi tài liệu, bạn phải được gán quyền 122 (Create item records). 

Biểu ghi tài liệu là loại biểu ghi dùng để lưu trữ thông tin về một bản tài liệu cụ thể (copy) 

hay nói khác đi là lưu trữ thông tin về một Đăng ký cá biệt trong thư viện. 

Biểu ghi tài liệu bao gồm hai nhóm trường ở định dạng non-MARC (không phải định dạng 

MARC):  

o Các trường có độ dài cố định (fixed-length field): hiển thị ở phần phía trên của biểu 

ghi tài liệu, là các trường do hệ thống tự kiểm soát hoặc cán bộ thư viện phải lựa 

chọn từ các giá trị định sẵn chứ không thể tự do nhập liệu. Dữ liệu trong trường này 

có thể là các thông tin đã được định nghĩa sẵn, là một ngày hoặc chữ số. 

o Các trường có độ dài thay đổi (variable-length field): hiển thị ở phần phía dưới của 

biểu ghi tài liệu, là các trường mà cán bộ thư viện có thể nhập thông tin mà không 

bị giới hạn số lượng ký tự. Dữ liệu trong trường này có thể ở dạng chữ cái, chữ số, 

các kí tự đặc biệt như số Đăng kí cá biệt, thông tin ghi chú… Các trường có độ dài 

thay đổi có thể lặp trong biểu ghi tài liệu. 

Mỗi biểu ghi tài liệu không thể đứng độc lập mà phải được đính kèm với một biểu ghi thư 

mục nào đó. Một biểu ghi thư mục cho phép đính kèm nhiều biểu ghi tài liệu. Ví dụ: Cuốn 

sách “Kinh tế biển Việt Nam 2016” có 10 bản tài liệu. Sierra sẽ lưu trữ một biểu ghi thư 

mục về cuốn sách này, và đính kèm 10 biểu ghi tài liệu tới biểu ghi thư mục đó. 

3.3. Biểu ghi bạn đọc (patron record) 

Để tạo biểu ghi bạn đọc, bạn phải được gán quyền số 162 (Create patron records). 

Biểu ghi bạn đọc là nơi lưu trữ thông tin về bạn đọc của thư viện – những người sẽ mượn 

tài liệu cũng như sử dụng các dịch vụ khác mà thư viện cung cấp. Mỗi biểu ghi bạn đọc 

chứa đầy đủ các thông tin về một bạn đọc trong các trường tương ứng như: họ tên, ngày 

tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại… và rất nhiều các thông tin khác liên quan 

đến các giao dịch của bạn đọc trong thư viện. 
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Biểu ghi bạn đọc bao gồm hai nhóm trường ở định dạng non-MARC (không phải định dạng 

MARC):  

o Các trường có độ dài cố định (fixed-length field): hiển thị ở phần phía trên của biểu 

ghi bạn đọc, là các trường do hệ thống tự kiểm soát hoặc cán bộ thư viện phải lựa 

chọn từ các giá trị cho sẵn chứ không thể tự do nhập liệu. Dữ liệu trong trường này 

có thể là các thông tin đã được định nghĩa sẵn, là một ngày hoặc chữ số. 

o Các trường có độ dài thay đổi (variable-length field): hiển thị ở phần phía dưới của 

biểu ghi bạn đọc, là các trường mà cán bộ thư viện có thể nhập thông tin mà không 

bị giới hạn số lượng ký tự. Dữ liệu trong trường này có thể ở dạng chữ cái, chữ số, 

các kí tự đặc biệt như họ tên, số thẻ… Các trường có độ dài thay đổi có thể lặp trong 

biểu ghi bạn đọc. 

3.4. Biểu ghi tài liệu on-the-fly (item record on-the-fly) 

Để tạo một biểu ghi tài liệu on-the-fly, bạn phải được gán quyền số 101 (View bibliographic 

records) và 122 (Create item records). Để tạo một biểu ghi thư mục on-the-fly, bạn phải 

được gán quyền số 102 (Create bibliographic records). 

Biểu ghi tài liệu on-the-fly cũng là biểu ghi tài liệu nhưng được tạo ra một cách nhanh 

chóng bằng việc sử dụng khung mẫu on-the-fly trong phân hệ lưu thông (Circulation Desk). 

Cũng như biểu ghi tài liệu, biểu ghi tài liệu on-the-fly cũng phải đính kèm với một biểu ghi 

thư mục nào đó. 

Biểu ghi tài liệu on-the-fly thường được tạo ra khi bạn đọc cần mượn ngay một tài liệu, 

trong khi tài liệu đó đã có ở thư viện nhưng chưa được nhập liệu vào phần mềm Sierra. 

Trong trường hợp này, cán bộ thư viện có thể nhanh chóng nhập những thông tin cơ bản 

nhất về tài liệu đó để đáp ứng ngay cho bạn đọc. Sau này, khi tài liệu được trả lại thư viện, 

cán bộ thư viện sẽ tiếp tục hoàn thiện biểu ghi tài liệu on-the-fly này để đưa nó về trạng 

thái của một biểu ghi tài liệu thông thường. 

CHÚ Ý: 

Thiết lập tùy chọn Item-on-fly: Allowed & field to set tới một trong các giá trị 

"ALLOWED" (Ví dụ: "ALLOWED/IMESSAGE") để kích hoạt tính năng này. 

Để tự động mở một khung mẫu khi tạo tài liệu on-the-fly, thiết lập tùy chọn Item-

on-fly: Defaults for on-the-fly Item records. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemonfly_allowed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemonfly_default_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemonfly_default_item.html
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Để tự động mở một khung mẫu khi tạo biểu ghi thư mục on-the-fly, thiết lập tùy 

chọn Item-on-fly: Defaults for on-the-fly Bib records. 

3.5. Biểu ghi bạn đọc on-the-fly (patron record on-the-fly) 

Để tạo biểu ghi bạn đọc on-the-fly, bạn phải được gán quyền số 91 (Edit patron in check-

out) và 162 (Create patron records). 

Biểu ghi bạn đọc on-the-fly là một biểu ghi bạn đọc được tạo nhanh trong quá trình lưu 

thông (cách thức tạo không giống như cách tạo biểu ghi bạn đọc thông thường). Khi một 

bạn đọc mới đến thư viện (đồng nghĩa với việc người đó chưa có thông tin cá nhân trên có 

sở dữ liệu biểu ghi bạn đọc trong Sierra), bằng một lý do nào đó mà cán bộ thư viện muốn 

nhanh chóng ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, họ có thể tạo ra biểu ghi bạn đọc on-the-fly 

trong quá trình ghi mượn tài liệu cho bạn đọc đó. 

Biểu ghi bạn đọc on-the-fly thường chứa các thông tin cơ bản nhất về bạn đọc như họ tên, 

số thẻ… Lần sau khi bạn đọc mang sách trả lại thư viện, cán bộ thư viện sẽ được cảnh báo 

để cập nhật thêm thông tin cho biểu ghi bạn đọc này. 

CHÚ Ý: 

Tùy chọn Patron-on-fly: Allowed & field to set phải được thiết lập giá trị 

"ALLOWED" (ví dụ: "ALLOWED/PMESSAGE") để kích hoạt tính năng này. 

Để Sierra xác định một bạn đọc có phải được tạo on-the-fly hay không, tùy chọn 

Patron-on-fly: Code is phải được thiết lập một giá trị phù hợp. 

3.6. Biểu ghi khóa học (course record) 

Để nhập thông tin cho một biểu ghi CSDL khóa học, bạn phải được gán quyền số 48 

(Course reserves) và 171 (View course records). Để tạo biểu ghi CSDL khóa học, bạn phải 

được gán quyền số 172 (Create course records). 

Biểu ghi khóa học lưu trữ thông tin về một khóa học hoặc chương trình giảng dạy nào đó. 

Biểu ghi này thường được sử dụng trong các thư viện của trường đại học hoặc các cơ quan 

thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập và giảng dạy. 

Mục đích của biểu ghi khóa học là để bạn đọc trong quá trình tìm kiếm có thể biết được 

thông tin của các tài liệu được sẽ được phục vụ trong một khóa học nào đó. 

Biểu ghi khóa học khóa học bao gồm hai nhóm trường: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemonfly_default_bib.html
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o Các trường có độ dài cố định (fixed-length field): hiển thị ở phần phía trên của biểu 

ghi khóa học, là các trường do hệ thống tự kiểm soát hoặc cán bộ thư viện phải lựa 

chọn từ các giá trị định sẵn chứ không thể tự do nhập liệu. Dữ liệu trong trường này 

có thể là các thông tin đã được định nghĩa sẵn, là một ngày hoặc chữ số như: ngày 

bắt đầu, ngày kết thúc khóa học… 

o Các trường có độ dài thay đổi (variable-length field): hiển thị ở phần dưới của biểu 

ghi khóa học, là các trường mà cán bộ thư viện có thể nhập thông tin mà không bị 

giới hạn số lượng ký tự. Dữ liệu trong trường này có thể ở dạng chữ cái, chữ số, các 

kí tự đặc biệt như họ tên giảng viên của khóa học, tên khóa học… Các trường có độ 

dài thay đổi có thể lặp trong biểu ghi bạn đọc. 

II. Quản lý bạn đọc 

1. Tìm kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra 

Trên giao diện nhân viên, bạn có thể tìm kiếm thông tin về các bạn đọc trong thư viện để 

thực hiện các giao dịch lưu thông hay đơn thuần chỉ là kiểm tra thông tin của bạn đọc đó. 

Bạn có thể xem những thông tin cơ bản về bạn đọc hoặc có được các con số thống kê liên 

quan đến lịch sử giao dịch của họ trong biểu ghi này. 

Để tìm kiếm biểu ghi bạn đọc, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện nhân viên bằng tài khoản được phân quyền. 

Bước 2: Trong mục Function ở góc phải màn hình, chọn tính năng Check Out (Circulation 

Desk): 
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Bước 3: Khi đó, giao diện của tính năng Check Out (Circulation Desk) sẽ được hiển thị. 

Có hai cách để bạn nhập thông tin tìm kiếm: 

o Cách 1:  

Nhập thông tin tìm kiếm ô Key or Scan Patron Barcode, sau đó chọn nút “Search” 

để bắt đầu tìm kiếm. 

 

Lưu ý:  

Khi nhập các thông tin vào ô Key or Scan Patron Barcode, trong một số trường 

hợp có thể bạn cần nhập thêm ký tự đại diện tương ứng cho từng tiêu chí cụ thể: 

Kí tự đại diện Tìm theo: Ví dụ cụm từ 

tìm kiếm 

n Name (Tên bạn đọc) nBùi Anh Kiệt 

b Barcode (Thẻ bạn đọc) b3116101024315 

. Record no. (Số biểu ghi) .p10017549 

o Cách 2: 

Nếu không nhớ được các ký tự đại diện trong cách 1, hãy bỏ trống ô Key or Scan 

Patron Barcode và click vào nút “Search”, khi đó hệ thống hiển thị như sau: 
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Khi đó, bạn chọn một tiêu chí tìm kiếm như: Name hay Barcode…, sau đó nhập 

thông tin tìm kiếm vào ô bên cạnh >> Nhấn nút “Search”. 

Bước 4: Danh sách kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị. Click vào biểu ghi phù hợp >> chọn 

“Select” hoặc click đúp vào biểu ghi đó để chọn. 

 

Bước 5: Khi đó thông tin của bạn đọc sẽ được hiển thị trên màn hình như sau: 

 

Màn hình bạn đọc được chia thành các phần chính như sau: 

o Phía trên bên trái giao diện luôn hiển thị ô tìm kiếm để cán bộ thư viện có thể nhập 

các thông tin. Tùy theo từng công việc mà ý nghĩa của ô này sẽ khác nhau. 
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o Phía trên bên phải giao diện là các nút chức năng để cán bộ thao tác với biểu ghi 

bạn đọc hiện tại: 

 New: Để tạo bạn đọc mới. 

 View: Để xem chi tiết các trường thông tin trong biểu ghi bạn đọc hiện tại 

(không chỉnh sửa được). 

 Edit: Để chỉnh sửa thông tin trong các trường của biểu ghi bạn đọc hiện tại. 

 Print: In thông tin của bạn đọc hiện tại. 

 Close: Đóng biểu ghi bạn đọc hiện tại. 

o Phần phía dưới của ô tìm kiếm của màn hình chứa các thông tin chính của bạn đọc 

bao gồm: Họ tên, số thẻ (barcode), ngày hết hạn, kiểu bạn đọc, email, địa chỉ… Việc 

hiển thị các trường nào trong phần này có thể sẽ được cấu hình khác nhau tùy theo 

nhu cầu của từng thư viện. 

o Nếu thư viện có sử dụng chức năng quản lý ảnh thẻ của bạn đọc, ảnh của bạn đọc 

sẽ được hiển thị ở góc phải của màn hình bên cạnh phần thông tin cơ bản. 

o Phần phía dưới màn hình là các thông tin liên quan đến các hoạt động lưu thông của 

bạn đọc trong thư viện. Menu dọc bên trái màn hình là danh sách các tab, khi bạn 

click vào một tab nào đó, thông tin của nó sẽ được hiển thị chi tiết trên giao diện: 

 Check Out: Tab này chứa danh sách những tài liệu bạn đọc vừa ghi mượn 

trong lần truy cập hiện tại. Sau khi bạn đóng (close) biểu ghi bạn đọc lại, các 

tài liệu trong tab này sẽ được chuyển xuống tab Checked-Out Items và số 

lượng hiển thị trong tab trở về giá trị 0. 

 Checked-Out Items: Tab này chứa danh sách những tài liệu bạn đọc đang 

ghi mượn của thư viện (nhưng không phải của lần truy cập hiện tại vào biểu 

ghi bạn đọc). 

 Holds: Tab này chứa danh sách các đặt mượn hiện tại của bạn đọc. 

 Fines: Tab này chứa danh sách các khoản phí và tiền phạt của bạn đọc. 

 Checkin: Tab này chứa danh sách những tài liệu mà bạn đọc đã trả trong 

phiên làm việc hiện tại. Khi bạn đóng (close) biểu ghi bạn đọc, số lượng hiển 

thị trong tab này sẽ trở về giá trị 0. 
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 Linked-Patron: Tab này chứa danh sách các bạn đọc cùng nhóm với bạn 

đọc hiện tại. 

2. Tạo biểu ghi bạn đọc (patron record) 

Để tạo một biểu ghi bạn đọc trong Sierra, tài khoản của bạn phải được gán quyền số 162 

(Create patron records). 

Thực hiện theo các bước sau đây để tạo biểu ghi bạn đọc mới trong thư viện: 

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện nhân viên bằng tài khoản được phân quyền. 

Bước 2: Trong mục Function ở góc phải màn hình, chọn tính năng Check Out 

(Circulation Desk). 

Bước 3: Khi đó, giao diện của tính năng Check Out (Circulation Desk) sẽ hiển thị. Chọn 

biểu tượng New trên thanh công cụ, hoặc từ thanh menu trên cùng chọn File >> New 

Patron. 

 

Bước 4: Chọn khung mẫu phù hợp với bạn đọc mà bạn đang định tạo trong ô Sellect 

Template. 

CHÚ Ý:  

Nếu thư viện... thì... 

Có nhiều hơn một khung mẫu cho biểu ghi bạn 

đọc và thông số Prompt for template được 

thiết lập trong mục: Admin | Settings | New 

Records, 

Hệ thống sẽ hiển thị danh sách 

các khung mẫu trong ô Sellect 

Template. Khi đó, bạn cần 

phải chọn một khung mẫu phù 

hợp trong danh sách này. 
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Chỉ có một khung mẫu cho biểu ghi bạn đọc, 

hoặc một khung mẫu đã được lựa chọn trước 

trong mục Admin | Settings | New Records, 

Sierra sẽ tự động sử dụng 

khung mẫu đó làm khung mẫu 

nhập thông tin cho bạn đọc, 

nên bạn không cần đến bước 4 

này. 

Bước 5: Nhập thông tin của bạn đọc vào các trường tương ứng.  

Lưu ý rằng biểu ghi bạn đọc bao gồm nhóm trường có độ dài cố định nằm ở phần phía trên 

của giao diện và nhóm trường có độ dài thay đổi nằm ở phía dưới. Để biết chi tiết về ý 

nghĩa của từng trường trong biểu ghi bạn đọc, vui lòng tham khảo tài liệu: “Các trường có 

độ dài cố định và thay đổi trong biểu ghi bạn đọc”. 

Trong quá trình nhập thông tin cho biểu ghi, bạn có thể được hệ thống nhắc nhở những 

trường ưu tiên phải nhập trước, ví dụ trường Expiration Date (Ngày hết hạn của tài liệu), 

Name (Họ tên của bạn đọc)…  

o Bạn hãy nhập thông tin của bạn đọc cho trường được nhắc nhở, sau đó nhấn nút 

Next để di chuyển sang bước tiếp theo. 

o Nếu bạn bỏ trống trường được nhắc nhở và nhấn nút Next thì hệ thống sẽ không 

hiển thị trường đó trong biểu ghi bạn đọc 

o Nếu bạn không muốn tạo biểu ghi bạn đọc mới, bạn có thể dừng lại bằng cách click 

vào nút Cancel New Creation. 

 

Bước 6: Sau khi nhập xong các thông tin cần thiết cho biểu ghi, chọn nút “Save/Close” 

trên thanh công cụ để lưu lại biểu ghi vừa tạo: 
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3. Chỉnh sửa biểu ghi bạn đọc 

Nếu bạn đọc thay đổi thông tin về địa chỉ, thay đổi số điện thoại… hoặc bạn nhập nhầm 

một thông tin nào đó của bạn đọc, bạn có thể chỉnh sửa biểu ghi bạn đọc. 

Để chỉnh sửa biểu ghi bạn đọc trong Sierra, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn chỉnh sửa (Xem phần II, mục 1. Tìm 

kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra). 

Bước 2: Chọn nút Edit phía trên phần hiển thị thông tin chính của biểu ghi: 

 

Sierra sẽ mở một hộp thoại hiển thị nội dung của biểu ghi bạn đọc cần chỉnh sửa như sau: 
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Bước 3: Nhập thông tin cần thay đổi. Lưu ý rằng bạn có thể chọn Edit | Undo để hủy bỏ 

những hành động chỉnh sửa vừa thực hiện (có thể hủy bỏ được tối đa 10 hành động) và 

chọn Edit | Redo để khôi phục lại 10 hành động đã “undo” gần đây nhất. 

Bước 4: Khi bạn đã chỉnh sửa xong những thông tin cần thiết, chọn nút “Save/Close” để 

lưu lại các thay đổi. 

4. Quản lý nhóm bạn đọc 

Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng Linked Patrons, bạn có thể quản lý các nhóm bạn 

đọc như: giảng viên và lớp chủ nhiệm, bố mẹ và con cái... Biểu ghi của các bạn đọc trong 

một nhóm sẽ được link sang nhau một cách nhanh chóng. Thêm vào đó, Cán bộ TV 

(CBTV) có thể xem được danh sách các tài liệu mà một, một vài hoặc tất cả các thành viên 

trong nhóm đang mượn. Mỗi bạn đọc chỉ thuộc về một nhóm bạn đọc duy nhất. 

4.1. Tạo nhóm bạn đọc và thêm các thành viên vào nhóm 

Để tạo nhóm bạn đọc, bạn thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk từ danh sách tính năng Function. 
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Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn chỉnh sửa (Xem phần II, mục 1. Tìm 

kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra). 

Bước 3: Chọn tab Linked Patrons hoặc chọn Go | Circulation | Circulation Desk | 

Linked Patrons. 

Tab Linked Patrons chứa danh sách các bạn đọc được liên kết với nhau trong cùng một 

nhóm. Con số hiển thị phía cuối của tab thể hiện số lượng bạn đọc trong nhóm đó. 

CHÚ Ý:  

Khi tab Linked Patrons được chọn: 

 Nếu không có thông tin gì hiển thị có nghĩa là bạn đọc hiện tại chưa thuộc 

vào nhóm nào. 

 Nếu tab này hiển thị một vài thành viên tức là bạn đọc hiện tại đã được liên 

kết với các bạn đọc này. Lưu ý rằng mỗi bạn đọc chỉ được thuộc về một 

nhóm, vì vậy, nếu bạn muốn thêm bạn này vào một nhóm mới, bạn phải xóa 

bạn đọc này ra khỏi nhóm hiện tại trước. 

 

Bước 4: Chọn nút “Link” trên giao diện. Khi đó màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để bạn tìm 

kiếm một bạn đọc khác mà bạn muốn liên kết với bạn đọc hiện tại. 
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Bước 5: Chọn bạn đọc trong danh sách kết quả bằng cách click đúp vào dòng thông tin bạn 

đọc hoặc chọn bạn đọc phù hợp và nhấn nút “Select”. 

Khi đó, hệ thống sẽ ngay lập tức liên kết biểu ghi của hai bạn đọc này và tự động cập nhật 

vào tab Linked Patrons của biểu ghi của cả hai. 

Để tiếp tục thêm các bạn đọc khác vào nhóm, quay lại bước 3. Các bạn đọc mới được thêm 

vào nhóm được hiển thị dưới cùng của danh sách. 

4.2. Loại bỏ bạn đọc ra khỏi nhóm 

Để loại bỏ bạn đọc ra khỏi nhóm liên kết, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn loại bỏ khỏi nhóm (Xem phần II, mục 

1. Tìm kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra). 

Bước 2: Chọn tab Linked Patrons hoặc chọn Go | Circulation | Circulation Desk | 

Linked Patrons. Khi đó, các thành viên trong nhóm được hiển thị. 
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Bước 3: Trong danh sách cách thành viên, chọn các bạn đọc mà bạn muốn loại khỏi nhóm. 

 

Bước 4: Chọn nút “Unlink” để loại thành viên đã chọn ra khỏi nhóm. 

Bước 5: 

o Nếu trong danh sách các thành viên của nhóm, bạn chọn bạn đọc đang hiện tại, hệ 

thống sẽ cảnh báo như sau: 

Remove link from current patron? 

Chọn “OK” để loại bỏ bạn đọc hiện tại ra khỏi nhóm. Chọn Cancel nếu muốn hủy 

lệnh xóa. 

o Nếu bạn chọn tất cả các thành viên hoặc chọn tất cả nhưng để lại một bạn đọc nào 

đó trong nhóm, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn như sau: 

All patrons in this linked group will be unlinked and the group will be deleted 

from the system. Continue? 

Nếu bạn chọn OK, hệ thống sẽ loại bỏ tất cả các thành viên và nhóm liên kết này. 

Chọn Cancel nếu bạn không muốn thực hiện hành động này. 

4.3. Truy cập vào biểu ghi của một bạn đọc bất kỳ trong nhóm liên kết. 

Trong khi đang xem danh sách các bạn đọc được liên kết với nhau trong tab 

Linked Patrons của một bạn đọc, bạn có thể truy cập nhanh vào biểu ghi của một bạn đọc 

bất kỳ trong nhóm thay vì phải tìm kiếm bạn đọc đó. 

Để truy cập vào biểu ghi bạn đọc khác từ tab Linked Patrons, thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn một bạn đọc từ danh sách đang hiển thị trong tab Linked Patrons của biểu 

ghi bạn đọc. 

Bước 2: Thực hiện một trong hai thao tác sau: 

 Chọn nút Go To Patron để di chuyển sang biểu ghi của bạn đọc vừa chọn. 
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 Click chuột phải vào bạn đọc vừa chọn và chọn Go to this patron. 

 

Biểu ghi của bạn đọc vừa chọn sẽ được hiển thị trên giao diện. 

4.4. Xem danh sách các tài liệu đang mượn của nhóm bạn đọc hiện tại 

Để thực hiện được tính năng này, tùy chọn Display checkouts for linked patron 

records phải được thiết lập là "YES" (Liên hệ với Innovative nếu bạn muốn kích hoạt tính 

năng này). 

Tính năng này cho phép bạn xem được danh sách các tài liệu mà mỗi thành viên, một vài 

thành viên hoặc tất cả các thành viên trong nhóm đang mượn của thư viện. Bạn thực hiện 

theo các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm một bạn đọc bất kỳ trong nhóm bạn muốn xem (Xem phần II, mục 1. 

Tìm kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra). 

Bước 2: Trong tab Linked Patrons, chọn các thành viên mà bạn muốn xem tài liệu họ 

đang mượn. 

Bước 3: Chọn nút View Checkouts. Hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại mới chứa danh 

sách tất cả tài liệu mà các bạn đọc đã chọn đang mượn.  

o Để in danh sách này, chọn nút Print.  

o Để đóng hộp thoại và quay trở về tab Linked Patrons, chọn Close. 

5. Xử lý trường hợp đánh mất thẻ thư viện 

5.1. Đánh dấu thẻ bạn đọc bị mất 

Khi bạn đọc làm mất thẻ thư viện và báo tới thủ thư, bạn có thể đánh dấu thẻ của bạn đọc 

ở trạng thái “Mất thẻ” và gán cho bạn đọc một mã barcode mới mà không cần xóa mã 

barcode cũ của bạn đọc. Hệ thống vẫn lưu thông tin mã barcode cũ trong biểu ghi bạn đọc 

nhằm tránh trường hợp thẻ thư viện mất được ai đó sử dụng để mượn tài liệu từ thư viện. 

Nếu mã barcode cũ (thẻ đã bị mất) được quét vào phần mềm, hệ thống sẽ cảnh báo tới cán 

bộ thủ thư để có thể xử lý kịp thời. 

Để khai báo mất thẻ cho bạn đọc, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_linkgroup_viewckout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_linkgroup_viewckout.html
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Bước 1: Chọn Circulation Desk từ danh sách luồng công việc trên phần mềm và tìm kiếm 

biểu ghi bạn đọc báo mất thẻ (Xem phần II, mục 1. Tìm kiếm và xem biểu ghi bạn đọc trong 

Sierra). 

Bước 2: Chọn Edit | Patron hoặc chọn nút Edit trên thanh công cụ: 

 

Bước 3: Nhập nội dung cảnh báo vào cuối trường P BARCODE để xác định lý do gán mã 

barcode mới cho bạn đọc. Sau này, khi barcode cũ được sử dụng, thông tin này sẽ được 

hiển thị để cảnh báo cho thủ thư. 

Ví dụ: bạn có thể gõ thêm vào trường P BARCODE đoạn văn bản sau: “được báo mất 

vào  ngày 10/10/2016”. 

Bước 4: Chèn thêm một trường  P BARCODE vào biểu ghi bạn đọc và nhập mã barcode 

mới cho bạn đọc. Cụ thể: Trong giao diện chỉnh sửa biểu ghi bạn đọc, chọn Insert >> chọn 

b Barcode từ danh sách tùy chọn và nhập mã barcode mới cho bạn đọc. 

Lưu ý: Trường barcode mới phải nằm ngay phía trên của trường barcode bị mất, khi 

đó mã barcode mới mới có thể hiển thị lên giao diện bạn đọc. 

5.2. Sử dụng thẻ thư viện bị mất 

Nếu có ai đó sử dụng thẻ thư viện đã bị đánh dấu mất, ngay khi thủ thư nhập mã barcode 

cũ vào hệ thống, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo tới thủ thư. Ví dụ:  

 

Nội dung cảnh báo có cấu trúc như sau: 
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Barcode 'barcode đã được đánh dấu mất' was found as 

'Nội dung trường Barcode cũ'. 

Continue using record for 'Nội dung trường Barcode 

cũ'? 

Cảnh báo này nhắc nhở bạn rằng barcode đang sử dụng là barcode đã bị báo mất. Lúc 

này, bạn có 2 lựa chọn: 

o Chọn No để không thực hiện các giao dịch tiếp theo đối với thẻ bạn đọc này. 

o Chọn Yes nếu bạn muốn bỏ qua cảnh báo và tiếp tục sử dụng barcode này. Bạn có 

thể tiếp tục thực hiện các thao tác khác với biểu ghi như: ghi mượn, ghi trả cho bạn 

đọc…  

(Lưu ý: Hệ thống vẫn giữ nguyên cả 2 trường barcode của bạn đọc mà không xóa trường 

nào trong 2 trường). 

 

6. Sáp nhập biểu ghi bạn đọc 

Nếu trong phần mềm tồn tại hai biểu ghi bạn đọc trùng lặp, chẳng hạn một bạn đọc của thư 

viện nhưng được lưu trữ thông tin trên hai biểu ghi bạn đọc trong cơ sở dữ liệu, lúc này 

chúng ta cần sáp nhập hai biểu ghi lại để tránh các trường hợp xảy ra trong hệ thống. 

Để sáp nhập biểu ghi bạn đọc, bạn phải được phân quyền chức năng 36 (Merge patrons). 

Thực hiện theo các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Merge Duplicate Patron Records từ danh sách luồng công việc trên phần 

mềm. Giao diện sáp nhập biểu ghi bạn đọc được hiển thị: 

Các dấu cách trong Barcode sẽ được lược bỏ khi tìm kiếm 

Sierra sẽ bỏ qua các dấu như: dấu chấm (.), dấu trừ (-), dấu gạch chéo (/) và dấu cách 

trong trường P BARCODE khi thực hiện tìm kiếm. Ví dụ, mã barcode của bạn đọc 

trong hệ thống là “2 1234 12345 6789”, trong khi đó bạn nhập vào hệ thống là 

“21234123456789”, Sierra sẽ lược bỏ các dấu cách và tìm ra đúng biểu ghi bạn đọc có  

mã barcode là “2 1234 12345 6789”. 
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Bước 2: Khai báo các thông tin sau đây vào giao diện: 

Source record number (ID biểu ghi nguồn) 

Số biểu ghi (ID biểu ghi - record number) của bạn đọc bạn muốn xóa bỏ sau khi sát 

nhập thành công. 

Destination record number (ID biểu ghi đích) 

Số biểu ghi (ID biểu ghi - record number) của bạn đọc bạn muốn giữ lại sau khi sát 

nhập. Biểu ghi này sẽ chứa thông tin của cả hai biểu ghi sau khi sát nhập. 

Bước 3: Chọn Merge Patrons.  

Phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện sáp nhập của biểu ghi nguồn và biểu ghi đích và đưa 

ra cảnh báo nếu có. 

Bạn cần giải quyết các điều kiện không cho phép sáp nhập mà hệ thống đã cảnh báo. Khi 

các điều kiện sáp nhập thỏa mãn, phần mềm sẽ hiển thị thông tin biểu ghi nguồn và biểu 

ghi đích. 
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Bước 4: Chọn nút “Close” ở góc phải của giao diện để hủy bỏ quá trình sáp nhập biểu ghi, 

hệ thống sẽ quay lại giao diện trước đó. Chọn “Merge Patrons” để sáp nhập biểu ghi, hệ 

thống sẽ thực hiện các thao tác sau đây: 

o Kết hợp dữ liệu biểu ghi nguồn với biểu ghi đích. 

o Xóa bỏ biểu ghi nguồn. 

o Thêm trường NOTE tới biểu ghi đích để đánh dấu rằng biểu ghi đã được sáp 

nhập. Ví dụ: Fri Jul 25 2011: Merged with .p1000789 

Khi hai biểu ghi bạn đọc được sáp nhập, hệ thống sẽ copy dữ liệu từ biểu ghi nguồn đến 

biểu ghi đích: 

 Sao chép dữ liệu từ trường 3 trường có độ dài thay đổi sau: BARCODE, MESSAGE 

và NOTE (ngoại trừ Collection Agency exclusion notes) từ biểu ghi nguồn sang biểu 

ghi đích. Dữ liệu các trường có độ dài thay đổi khác bị bỏ qua. 

 Sao chép dữ liệu ghi mượn, đặt mượn, khoản tiền phạt từ biểu ghi nguồn sang biểu 

ghi đích. Các khoản tiền phạt đã thanh toán không được sao chép tới biểu ghi đích 

nhưng bạn vẫn có thể kiểm tra thông tin trong chức năng Fines Paid trong danh sách 

Function. 

 Cộng gộp giá trị của các trường có độ dài cố định sau trong biểu ghi nguồn tới trường 

có độ dài cố định tương ứng trong biểu ghi đích: 

o TOT CHKOUT 

o TOT RENEWAL 

o CUR CHKOUT 

o CL RTRND 

o MONEY OWED 

o CUR ITEMA 

o CUR ITEMB 

o CUR ITEMC 

o CUR ITEMD 

o PIUSE 

o ILL REQUES 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_collect_exclude_patron.html
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7. Xóa biểu ghi bạn đọc 

Khi bạn đọc không còn quyền sử dụng thư viện, chẳng hạn như: sinh viên ra trường, nhân 

viên chuyển việc… bạn có thể xóa biểu ghi bạn đọc đó. 

Để thực hiện chức năng xóa biểu ghi (Delete Records), bạn phải được phân quyền chức 

năng 25 (Delete records of any type). Ngoài ra, bạn phải có quyền xóa loại biểu ghi bạn 

tương ứng. Ví dụ: Phân quyền 108 (Delete bib and all links), phân quyền 135 (Delete order 

records)...  

Có hai cách để xóa bạn đọc trong Sierra: 

o Xóa bạn đọc đơn lẻ: Xóa từng biểu ghi bạn đọc một. 

o Xóa bạn đọc theo lô từ một Review File: Xóa nhiều bạn đọc cùng một lúc. 

7.1. Xóa biểu ghi bạn đọc đơn lẻ 

Để xóa một biểu ghi bạn đọc trong Sierra, thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập vào giao diện nhân viên bằng tài khoản được phân quyền. 

Bước 2: Trong mục Function ở góc phải màn hình, chọn tính năng Check Out 

(Circulation Desk). 

Bước 3: Khi đó, giao diện của tính năng Check Out (Circulation Desk) sẽ hiển thị. Chọn 

biểu tượng Edit trên thanh công cụ như hình ảnh trên, hoặc từ thanh menu trên cùng chọn 

Edit >> Patron.  

Bước 4: Cửa sổ Edit Patron Record được hiển thị trên màn hình: chọn nút “Delete” trên 

thanh công cụ: 

Bước 5: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại: 

o Chọn “Yes” nếu bạn muốn xóa biểu ghi bạn đọc này. 

o Chọn “No” nếu không muốn xóa biểu ghi này. 

7.2. Xóa biểu ghi bạn đọc theo lô từ một danh sách Review File 

Chức năng Delete Records (Xóa biểu ghi) cho phép bạn xóa tất cả các kiểu biểu ghi trong 

hệ thống trừ biểu ghi hóa đơn (invoice record) và biểu ghi nhà cung cấp (vendor record).  

Tính năng Delete Records luôn tuân thủ các chính sách xóa biểu ghi (deleterule), đơn vị 

tài khoản (accounting units), và phạm vi (scoped). 



                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

28 
 

 

 

Để xóa biểu ghi bạn đọc theo lô từ một danh sách (review file), bạn thực hiện các thao tác 

sau đây: 

Không thể xóa biểu ghi khi: 

Ngoài chính sách được khai báo trong tệp tin deleterule, các trường hợp sau đây không 

cho phép xóa biểu ghi khỏi hệ thống: 

o Các biểu ghi đang được sử dụng trong hệ thông (đang ghi mượn, có khoản tiền 

phạt…). 

o Biểu ghi tài liệu (item record) được đính kèm tới nhiều biểu ghi thư mục 

(bibliographic record). 

o Biểu ghi bạn đọc nằm trong danh sách định tuyến ấn phẩm định kỳ  

(Routing list). 

o Một danh sách (review file) gồm các biểu ghi thư mục (bibliographic record) 

đính kèm các biểu ghi đơn đặt (order record). Bạn muốn xóa cả biểu ghi thư 

mục và biểu ghi đơn đặt thì biểu ghi đơn đặt phải có trạng thái ‘1’, trạng thái ‘2’ 

hoặc trạng thái 'z' nhưng không chứa thông tin trường PAID. Các biểu ghi đơn 

đặt chứa thông tin trường PAID không thể bị xóa. 

o Một danh sách (review file) gồm các biểu ghi đơn đặt (order record), các chính 

sách trong tệp tin deleterule được đáp ứng thì bạn có thể xóa biểu ghi đơn đặt 

có trạng thái 'c', 'e', 'o' hoặc 'q'. 

o Nếu phần mềm bao gồm nhiều đơn vị tài khoản (accouting unit) khác nhau, bạn 

không thể xóa các biểu ghi đính kèm (attached records) không thuộc đơn vị tài  

khoản của bạn. 

o Nếu phầm mềm chứa Database Maintenance scoping, bạn chỉ có thể xem và xóa 

các biểu ghi đính kèm khi chúng thuộc về scope của bạn. Một biểu ghi đính kèm 

chỉ thuộc về scope của bạn khi: 

 Giá trị của trường LOCATION của biểu ghi đính kèm nằm trong trong scope 

của bạn hoặc 

 Có ít nhất một giá trị trường LOCATION của biểu ghi đơn đặt (order record) 

hoặc biểu ghi holding (holdings record – checkin record) nằm trong scope 

của bạn. 
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Bước 1: Tạo một danh sách (review file) chứa các biểu ghi bạn đọc 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. 

 

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, 
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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. 

III. Ghi mượn tài liệu 

1. Ghi mượn tài liệu cho bạn đọc 

Để ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk từ danh sách luồng công việc trên phần mềm. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn mượn tài liệu (Xem phần II, mục 1. Tìm kiếm và 

xem biểu ghi bạn đọc trong Sierra). 

Sierra sẽ hiển thị tất cả cảnh báo hoặc thông báo có liên quan đến bạn đọc (nếu có) như: tài 

khoản bạn đọc quá hạn, biểu ghi bạn đọc on-the-fly.... Kiểm tra lại tài khoản bạn đọc nếu 

có các cảnh báo bất thường. 

Bước 3: Trên giao diện bạn đọc, tại ô Key or Scan Item or Patron Barcode ở góc trái 

màn hình, nhập hoặc quét barcode (ĐKCB) của tài liệu mà bạn đọc muốn mượn. Phần 

mềm sẽ: 

o Hiển thị tất cả cảnh báo hoặc tin nhắn liên quan đến tài liệu. 

o Xác định chính sách lưu thông để áp dụng cho giao dịch. 

o Cảnh báo nếu các điều kiện ghi mượn tài liệu không đáp ứng. 

o Cảnh báo các điều kiện đặc biệt để bạn phải lưu ý trong quá trình ghi mượn. 

Trong trường hợp tài liệu bị mất số barcode, bạn có thể nhấn vào nút Search ở cuối ô Key 

or Scan Item or Patron Barcode để tìm kiếm tài liệu trong CSDL. 
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Bước 4: Thủ thư cần xử lý các các thông báo (nếu có) trước khi tiến hành ghi mượn tài liệu 

cho bạn đọc. Nếu ghi mượn thành công, hệ thống sẽ: 

o Tính toán ngày hết hạn mượn tài liệu. 

o Cập nhật thông tin vào biểu ghi tài liệu và biểu ghi bạn đọc. 

o Thêm thông tin ghi mượn vào thẻ Check Out trên biểu ghi bạn đọc. 

Tùy thuộc vào từng bạn đọc mà cán bộ có thể thực hiện thêm các tùy chọn sau đây: 

Bước 5: (Tùy chọn) Chọn Print slip để in biên lai cho bạn đọc. Tham khảo mục III. 4. In 

biên lai ghi mượn tài liệu. 

Bước 6: (Tùy chọn) Chọn Change Due Date để thay đổi ngày hết hạn tài liệu theo ý muốn 

của thủ thư (không tuân thủ chính sách lưu thông). Tham khảo mục III. 5. Thay đổi Ngày 

trả tài liệu. 

Bước 7: (Tùy chọn) Thêm một tin nhắn/ghi chú tới tài liệu được ghi mượn. Tham khảo 

mục III. 6. Thêm tin nhắn cho tài liệu ghi mượn.  

* GHI CHÚ: 

Dưới đây là danh sách các hành động có thể sẽ được thực hiện khi thủ thư ghi mượn tài 

liệu cho bạn đọc. Nếu một trong các điều kiện dưới đây được đáp ứng, hệ thống sẽ tự động 

cập nhật thông tin mà không cần thông báo. 

Nếu: Hành động thực thi: 

Tài liệu có thể đáp ứng đặt mượn cho bạn đọc hiện tại, Đáp ứng đặt mượn. 

Tài liệu là một tài liệu INN-Reach được yêu cầu bởi bạn 

đọc hiện tại, 

Đáp ứng yêu cầu INN-

Reach.  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_chkoutinnreach.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_chkoutinnreach.html
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Tài liệu là một tài liệu ILL được yêu cầu bởi bạn đọc hiện 

tại, 

Đáp ứng yêu cầu ILL.  

Thư viện thiết lập lưu trữ lịch sử ghi mượn của bạn đọc Cập nhật lịch sử ghi mượn 

tài liệu của bạn đọc. 

Thư viện thiết lập lưu trữ lịch sử lưu thông của tài liệu, Cập nhật lịch sử lưu thông 

của tài liệu. 

Tài liệu thuộc nhóm tính phí mượn tài liệu, và thư viện 

tính phí mượn ngay khi thực hiện thao tác ghi mượn, 

Tính thêm phí mượn vào 

tài khoản bạn đọc 

2. Các trường hợp không được phép ghi mượn 

Trong quá trình ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, hệ thống có thể sẽ hạn chế bạn trong một 

số trường hợp. Khi đó, bạn phải giải quyết các vấn đề do hệ thống cảnh báo hoặc ghi đè 

chính sách (override) để tiến hành ghi mượn tài liệu. Nếu bạn ghi đè chính sách, hệ thống 

sẽ lưu lại thao tác của bạn vào file Lịch sử ghi đè chính sách lưu thông. 

Dưới đây là những trường hợp bị hạn chế ghi mượn tài liệu: 

o Patron Blocks (Hạn chế do bạn đọc) 

o Hold Blocks (Hạn chế do đặt mượn) 

o Non-circulating Items (Tài liệu không lưu thông) 

o Errors and Data Problems (Lỗi và sự cố dữ liệu) 

2.1. Hạn chế do bạn đọc (Patron Blocks) 

Đối với các trường hợp hạn chế ghi mượn liên quan tới biểu ghi bạn đọc, để ghi đè chính 

chính lưu thông bạn phải được phân quyền chức năng sau đây: 

 Nếu tùy chọn Check-out: Authorization required to override manual block được 

thiết lập giá trị "YES", bạn phải được phân quyền chức năng 168 (Override manual 

blocks) để ghi đè các hạn chế ghi mượn được thiết lập trong trường MBLOCK của 

biểu ghi bạn đọc. 

 Nếu tùy chọn Check-out: Authorization required to override patron block được 

thiết lập giá trị "YES," bạn phải được phân quyền chức năng 98 (Override patron 

blocks) để ghi đè các trường hợp hạn chế ghi mượn do không tìm thấy chính sách 

phù hợp với kiểu bạn đọc hoặc kiểu bạn đọc đó không được phép mượn tài liệu. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_checkingout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_man_block.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_block.html
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Các tin nhắn sau đây sẽ được hiển thị khi một ghi mượn không thể thực hiện do tài khoản 

bạn đọc bị hạn chế: 

Tin nhắn Hành động 

Borrower cannot 

check out item 

because: <reason> 

Bạn đọc bị hạn chế ghi mượn vì một lý do nào đó. Thủ thư có thể ghi 

đè chính sách hoặc xử lý điều kiện ghi mượn không thỏa mãn của bạn 

đọc. Tham khảo thêm tài liệu Blocking Patrons. 

Patron has 

exceeded <xx>-

item limit. 

Bạn đọc mượn đủ số lượng tài liệu theo chính sách được quy định 

trong thông số Max Items trong bảng Patron Blocks. Bạn đọc cần 

phải thực hiện ghi trả tài liệu đã mượn hoặc thủ thư ghi đè chính sách 

lưu thông. 

 

Patron has 

reached 

maximum check-

outs for this type 

of item. 

Tài liệu ghi mượn thuộc về một trong bốn kiểu tài liệu được khai báo 

trong tùy chọn lưu thông Item types & locs for category A-D, và bạn 

đọc đã ghi mượn hết số tài liệu quy định đối với kiểu tài liệu này. Giá 

trị giới hạn này được quy định trong yếu tố Max Itema through Max 

Itemd trong bảng Patron Blocks. Trong trường hợp này bạn đọc phải 

ghi trả một tài liệu thuộc kiểu tài liệu bị hạn chế hoặc thủ thư phải ghi 

đè chính sách để ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. 

2.2. Hạn chế do đặt mượn (Hold Blocks) 

Sierra có thể không cho phép thủ thư ghi mượn tài liệu cho bạn đọc vì các lý do liên quan 

đến việc đặt mượn. 

Cảnh báo tài khoản bạn đọc sắp bị khóa 

Khi số lượng tài liệu bạn đọc ghi mượn sắp tới giới hạn, hệ thống 

sẽ hiển thị cảnh báo: 

Patron can only check out <x> more items. Checkout item 

anyway? 

Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi số lượng tài liệu còn lại được 

phép mượn nhỏ hợn 5 (khi thông số Max Items thiết lập lớn hơn 

25) hoặc nhỏ hơn 2 (khi thông số Max Items thiết lập nhỏ hơn 

25)  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_patblockswarnings.html
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Để ghi đè chính sách lưu thông cho các trường hợp hạn chế ghi mượn do đặt mượn, bạn 

phải được phân quyền chức năng 92 (Override hold blocks). 

Một trong các cảnh báo sau đây sẽ xuất hiện khi bạn tiến hành ghi mượn tài liệu đã được 

đặt mượn cho một tài khoản bạn đọc khác không đặt mượn hoặc có thứ tự ưu tiên thấp hơn 

trong danh sách đặt mượn tài liệu đó: 

Tin nhắn Hành động 

Item on hold for 

another patron 

.p<xxxxxxx>. 

Check out item 

anyway? 

Bạn đọc không đặt mượn hoặc có thứ tự ưu tiên thấp hơn bạn đọc 

khác trong danh sách đặt mượn tài liệu này. Chọn Yes để ghi đè đặt 

mượn và ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. Chọn No để hủy bỏ thao 

tác ghi mượn, giữ tài liệu cho bạn đọc có thứ tự ưu tiên cao nhất. 

Nếu bạn chọn Yes, hệ thống sẽ: 

 Tính toán ngày tài liệu hết hạn và nhập nó vào trường 

RECAL DATE của biểu ghi tài liệu. 

 Rút ngắn khoảng thời gian mượn cho tài liệu ghi mượn theo 

chính sách (nếu có). 

 Chuyển trạng thái chờ cho đặt mượn bị ghi đè. Nó sẽ được 

đáp ứng khi tài liệu này được ghi trả. 

Item on 

holdshelf for 

another patron 

.p<xxxxxxx>. 

Check out item 

anyway? 

Tài liệu ghi mượn đang trong trạng thái chờ bạn đọc đặt mượn 

(không phải bạn đọc hiện tại) tới nhận tài liệu (on holdshelf). Chọn 

Yes để ghi đè đặt mượn và ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. 

Chọn No để hủy bỏ thao tác ghi mượn, giữ tài liệu cho bạn đọc đặt 

mượn. Nếu bạn chọn Yes, hệ thống sẽ: 

 Thiết lập trường RECAL DATE của biểu ghi tài liệu tới giá 

trị ngày ghi mượn. 

 Rút ngắn khoảng thời gian mượn cho tài liệu ghi mượn theo 

chính sách (nếu có). 

 Nếu đặt mượn vừa bị ghi đè áp dụng trên cấp độ biểu ghi 

thư mục hoặc biểu ghi tập, hệ thống sẽ hủy bỏ đặt mượn trên 
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cấp biểu ghi tài liệu và đưa đặt mượn quay về cấp ban đầu 

(biểu ghi thư mục hoặc biểu ghi tập). 

2.3. Tài liệu không lưu thông (Non-circulating Items) 

Nếu tùy chọn Check-out: Authorization required to override patron block thiết 

lập giá trị "YES," bạn phải được phân quyền chức năng 98 (Override patron blocks) 

để ghi đè chính sách và ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. 

Những cảnh báo sau sẽ được hiển thị khi bạn thực hiện thao tác ghi mượn một tài liệu 

không được lưu thông: 

Tin nhắn Hành động 

Loanrule says 

"non-

circulating." 

Mã Code trong chính sách lưu thông áp dụng cho trường hợp ghi 

mượn này là 'N' (Tài liệu không lưu thông). Chọn Override để ghi 

đè chính sách và ghi mượn cho bạn đọc, hoặc chọn Do Not 

Override để hủy bỏ thao tác ghi mượn. 

Item is for 

Library Use 

Only. 

Trường STATUS của biểu ghi tài liệu có giá trị là 'o' (LIB USE 

ONLY_Sử dụng nội bộ). Chọn Override để ghi đè chính sách và 

ghi mượn cho bạn đọc, hoặc chọn Do Not Override để hủy bỏ thao 

tác ghi mượn. 

2.4. Lỗi và sự cố dữ liệu (Errors and Data Problems) 

Các cảnh báo sau đây sẽ được hiển thị khi hệ thống gặp lỗi hoặc sự cố về dữ liệu dẫn đến 

việc hạn chế ghi mượn tài liệu: 

Tin nhắn Hành động 

Item requested by 

another patron. 

Check out denied. 

Tài liệu được ghi mượn là một tài liệu ILL (Interlibrary Loan: 

Mượn liên thư viện) và được bạn đọc khác đặt mượn. Bạn chỉ có 

thể ghi mượn tài liệu ILL cho bạn đọc đã đặt mượn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_block.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#code
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ILL item not 

available for 

check out. 

Tài liệu được ghi mượn là tài liệu ILL có trạng thái khác '!' (ON 

HOLDSHELF). Tài liệu ILL chỉ có thể ghi mượn khi nó ở trạng 

thái chờ bạn đọc đến nhận tài liệu (ready for pickup). 

Failed to 

determine loan 

rule. 

Phần mềm không tìm thấy chính sách lưu thông phù hợp để áp dụng 

cho giao dịch. Vui lòng kiểm tra lại giá trị thiết lập trong trường I 

TYPE, LOCATION, P TYPE và kiểm tra lại chính sách lưu thông 

tài liệu của thư viện trong bảng Loan Rule Determiner . Chỉnh sửa 

bảng Loan Rule Determiner sao cho chính sách lưu thông đầu tiên 

trong bảng phải áp dụng cho tất cả các kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc 

và kho không được nhắc đến trong các chính sách khác trong bảng. 

Item <record> has 

invalid location: 

none.  

Failed to find loan 

period 

information. 

Giá trị trường LOCATION của biểu ghi tài liệu không hợp lệ. Bạn 

phải chỉnh sửa biểu ghi tài liệu và khai báo giá trị hợp lệ cho trường 

LOCATION (kho) của biểu ghi tài liệu này. 

Unable to locate 

PATRON 

blocking 

information. 

Hệ thống không thể tìm thấy một chính sách trong bảng Patron 

Blocks tương ứng với giá trị trong trường P TYPE 

và PAT AGENCY của bạn đọc. Chỉnh sửa lại bảng Patron 

Blocks sao cho chính sách cuối cùng trong bảng có thể áp dụng cho 

tất cả kiểu bạn đọc và  tất cả chi nhánh của bạn đọc. 

3. Ghi mượn các tài liệu đặc biệt 

Đối với những trường hợp đặc biệt, hệ thống vẫn cho phép thủ thư ghi mượn tài liệu cho 

bạn đọc. Kèm với đó, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo liên quan để thủ thư nắm được thông 

tin khi thực hiện giao dịch ghi mượn cho bạn đọc. 

Bảng dưới đây liệt kê tất cả những trường hợp đặc biệt có thể xảy ra trong quá trình thủ 

thư ghi mượn cho bạn đọc: 

Trường hợp Hệ thống sẽ: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr_dtr.html
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Tài liệu đã được ghi 

mượn 

Cảnh báo để thủ thư kiểm tra lại tài liệu ghi mượn. Tham 

khảo thêm tài liệu Checking Out a Checked-out Item để có 

thêm thông tin. 

Tài liệu có khoản phí 

hoặc tiền phạt. 

Cảnh báo để thủ thư  có thể miễn hoặc giảm phí/tiền phạt 

cho bạn đọc. Tham khảo thêm tài liệu Checking Out a 

Billed Item để có thêm thông tin 

Giá trị trong trường 

STATUS của tài liệu 

khác '-' (AVAILABLE). 

Nghĩa là tài liệu không 

sẵn sàng. 

Cảnh báo để thủ thư kiểm tra và chỉnh sửa trạng thái cho 

tài liệu. Tham khảo thêm tài liệu Checking Out an Item 

whose Status Is Not '-' để có thêm thông tin. 

Tài liệu được đặt mượn 

(booking) 

Xác định xem giao dịch ghi mượn có bị trùng với thời gian 

đặt mượn của bạn đọc không và hiển thị cảnh báo tới thủ 

thư. Tham khảo thêm tài liệu Checking Out a Booked Item 

để có thêm thông tin. 

Thời gian mượn bị rút 

ngắn do số lượng đặt 

mượn lớn. 

Cảnh báo để thủ thư biết rằng khoảng thời gian mượn tài 

liệu bị rút ngắn so với bình thường do số lượng đặt mượn 

tài liệu quá nhiều. Tham khảo tài liệu How Sierra 

Calculates the Due Date for a Checkout để có thêm thông 

tin 

Tài liệu có đặt mượn 

INN-Reach 

Cảnh báo để thủ thư ghi đè hoặc hủy bỏ đặt mượn. Tham 

khảo thêm tài liệu Checking Out an Item that Has Been 

Requested by an INN-Reach Patron để có thêm thông tin. 

Số tài liệu bạn đọc mượn 

sắp tới giới hạn (theo 

thông số Max Items) 

Cảnh báo để thủ thư biết rằng số tài liệu bạn đọc mượn gần 

tới giới hạn theo thiết lập trong thông số Max Items. Tham 

khảo thêm tài liệu Alert to Upcoming Patron Blocks để có 

thêm thông tin. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_alreadychkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_itemisbilled.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_itemisbilled.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ckout_statusnothyphen.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ckout_statusnothyphen.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_anotherpatbooked.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_innreach_hold.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_innreach_hold.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_blocks.html#max_items
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_blocks.html#max_items
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_chkoutblocks.html#max_items_alert
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Ghi mượn tài liệu cho 

bạn đọc tại nhà 

(homebound) 

Nhắc nhở để thủ thư in kèm biên bản giao nhận. Tham khảo 

thêm tài liệu Checking Out Items to Homebound Patrons 

để có thêm thông tin. 

Tài liệu đang được bạn 

đọc khác đặt mượn. 

Cảnh báo để thủ thư biết rằng tài liệu đang được bạn đọc 

khác đặt mượn và thủ thư có thể ghi đè đặt mượn hoặc hủy 

bỏ thao tác ghi mượn tài liệu. Tham khảo thêm tài liệu  

Hold Blocks để có thêm thông tin. 

4. In biên lai ghi mượn/gia hạn tài liệu 

Khi ghi mượn/gia hạn tài liệu cho bạn đọc, cán bộ thư viện có thể in biên lai xác nhận. Biên 

lai này chứa các thông tin ghi mượn và ngày hết hạn của những tài liệu mà bạn đọc đang 

mượn. 

Để in biên lai ghi mượn cho bạn đọc, thực hiện theo các bước sau đây: 

* Trường hợp 1: In biên lai cho các tài liệu trong tab Check Out của giao diện bạn đọc: 

Nếu tùy chọn Check-out: Print date due slips được thiết lập một trong ba giá trị là YES, 

IMMEDIATELY hoặc IMMEDIATELY (MILCIRC), ô Print Slip sẽ mặc định được lựa 

chọn ngay khi bạn bắt đầu truy cập vào tính năng Check out (Circulation Desk) hoặc Renew 

(No Patron).  

Sau khi thủ thư ghi mượn cho bạn đọc và đóng giao diện của bạn đọc, hệ thống sẽ tự động 

in biên lai ghi mượn/gia hạn. 

Trong trường hợp hệ thống tự động lựa chọn ô Print Slip, nếu bạn không muốn in biên lai, 

bạn hoàn toàn có thể bỏ tick chọn trong ô này. 

Nếu ô Print Slip được tick chọn mà bạn bạn không chọn một máy in mặc định, hệ thống 

sẽ nhắc bạn lựa chọn máy in. 

* Trường hợp 2: In biên lai cho các tài liệu trong tab Checked-Out Items: 

Nếu bạn muốn in biên lai cho các tài liệu trong, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn những tài liệu muốn in 

Bước 2: Tick chọn ô Print Slip (nếu nó chưa được chọn). 

Bước 3: Click nút Print trên thanh công cụ. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ckout_homeboundpatrons.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_msg_chkoutblocks.html#hold_blocks
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Việc in biên lai ghi mượn cho bạn đọc là một tùy chọn của thư viện. Các thao tác in có thể 

sẽ khác nhau phụ thuộc vào sự thiết lập của thông số Check-out: Print date due slips trên 

hệ thống. Dưới đây là danh sách mô tả các giá trị có thể thiết lập cho tùy chọn này: 

Giá trị Kết quả 

"Yes" Tùy chọn Print Slip được hiển thị trong thẻ Check Out và thẻ 

Checked-Out Items trong chức năng Circulation Desk và Renew 

(No Patron). Tùy chọn Print Slip mặc định được lựa chọn. Biên lai 

sẽ được in khi thủ thư đóng giao diện bạn đọc này. 

"No" Tùy chọn Print Slip không được hiển thị. Tính năng in biên lai không 

hoạt động. 

"Immediately" Tùy chọn Print Slip được hiển thị nếu tùy chọn lưu thông này được 

thiết lập là "Yes", tùy chọn Print Slip mặc định được lựa chọn. Thông 

tin ngày hết hạn được in cho mỗi tài liệu được ghi mượn và chuẩn bị 

giấy in cho tài liệu được ghi mượn tiếp theo. Theo mặc định, hệ thống 

sẽ chèn 4 dòng giữa các khối thông tin về ngày hết hạn. Mỗi biên lai 

sẽ chứa thông tin của bạn đọc ở phần đầu biên lai và thông tin ngày 

hết hạn của tất cả tài liệu liên quan. 

"Immediately 

(MILCIRC)" 

Tùy chọn Print Slip được hiển thị nếu tùy chọn lưu thông này được 

chọn là "Yes", tùy chọn Print Slip mặc định được lựa chọn. Mỗi tài 

liệu ghi mượn được in trên một biên lai. Theo mặc định, hệ thống chèn 

4 dòng giữa mỗi biên lai. Thông tin bạn đọc được in ra trên đầu của 

mỗi biên lai. 

"Ask" Đối với chức năng Circulation Desk hoặc Renew (No Patron), phần 

mềm sẽ hỏi bạn có sử dụng tính năng in biên lai ghi mượn/gia hạn hay 

không? 

 Nếu chọn Yes, tùy chọn Print Slip được hiển thị và có các chức 

năng tương tự như khi tùy chọn được thiết lập "Yes". 

 Nếu chọn No, tùy chọn Print Slip  không được hiển thị và hệ 

thống không in biên lai ghi mượn/gia hạn. Để hiển thị tùy 
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chọn Print Slip, lựa chọn chức năng khác sau đó quay trở lại 

chức năng Circulation Desk hoặc Renew (No Patron). 

GHI CHÚ: 

 

5. Thay đổi Ngày hết hạn liệu 

Khi bạn thực hiện giao dịch ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, phần mềm sẽ tự động tính toán 

ngày hết hạn tài liệu và hiển thị trên giao diện. Tuy nhiên, Sierra cũng cho phép thủ thư 

thay đổi ngày hết hạn đó và thiết lập ngày hết hạn mới theo chủ ý của thủ thư. 

Nếu tùy chọn lưu thông Check-out: Authorization required to alter due 

date được thiết lập giá trị "YES", bạn phải được phân quyền chức năng 97 (Override 

due date) để ghi đè ngày hết hạn tài liệu ghi mượn. 

Để thay đổi ngày hết hạn tài liệu, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản được phân quyền. 

Bước 2: Ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. 

Bước 3: Trước khi thoát khỏi giao diện biểu ghi bạn đọc, chọn Change Due Date. 

 

Bước 4: Hộp thoại Change Due Date được hiển thị. Chọn ngày hết hạn mới cho tài liệu. 

Bạn có thể lựa chọn ngày hết hạn trong phạm vi 365 ngày kể từ ngày hiện tại. Đối với 

chính sách lưu thông theo giờ, hệ thống cũng nhắc nhở bạn chọn giờ cho ngày hết hạn. 

In biên lai gia hạn sử dụng tính năng RENEW (NO PATRON) 

Nếu tùy chọn lưu thông Check-out: Print date due slips được thiết lập giá trị khác 

“No” và thủ thư thực hiện gia hạn tài liệu mà không có thông tin bạn đọc, hệ thống sẽ 

in biên lai theo phương thức giống với khi thiết lập giá trị "Immediately (MILCIRC)".  
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Bước 5: Nếu bạn chọn Use this date in rest of check-outs for this patron, ngày hết hạn 

bạn thiết lập sẽ tự động được áp dụng cho các tài liệu ghi mượn tiếp theo của bạn đọc hiện 

tại. 

 

6. Thêm tin nhắn/ghi chú cho tài liệu được ghi mượn 

Trong khi ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, thủ thư có thể thêm các tin nhắn/ghi chú cho tài 

liệu ghi mượn. Tin nhắn này sẽ được hiển thị lên màn hình khi bạn đọc ghi trả tài liệu này, 

giúp cho các cán bộ thực hiện thao tác ghi trả nắm bắt được thông tin và đưa ra các hướng 

giải quyết phù hợp. (Ví dụ: Tài liệu bị rách, mất trang…). 

LƯU Ý 

Không thể sửa ngày hết hạn tài liệu trùng với thời gian bạn đọc đặt mượn tài liệu 

Phần mềm không cho phép bạn chỉnh sửa ngày hết hạn tài liệu tới thời điểm trùng lặp 

với thời gian đặt mượn tài liệu của bạn đọc.  

Thay đổi ngày hết hạn tác động đến số liệu thống kê gia hạn 

Một hành động chỉnh sửa ngày hết hạn tài liệu được hệ thống hiểu là một hành động gia 

hạn tài liệu. Vì vậy, việc thay đổi ngày hết hạn sẽ làm tăng số liệu thống kê gia hạn tài 

liệu sau này.  
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Để hiển thị nút Add Message, bạn phải được phân quyền chức năng 310 (Add 

Message at Checkout).  

Ngoài ra, tùy chọn Add message at checkout được kích hoạt cho tài khoản của bạn, 

bạn mới có thể thêm trường MESSAGE tới biểu ghi tài liệu sau khi thực hiện thao 

tác ghi mượn bằng cách sử dụng tùy chọn Add Message. 

Để thêm tin nhắn/ghi chú cho tài liệu, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Ghi mượn tài liệu cho bạn đọc. 

Bước 2: Tại tab Check out, chọn tài liệu mà bạn muốn thêm tin nhắn. Lưu ý: Bạn chỉ có 

thể thêm tin nhắn cho từng tài liệu một. 

Bước 3: Chọn Add Message. Hộp thoại Add Message to Item xuất hiện. 

Bước 4: Nhập nội dung của tin nhắn (tối đa là 250 kí tự). 

Bước 5: Chọn OK để lưu lại tin nhắn hoặc chọn Cancel để hủy bỏ thao tác. 

 

IV. Đặt mượn và quản trị đặt mượn 

1. Tổng quan về đặt mượn và các loại đặt mượn trong Sierra 

1.1. Tổng quan về đặt mượn 

Nếu một bạn đọc muốn mượn một tài liệu, nhưng tài liệu này hiện tại không sẵn sàng, bạn 

có thể tạo một đặt mượn trên tài liệu cho bạn đọc đó (trong hệ thống gọi là “place a hold”, 

đôi khi gọi là "reserve"). 

Tài liệu không sẵn sàng có thể vì một số lý do sau đây: 

o Bạn đọc khác đang ghi mượn tài liệu. 

o Bạn đọc không tìm thấy tài liệu trên giá kệ (trong kho lưu trữ) 

o Tài liệu nằm ở chi nhánh khác và cần kiểm tra lại thông tin. 

Ngoài ra, nếu thư viện cho phép, bạn đọc hoặc cán bộ thư viện có thể đặt mượn trên những 

tài liệu sẵn sàng. 

Hiển thị tin nhắn tài liệu 

Phần mềm sẽ chèn thêm trường MESSAGE mới phía trên tất cả các trường 

MESSAGE khác đã tồn tại trong biểu ghi tài liệu. Khi tài liệu được ghi trả hoặc ghi 

mượn trong lần tiếp theo, hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn mới nhất. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html
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Nếu một tài liệu từ hai bạn đọc đặt mượn trở lên, hệ thống sẽ sắp xếp bạn đọc theo thứ tự 

thời gian đặt mượn. Những bạn đọc đặt mượn trước sẽ được ưu tiên mượn trước. Nếu có 

ai đó muốn ghi mượn những tài liệu này, khi thực hiện thao tác ghi mượn, hệ thống sẽ đưa 

ra cảnh bảo đối với thủ thư để kịp thời xử lý. 

Sierra cung cấp 3 cấp độ đặt mượn sau: 

o Đặt mượn trên cấp nhan đề 

o Đặt mượn trên cấp tài liệu 

o Đặt mượn theo tập/kỳ của ấn phẩm định kỳ 

1.2. Đặt mượn cấp nhan đề 

Đặt mượn cấp nhan đề là đặt mượn trên một biểu ghi thư mục. Đặt mượn cấp nhan đề được 

đính kèm tới biểu ghi thư mục của nhan đề tài liệu yêu cầu vì vậy nó còn được gọi là đặt 

mượn cấp thư mục (bibliographic-level holds). Đặt mượn cấp nhan đề được đáp ứng khi 

bản tài liệu bất kỳ của biểu ghi thư mục được trả lại thư viện. 

Để đặt mượn cấp nhan đề, bạn có 3 cách để thực hiện: 

o Đặt mượn cấp nhan đề từ biểu ghi bạn đọc. 

o Đặt mượn cấp nhan đề từ tab Summary của biểu ghi tài liệu. 

o Đặt mượn cấp nhan đề từ tab Bib-Level Holds của biểu ghi tài liệu. 

1.2.1. Đặt mượn cấp nhan đề từ biểu ghi bạn đọc 

Để tab Holds hiển thị trong giao diện bạn đọc, bạn phải được phân quyền chức năng 

94 (View patron record in check-out). Để có thể lựa chọn tùy chọn Hold copy 

returned soonest, bạn phải được gán quyền số 45 (Holds management). 

Để tạo đặt mượn cấp nhan đề từ biểu ghi bạn đọc, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu 

Bước 2: Trong giao diện bạn đọc, chọn thẻ Holds bằng một trong hai cách sau đây: 

o Click vào thẻ Holds trên giao diện biểu ghi bạn đọc, hoặc 

o Chọn Go | Circulation Desk | Holds. 

Bước 3: Chọn Add Holds. 
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Phần mềm sẽ so sánh số lượng đặt mượn hiện tại của bạn đọc với ngưỡng đặt mượn tối đa 

mà bạn đọc được phép (được thiết lập trong trường MAX HOLDS của bảng Patron Block) 

và đưa ra các hình thức xử lý: 

o Nếu số lượng đặt mượn hiện tại ít hơn số lượng đặt mượn tối đa, phần mềm 

sẽ hiển thị giao diện tìm kiếm để bạn thực hiện tiếp bước 4. 

o Nếu số lượng đặt mượn hiện tại lớn hơn hoặc bằng số lượng đặt mượn tối đa, 

tính năng đặt mượn của bạn đọc sẽ bị khóa. Bạn có thể thực hiện ghi đè chính 

sách để tiếp tục đặt mượn. 

 Nếu thực hiện thao tác ghi đè, giao diện tìm kiếm được hiển thị, bạn 

có thể thực hiện tiếp bước 4. 

 Nếu không thực hiện ghi đè chính sách, phần mềm hủy thao tác đặt 

mượn và quay lại giao diện trước đó. 

 

Bước 4. Tìm kiếm biểu ghi thư mục mà bạn đọc muốn đặt mượn. 

Bước 5. Trong thẻ Summary, chọn Hold Copy Returned Soonest. 

Phần mềm sẽ kiểm tra trạng thái ghi mượn của bạn đọc hiện tại với tài liệu của biểu ghi 

thư mục: 

o Nếu bạn đọc không ghi mượn bản sao tài liệu nào của biểu ghi thư mục, thực 

hiện tiếp bước 6. 

Để ghi đè giới hạn MAX HOLDS bạn phải được phân quyền chức năng 92 

(Override hold blocks). Nếu tài khoản bạn đọc bị khóa, bạn phải được phân 

quyền chức năng 98 (Override patron blocks) để ghi đè trạng thái khóa tài 

khoản của bạn đọc. 
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o Nếu bạn đọc hiện tại đã ghi mượn một trong số các bản sao của biểu ghi thư 

mục này, tính năng đặt mượn của bạn đọc sẽ bị khóa. Bạn có thể thực hiện 

ghi đè chính sách để tiếp tục đặt mượn: 

 Nếu bạn ghi đè, thực hiện tiếp bước 6. 

 Nếu bạn không ghi đè chính sách, phần mềm sẽ hủy thao tác đặt mượn 

và quay lại giao diện trước đó. 

 

 

Bước 6: Nhập các thông tin về đặt mượn như: khoảng thời gian đặt mượn, nơi nhận tài 

liệu,… 

Để đặt mượn tài liệu cho bạn đọc đã ghi mượn bản sao tài liệu của biểu ghi 

thư mục, bạn phải được phân quyền chức năng 92 (Override hold blocks) 
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Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất việc đặt mượn cấp nhan đề. 

1.2.2. Đặt mượn cấp nhan đề từ tab Summary của biểu ghi thư mục 

Bên cạnh việc đặt mượn từ biểu ghi bạn đọc, bạn có thể sử dụng tính năng trong tab để đặt 

mượn cấp nhan đề cho bạn đọc. 

Để thao tác với chức năng Search/Holds của Sierra, bạn phải được phân quyền chức 

năng  101 (View bibliographic records). Để có thể lựa chọn tùy chọn Hold copy 

returned soonest, bạn phải được phân quyền chức năng 45 (Holds management). 

Để đặt mượn cấp nhan đề từ thẻ Summary, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn một trong các chức năng sau đây từ danh sách luồng công 

việc (Function): 

o Binding o Catalog 

o Claim/Cancel Orders o Search/Holds 

o Claiming o Orders 

o Check In Bound o Receive 

o To Bindery o Serials Checkin 

Bước 2: Tìm biểu ghi thư mục bạn đọc muốn đặt mượn 

Bước 3: Chọn thẻ Summary. 

Bước 4: Chọn Holds trong danh sách View được thả xuống. 
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Bước 5: Chọn Hold Copy Returned Soonest . Giao diện tìm kiếm xuất hiện. 

Bước 6: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu 

 

Bước 7: Nhập các thông tin về đặt mượn như: khoảng thời gian đặt mượn, nơi nhận tài 

liệu,… 

Bước 8: Nhấn OK để hoàn thiện việc đặt mượn cấp nhan đề. 

1.2.3. Đặt mượn cấp nhan đề từ tab Bib-Level Holds của biểu ghi thư mục 

Để thao tác với chức năng Search/Holds của Sierra, bạn phải được phân quyền chức 

năng  101 (View bibliographic records). Để xem danh sách đặt mượn của tài liệu, 

bạn phải được phân quyền chức năng 45 (Holds management). 

Tab Bib-Level Holds trong biểu ghi thư mục chứa danh sách các đặt mượn cấp nhan đề 

của biểu ghi. Để tạo đặt mượn từ tab Bib-Level Holds trên biểu ghi thư mục, bạn thực hiện 

các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị giao diện của biểu ghi thư mục mà bạn đọc muốn đặt mượn. 

Bước 2: Chọn tab Bib-Level Holds trên menu dọc bên trái giao diện. 

Tùy chọn Holds/Bookings 

Nếu thư viện sử dụng chức năng Materials Booking, tùy chọn Holds trong danh 

sách View được thay thế bằng tùy chọn Holds/Bookings. Trong giao diện 

Holds/Bookings, phần mềm hiển thị tất cả tài liệu đính kèm tới biểu ghi thư mục và số 

lượng đặt mượn, số lượng booking trên từng tài liệu trong cột Holds Count và Bookings 

Count. Nếu thư viện sử dụng chức năng Materials Booking mà tùy chọn trên vẫn hiển 

thị là Holds vui lòng liên hệ với Innovative để được hỗ trợ. 

Hạn chế đặt mượn 

Nếu bạn đọc bạn chọn có số lượng đặt mượn vượt quá giá trị khao báo trong 

trường MAX HOLDS của giá trị kiểu bạn đọc (P TYPE)  trong bảng Patron Blocks, 

hoặc nếu bạn đọc hiện tại đang ghi mượn một bản sao bất kỳ của tài liệu thì tính năgn 

đặt mượn của bạn đọc sẽ bị khóa. Phần mềm hiển thị tùy chọn cho phép bạn ghi đè chính 

sách để đặt mượn tài liệu cho bạn đọc. Nếu không thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm 

sẽ quay lại giao diện thông tin biểu ghi tài liệu. 

Để ghi đè giới hạn MAX HOLDS bạn phải được phân quyền chức năng 92 (Override 

hold blocks) 
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Bước 3: Chọn Add Patron. Giao diện tìm kiếm được hiển thị. 

Bước 4: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu. 

 

Bước 5: Nhập thông tin về đặt mượn của bạn đọc như: khoảng thời gian đặt mượn, nơi 

nhận tài liệu,… 

1.3. Đặt mượn cấp tài liệu 

Khác với đặt mượn cấp nhan đề, đặt mượn cấp tài liệu được thực hiện khi bạn đọc yêu cầu 

một bản tài liệu (item) cụ thể của biểu ghi thư mục. Chỉ có tài liệu được đặt mượn mới có 

thể đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc. 

Đặt mượn cấp tài liệu thường được sử dụng trong trường hợp sau: Đối với những biểu ghi 

thư mục có nhiều tập/kỳ, thư viện không sử dụng biểu ghi tập (volume record) mà sử dụng 

một trường thông tin tập trong biểu ghi tài liệu để xác định xem tài liệu đó (item record) là 

tập nào. Khi đó, cán bộ thư viện phải đặt mượn cấp tài liệu cho bạn đọc. 

Có 3 cách để đặt mượn cấp tài liệu: 

o Đặt mượn cấp tài liệu từ biểu ghi bạn đọc 

o Đặt mượn cấp tài liệu từ tab Summary của biểu ghi thư mục 

o Đặt mượn cấp tài liệu từ tab Item-Level Holds của biểu ghi thư mục 

1.3.1. Đặt mượn cấp tài liệu từ biểu ghi bạn đọc 

Để đặt mượn cấp tài liệu từ biểu ghi bạn đọc, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu. 

Hạn chế đặt mượn 

Nếu bạn đọc bạn chọn có số lượng đặt mượn vượt quá giá trị khao báo trong 

trường MAX HOLDS của giá trị kiểu bạn đọc (P TYPE)  trong bảng Patron Blocks, 

hoặc nếu bạn đọc hiện tại đang ghi mượn một bản sao bất kỳ của tài liệu thì tính năgn 

đặt mượn của bạn đọc sẽ bị khóa. Phần mềm hiển thị tùy chọn cho phép bạn ghi đè chính 

sách để đặt mượn tài liệu cho bạn đọc. Nếu không thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm 

sẽ quay lại giao diện thông tin biểu ghi tài liệu. 

Để ghi đè giới hạn MAX HOLDS bạn phải được phân quyền chức năng 92 (Override 

hold blocks) 
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Bước 2: Chọn tab Holds bằng một trong hai cách sau: 

o Chọn tab Holds trên menu dọc bên trái giao diện, hoặc 

o Chọn Go | Circulation Desk | Holds. 

Bước 3: Chọn Add Holds. Giao diện tìm kiếm tài liệu được hiển thị. 

 

 

Bước 4: Tìm kiếm biểu ghi tài liệu bạn đọc muốn đặt mượn. 

Bước 5: Trong thẻ Summary của biểu ghi thư mục, chọn biểu ghi tài liệu bạn đọc muốn 

đặt mượn sau đó lựa chọn Hold Selected Item. 

MAX HOLDS 

Nếu số lượng đặt mượn hiện tại của bạn đọc vượt quá số lượng đặt mượn tối đa cho 

phép trong trường MAX HOLDS của kiểu bạn đọc (P TYPE)  trong bảng Patron 

Blocks, thì phần mềm sẽ hiển thị tùy chọn cho phép cán bộ ghi đè giới hạn MAX 

HOLDS. Nếu bạn thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ nhắc bạn lựa chọn bản tài 

liệu đặt mượn (item). Nếu không thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ quay lại giao 

diện trước đó. 

 

Để ghi đè trạng thái khoá đặt mượn do vượt quá số lượng MAX HOLDS, bạn phải được 

phân quyền chức năng 92 (Override hold blocks). Nếu bạn đọc bị khóa khi đặt mượn 

trên tài liệu, bạn cần phân quyền chức năng 98 (Override patron blocks) để ghi đè chính 

sách. 
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Bước 6: Thực hiện các thao tác tiếp theo: 

o Nếu tài liệu có trạng thái sẵn sàng và thuộc về một trong các thư viện trong 

danh sách "Locations Served", hệ thống sẽ yêu cầu bạn lựa chọn một trong 

hai tùy chọn sau đây trước khi khai báo thông tin đặt mượn: Đặt mượn bình 

thường hoặc thay đổi trạng thái tài liệu sang “missing” rồi tiến hành đặt 

mượn. 

o Nếu tài liệu có trạng thái khác trạng thái sẵn sàng, hệ thống yêu cầu bạn khai 

báo thông tin đặt mượn. 

Bước 7: Nhấn OK để hoàn tất việc đặt mượn cấp tài liệu. 

1.3.2. Đặt mượn cấp tài liệu từ tab Summary của biểu ghi thư mục 

Để thao tác với chức năng Search/Holds của Sierra, bạn phải được phân quyền chức 

năng  101 (View bibliographic records). Để có thể lựa chọn tùy chọn Hold Selected 

Item, bạn phải được phân quyền chức năng 45 (Holds management). Để đặt mượn 
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cấp tài liệu cho bạn đọc, bạn phải được phân quyền chức năng 161 (View patron 

record) và phân quyền chức năng 164 (Update patron records). 

Để đặt mượn cấp tài liệu từ thẻ Summary, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn một trong các chức năng sau đây từ danh sách luồng công 

việc (Function): 

o Binding o Catalog 

o Claim/Cancel Orders o Search/Holds 

o Claiming o Orders 

o Check In Bound o Receive 

o To Bindery o Serials Checkin 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi thư mục chưa tài liệu mà bạn đọc muốn đặt mượn. 

Bước 3: Chọn thẻ Summary. 

 

Bước 4: Chọn Holds trong danh sách View xổ xuống. 

 

Bước 5: Chọn bản tài liệu mà bạn đọc muốn đặt mượn. 

Bước 6: Chọn Hold Selected Item. 

Bước 7: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu. 

Chức năng Scoping 

Nếu thư viện thiết lập chức năng Scoping, phần mềm sẽ hiển thị tùy chọn Current 

Scope dưới cùng menu ALL. Bạn có thể lựa chọn tùy chọn Current Scope để giới hạn 

các bản sao tài liệu liên quan đến kho phục vụ của bạn. 

 

Tùy chọn Holds/Bookings 

Nếu thư viện sử dụng chức năng Materials Booking, tùy chọn Holds trong danh 

sách View được thay thế bằng tùy chọn Holds/Bookings. Trong giao diện 

Holds/Bookings, phần mềm hiển thị tất cả tài liệu đính kèm tới biểu ghi thư mục và số 

lượng đặt mượn, số lượng booking trên từng tài liệu trong cột Holds Count và Bookings 

Count. Nếu thư viện sử dụng chức năng Materials Booking mà tùy chọn trên vẫn hiển 

thị là Holds vui lòng liên hệ với Innovative để được hỗ trợ. 
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Bước 8: Sau khi tìm thấy biểu ghi bạn đọc, Sierra sẽ yêu cầu bạn nhập thông tin đặt mượn. 

Nếu tài liệu có trạng thái sẵn sàng và thuộc về một trong các thư viện trong danh sách 

"Locations Served", hệ thống sẽ yêu cầu bạn lựa chọn một trong hai tùy chọn sau đây trước 

khi khai báo thông tin đặt mượn: Đặt mượn bình thường hoặc thay đổi trạng thái tài liệu 

sang “missing” rồi tiến hành đặt mượn. (Tham khảo thêm tài liệu Placing a Hold on an 

Item that Is Not Checked Out để có thêm thông tin). 

1.3.3. Đặt mượn cấp tài liệu từ tab Item-Level Holds của biểu ghi thư mục 

Để xem hoặc tạo đặt mượn cho bạn đọc từ danh sách đặt mượn cấp tài liệu, bạn phải 

được phân quyền chức năng 45 (Holds management). 

Để đặt mượn cấp tài liệu từ tab Item-Level Holds của biểu ghi thư mục, thực hiện các thao 

tác sau: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa biểu ghi tài liệu mà bạn đọc muốn đặt 

mượn. 

Bước 2: Truy cập thẻ Item-Level Holds trên menu dọc bên trái màn hình. 

Bước 3: Chọn Add Patron. Giao diện tìm kiếm được hiển thị. 

Bước 4: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn đặt mượn tài liệu. 

MAX HOLDS 

Nếu số lượng đặt mượn hiện tại của bạn đọc vượt quá số lượng đặt mượn tối đa cho 

phép trong trường MAX HOLDS của kiểu bạn đọc (P TYPE)  trong bảng Patron 

Blocks, thì phần mềm sẽ hiển thị tùy chọn cho phép cán bộ ghi đè giới hạn MAX 

HOLDS. Nếu bạn thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ nhắc bạn lựa chọn bản tài 

liệu đặt mượn (item). Nếu không thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ quay lại giao 

diện trước đó. 

Để ghi đè chính sách đặt mượn, bạn phải được phân quyền chức năng 92 (Override hold 

blocks). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holditemnochkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holditemnochkout.html
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Bước 5: Tiếp tục thực hiện theo thao tác sau đây: 

o Nếu tài liệu có trạng thái không sẵn sàng hoặc không thuộc về kho phục vụ của 

bạn (được khai báo trong Locations Served), phần mềm sẽ cho phép bạn nhập 

các thông tin về đặt mượn như: thời gian đặt mượn, nơi nhận tài liệu,… để đặt 

mượn cho bạn đọc. 

o Nếu tài liệu có trạng thái sẵn sàng và thuộc về kho phục vụ của bạn (được khai 

báo trong Locations Served), bạn có thể lựa chọn đặt mượn cho bạn đọc hoặc 

sửa trạng thái tài liệu sang “missing” rồi đặt mượn cho bạn đọc (áp dụng khi bạn 

đọc muốn mượn tài liệu nhưng thủ thư không tìm thấy tài liệu trên giá kệ và tiến 

hành đặt mượn cho bạn đọc). Lựa chọn quy trình phù hợp với tình hình thực tế 

tại thưc viện và nhập thông tin để đặt mượn cho bạn đọc. 

1.4. Xem danh sách các đặt mượn của một tài liệu 

Để thao tác với chức năng Search/Holds của Sierra, bạn phải được phân quyền chức 

năng  101 (View bibliographic records). Để xem danh sách đặt mượn của tài liệu, 

bạn phải được phân quyền chức năng 45 (Holds management). 

Bạn có thể xem danh sách đặt mượn sau: 

Danh sách đặt mượn cấp nhan đề (Title-level hold queue) 

Chứa danh sách bạn đọc đặt mượn tài liệu trên cấp nhan đề. 

Danh sách đặt mượn cấp volume (Volume-level hold queue) 

Chứa danh sách bạn đọc đặt mượn tài liệu trên cấp volume. 

MAX HOLDS 

Nếu số lượng đặt mượn hiện tại của bạn đọc vượt quá số lượng đặt mượn tối đa cho 

phép trong trường MAX HOLDS của kiểu bạn đọc (P TYPE)  trong bảng Patron 

Blocks, thì phần mềm sẽ hiển thị tùy chọn cho phép cán bộ ghi đè giới hạn MAX 

HOLDS. Nếu bạn thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ nhắc bạn lựa chọn bản tài 

liệu đặt mượn (item). Nếu không thực hiện thao tác ghi đè, phần mềm sẽ quay lại giao 

diện trước đó. 

Để ghi đè chính sách đặt mượn, bạn phải được phân quyền chức năng 92 (Override hold 

blocks). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html#param_locserved
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html#param_locserved
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Danh sách đặt mượn cấp tài liệu (Item-level hold queue) 

Danh sách bạn đọc đã đặt mượn tài liệu trên cấp tài liệu (item). 

Để xem danh sách đặt mượn, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn một trong các chức năng sau đây từ danh sách luồng công việc 

(Funtion): 

o Binding o Catalog 

o Claim/Cancel Orders o Search/Holds 

o Claiming o Orders 

o Check In Bound o Receive 

o To Bindery o Serials Checkin 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi thư mục bạn muốn xem danh sách đặt mượn. 

Bước 3: Tùy theo mục đích, bạn có thể thực hiện một trong các lựa chọn sau: 

Để xem: Thao tác: 

Danh sách đặt mượn cấp 

nhan đề 

Lựa chọn thẻ Bib-Level Holds. 

Danh sách đặt mượn cấp 

volume 

o Trong thẻ Summary, chọn biểu ghi volume mà bạn 

muốn xem danh sách đặt mượn, hoặc 

o Lựa chọn thẻ Volume-Level Holds. 

Danh sách đặt mượn cấp tài 

liệu 

o Trong thẻ Summary, chọn tài liệu mà bạn muốn xem 

danh sách đặt mượn, hoặc 

o Lựa chọn thẻ  Item-Level Holds. 

 

 

Bước 4: Danh sách các đặt mượn sẽ được hiển thị. Cột thứ hai trong bảng này là thứ tự đặt 

mượn của các bạn đọc. Hệ thống sẽ đáp ứng tài liệu này cho bạn đọc đứng đầu danh sách: 

Nếu bạn thiết lập một Location Served cụ thể, bạn có thể giới hạn xem danh sách đặt 

mượn mà bạn đọc sẽ nhận tài liệu tại thư viện của bạn. Để xem danh sách đặt mượn tại 

thư viện của bạn, lựa chọn Current Location từ danh sách All thả xuống.  
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2. Quản trị đặt mượn trong Sierra 

2.1. Quy tắc đặt mượn trong Sierra (request rule) 

Innovative sử dụng tệp tin chính sách đặt mượn (request rule file) để tự động kiểm soát và 

xử lý yêu cầu đặt mượn của bạn đọc. Thư viện có thể chỉnh sửa lại chính sách đặt mượn 

bằng cách liên hệ với Innovative hoặc chỉnh sửa tệp tin request rule thông qua chức năng 

Advanced System Access and Administration. 

Chính sách đặt mượn (request rule) là danh sách các giá trị trường có độ dài cố định (fixed-

length field) trong biểu ghi thư mục (bibliographic), biểu ghi tài liệu (item) và biểu ghi đơn 

đặt (order) để xác định các trường hợp không cho phép bạn đọc đặt mượn tài liệu cùng với 

nội dung tin nhắn hiển thị tương ứng với từng trường hợp. 

Bạn có thể kiểm tra chính sách đặt mượn thông qua tùy chọn hệ thống REQUEST RULE 

trong Admin Corner. 

Dưới đây là một số ví dụ về chính sách đặt mượn thường được thiết lập: 

Điều kiện Nội dung tin nhắn 

Biểu ghi thư mục phải chứa biểu ghi tài liệu đính kèm. Sorry, this title is not 

requestable. 

Khóa đặt mượn với tài liệu không được ghi mượn You cannot request items 

that are available. 

Khóa đặt mượn với tài liệu thuộc kho (chi nhánh) khác Reference material 

cannot be requested. 

Khóa đặt mượn với tài liệu có trạng thái đặc biệt. Sorry, billed items cannot 

be requested. 
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Khóa đặt mượn cấp nhan đề khi đơn hàng bị hủy bỏ. Sorry, cancelled orders 

are unavailable for 

request. 

Khóa đặt mượn với tài liệu có trạng thái 'm' (missing) Sorry, item is missing. 

Lưu ý: 

Tệp tin chính sách đặt mượn cho phép thư viện thiết lập tối đa 30 chính sách. Tuy nhiên 

phần mềm cho phép thư viện thiết lập các chính sách đặt mượn là tập hợp của nhiều giá trị. 

Ví dụ như: 

Điều kiện Nội dung tin nhắn 

Khóa đặt mượn với tài liệu có trạng thái 'm' hoặc 'r'.  Sorry, item not available. 

Điều kiện thiết lập trong ví dụ trên tương đơn với hai điều kiện riêng lẻ dưới đây: 

Điều kiện Nội dung tin nhắn 

Khóa đặt mượn với tài liệu có trạng thái ‘m’ Sorry, item is missing. 

Khóa đặt mượn với tài liệu có trạng thái 'r' Sorry, item is in repair. 

2.2. Xem Danh sách các đặt mượn đang tồn tại trong thư viện 

Để thực hiện được các bước mô tả trong tính năng này, bạn phải được gán những quyền 

sau đây: 

Permission (Quyền) Giúp bạn có thể: 

161 (View patron records) Nhìn thấy biểu ghi bạn đọc (patron record) 

101 (View bib records) Nhìn thấy biểu ghi thư mục (bib record) 

121 (View item records) Nhìn thấy biểu ghi tài liệu (item record) 

781 (View volume records) Nhìn thấy biểu ghi volume (nếu thư viện của bạn sử dụng 

tính năng Volume Level Holds của Sierra). 
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Nếu tính năng View Outstanding Holds được kích hoạt, bạn phải được gán quyền số 1059 

(View Outstanding Holds) để truy cập vào chức năng này. Tính năng này cho phép bạn 

xem được các đặt mượn đang tồn tại trong hệ thống, bao gồm vả những đặt mượn còn hạn 

và đã hết hạn. 

Để xem danh sách các đặt mượn đang tồn tại trong phần mềm, thực hiện theo các bước sau 

đây: 

Bước 1: Chọn View Outstanding Holds từ danh sách các tính năng Function. Hệ thống 

sẽ hiển thị cửa sổ Limit Display To và Pickup Location. 

 

Bước 2: Trong cửa sổ Limit Display To, bạn có thể: 

a. Chỉnh sửa ngày trong ô Holds placed before để xem các đặt mượn được tạo ra 

trước ngày đó. Mặc định, hệ thống sẽ hiển thị ngày hiện tại trong ô này.  

b. Ngay phía dưới ô Holds placed before, bạn có thể giới hạn kết quả hiển thị 

bằng cách chọn một trong các tiêu chí trong menu xổ xuống như: 

o PATRN NAME (hệ thống mặc định chọn tiêu chí này): Tên bạn đọc 

o Title: Nhan đề tài liệu 

o CALL#: Call Number của tài liệu 

o Barcode: Barcode của tài liệu 

o STATUS (that is, item status): trạng thái tài liệu 

o Item Location: kho chứa tài liệu 

o Hold Status: Trạng thái đặt mượn 

c. Nhập các thông tin cần giới hạn (nhan đề, call number,...) vào ô bên cạnh tiêu 

chí vừa lựa chọn ở bước (b). Nếu bạn giới hạn theo tiêu chí trạng thái (STATUS) 
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của tài liệu, bạn nên nhập đầu đủ phần chữ của trạng thái chứ không nhập mã của 

trạng thái đó. Ví dụ: Đối với trạng thái "- CHECK SHELF", bạn nhập vào các từ 

"CHECK SHELF", chứ không nhập mã "-". 

Bước 3: Trong cửa sổ Pickup Location, bạn có thể giới hạn tìm kiếm theo kho 

(LOCATION): 

a. Tick chọn vào nút All nếu bạn muốn xem các đặt mượn của tất cả các kho 

(location) trong hệ thống. 

b. Để xem các đặt mượn của một thư viện nào đó, tick chọn Select Location sau đó 

chọn kho mà bạn muốn. 

Bước 4: Chọn nút View Outstanding Holds để bắt đầu tạo báo cáo. Danh sách các đặt 

mượn sẽ hiển thị lên trên màn hình: 

 

Trong khi xem báo cáo này, bạn có thể: 

a. Sắp xếp các mục trong bảng theo ý muốn. Mặc định, hệ thống sắp xếp bảng này 

theo trạng thái của đặt mượn sau đó đến nhan đề tài liệu. Để sắp xếp bảng báo cáo 

theo ý muốn của mình, bạn có thể click vào đầu của cột mà bạn muốn sắp xếp theo. 

b. Mở rộng bảng để xem được nhiều dòng hơn trên giao diện bằng cách di chuyển 

dòng kẻ ngăn cách giữa bảng và phần báo cáo chung ở phía trên. 

c. Xem thông tin chi tiết của một đặt mượn bằng cách: 
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o Click chuột phải vào đặt mượn mà bạn muốn xem. Hệ thống sẽ hiển thị một 

số các tùy chọn cho bạn. 

o Chọn một trong các tùy chọn sau: 

View Patron 

Xem biểu ghi của bạn đọc đặt mượn. 

View Item 

Xem biểu ghi của tài liệu (item record) đã được đặt mượn. 

View Bib 

Xem biểu ghi thư mục (bibliographic record) được đặt mượn. 

View Volume 

Xem biểu ghi volume được đặt mượn. Tùy chọn này sẽ được hiển thị 

nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng đặt mượn cấp volume. 

o Bạn có thể in báo cáo này bằng cách chọn biểu tượng Print, hoặc chọn  Print 

Report bằng cách click chuột phải vào bất kì vị trí nào trong bảng. Hệ thống 

sẽ in ra một danh sách tất cả các đặt mượn trong báo cáo này. Nếu bạn đã sắp 

xếp lại bảng, danh sách in ra sẽ theo đúng thứ tự mà bạn sắp xếp. 

2.3. Chỉnh sửa đặt mượn 

Để chỉnh sửa thông tin đặt mượn, bạn phải được phân quyền chức năng 45 (Holds 

management). 

Nếu bạn đọc muốn thay đổi một vài thông tin trong đặt mượn đã tạo như: thay đổi ngày 

đặt mượn, thay đổi nơi nhận tài liệu…, cán bộ thư viện có thể chỉnh sửa đặt mượn giúp bạn 

đọc chỉ cần tài liệu đặt mượn chưa nằm trên giá đặt mượn (on holdshelf) hoặc đang trong 

trạng thái vận chuyển (in transit). Bạn có thể chỉnh sửa một hoặc nhiều đặt mượn cùng lúc 

bằng cách sử dụng hộp thoại Modify Holds. 

Để chỉnh sửa đặt mượn, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và xem thông tin của đặt mượn mà bạn muốn chỉnh sửa. 

Bước 2: Tick chọn một hoặc nhiều đặt mượn cần chỉnh sửa và click vào nút Modify Holds: 
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Bước 3: Nhập (khai báo) thông tin mới cho đặt mượn trong các mục tương ứng. 

Pickup Location (Nơi nhận tài liệu) 

o Nếu tài liệu đáp ứng đặt mượn đã được đặt trên giá chờ, phần mềm sẽ không 

cho phép bạn chỉnh sửa nơi nhận tài liệu (Pickup Location). 

o Nếu yếu tố HOMEPICKUP của chính sách lưu thông (loan rule) được thiết 

lập giá trị 'y', phần mềm sẽ tự động thiết lập nơi nhận tài liệu trùng với kho 

sở hữu tài liệu đáp ứng, không phụ thuộc vào thông tin nơi nhận tài liệu mà 

bạn chỉnh sửa. 

Not Wanted Before (Không đặt trước ngày) 

o Not Wanted Before có thể thiết lập ngày cách ngày đặt mượn tối đa 180 

ngày. Nếu ngày được thiết lập vượt quá 180 ngày từ thời điểm hiện tại thì 

bạn không thể chỉnh sửa giá trị này. 

o Nếu tài liệu đáp ứng đặt mượn đã được đặt trên giá chờ, phần mềm không 

cho phép chỉnh sửa ngày Not Wanted Before. 

o Nếu bạn nhập ngày Not Wanted Before sau khi đặt mượn, trong khi tài liệu 

đặt mượn đã được gửi thông báo sang thư viện khác, hệ thống sẽ không lấy 

ngày mà bạn đã chỉnh sửa và vẫn tiếp tục gửi tin nhắn thư viện chủ (nơi mà 

chứ tài liệu bạn đọc đặt mượn). 

Not Wanted After (Không đặt sau ngày) 

o Nếu tài liệu đáp ứng đặt mượn đã được đặt trên giá chờ, phần mềm không 

cho phép chỉnh sửa ngày  Not Wanted After. 

o Hệ thống không cho phép bạn thiết lập ngày Not Wanted After trước ngày 

Not Wanted Before. 

Hold Note (Ghi chú đặt mượn) 

Nếu tài liệu đáp ứng đặt mượn đã được đặt trên giá chờ, phần mềm không 

cho phép chỉnh sửa ghi chú đặt mượn. 
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Pick Up By 

o Nếu tài liệu đáp ứng đặt mượn đã được đặt trên giá chờ và tính năng Change 

Pickup Date được kích hoạt, bạn có thể chỉnh sửa ngày nhận tài liệu đặt mượn 

Pick Up By. Hệ thống không cho phép bạn chỉnh sửa ngày nhận tài liệu 

(pickup date) nếu tài liệu đặt mượn chưa được đặt trên giá chờ. 

o Nếu mục Pick Up By không có định dạng ngày tháng, hệ thống sẽ không cho 

phép bạn thêm giá trị ngày vào. 

Bước 4: Chọn OK. Hệ thống sẽ: 

o Nhắc nhở bạn chỉnh sửa các đặt mượn tiếp theo trong danh sách nếu trong 

Bước 2 bạn chọn nhiều đặt mượn cùng một lúc. 

o Hiển thị một hộp thoại chứa các thông tin về các đặt mượn mà hệ thống 

không thể chỉnh sửa được. 

 

2.4. Chuyển đặt mượn từ một tài liệu sang tài liệu khác 

Để sử dụng tính năng Search/Holds, bạn phải được phân quyền chức năng 101 

(View bibliographic records). Để di chuyển đặt mượn, bạn phải được phân quyền 

chức năng 45 (Holds management). 

Trong một vài trường hợp như: tài liệu bạn đọc đặt mượn bị mất, hư hỏng, tài liệu đã bị 

thanh lý…, Sierra cho phép cán bộ di chuyển đặt mượn trên một biểu ghi tài liệu tới một 

biểu ghi tài liệu khác (trong cùng một biểu ghi thư mục) hoặc tới biểu ghi thư mục hoặc 

biểu ghi volume chứa biểu ghi tài liệu đó nếu tính năng Title Priority Paging được kích 

hoạt. Chú ý rằng bạn không thể di chuyển đặt mượn của một tài liệu nếu tài liệu đó ở trạng 

thái đáp ứng đặt mượn và đang chờ bạn đọc đến lấy tài liệu. 

Để di chuyển đặt mượn trên tài liệu, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 
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Bước 1: Chọn một trong các chức năng dưới đây trong danh sách luồng công việc: 

 

o Binding o Catalog 

o Claim/Cancel Orders o Search/Holds 

o Claiming o Orders 

o Check In Bound o Receive 

o To Bindery o Serials Checkin 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi thư mục chứa biểu ghi tài liệu mà bạn cần thao tác. 

Bước 3: Chọn thẻ Item-Level Holds hoặc thẻ Summary. 

Bước 4: (Tùy chọn) Nếu bạn lựa chọn thẻ Summary, bạn có thể giới hạn các biểu ghi tài 

liệu thuộc về phạm vi (Scope) tài khoản bạn đăng nhập. Để giới hạn, bạn lựa chọn Current 

Scope từ danh sách All xổ xuống. Tính năng này áp dụng với các thư viện sử dụng và cấu 

hình Scope. 

Bước 5: (Khi chọn Summary), chọn Holds từ danh sách View xổ xuống, hệ thống sẽ hiển 

thị các biểu ghi tài liệu được đính kèm với biểu ghi thư mục. Nếu thư viện sử dụng Materials 

Booking, tùy chọn Holds được thay thế bằng tùy chọn Holds/Bookings. 

Bước 6: Thực hiện một trong các thao tác sau đây: 

o Khi bạn chọn thẻ Summary: Chọn biểu ghi tài liệu bạn muốn di chuyển đặt mượn. 

o Khi bạn chọn thẻ Item-Level Holds: Chọn đặt mượn mà bạn muốn di chuyển. 

Bước 7: Chọn nút Transfer Holds hoặc click chuột phải và chọn Transfer holds for this 

item.  

 

Bước 8: Hộp thoại Transfer Holds xuất hiện. Trong danh sách xổ xuống, chọn biểu ghi 

tài liệu mà bạn muốn chuyển đặt mượn tới trong danh sách. Nếu tính năng Title Priority 

Paging được kích hoạt, bạn có thể lựa chọn biểu ghi thư mục hoặc biểu ghi tập từ danh 

sách. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_disp_bib.html#summary_tab
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_book_intro.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_book_intro.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
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Bước 9: Chọn OK để xác nhận. Hệ thống sẽ: 

 Kiểm tra trạng thái của tài liệu cần di chuyển: 

o Nếu tài liệu đã chọn có trạng thái đặt mượn là ready for pickup, hệ thống 

sẽ không thể thực hiện việc di chuyển và hiển thị thông báo cho bạn.  

o Nếu tài liệu đã chọn có trạng thái khác với 'm' (MISSING), hệ thống sẽ 

hỏi bạn có muốn thay đổi trạng thái của tài liệu thành 'm' không. 

 Xác định xem tài liệu nhận đặt mượn đã được ghi mượn chưa. Nếu tài liệu đó chưa 

được ghi mượn nhưng không thuộc về kho (location) mà bạn đang đăng nhập, hệ 

thống sẽ hỏi bạn có muốn tạo một phiếu thông báo (paging slip) cho tài liệu này hay 

không. 

2.5. Thay đổi thứ tự đặt mượn của bạn đọc 

Để chỉnh sửa thứ tự đặt mượn, bạn phải được phân quyền chức năng 370 (Change 

hold priority). 

Thông thường, sau khi đặt mượn một tài liệu, bạn đọc sẽ phải chờ đến lượt để được đáp 

ứng yêu cầu. Tuy nhiên, đối với một số bạn đọc đặc biệt, cán bộ thư viện phải đáp ứng đặt 

mượn của họ sớm nhất có thể. Khi đó, cán bộ thư viện có thể thay đổi thứ tự đặt mượn của 

bạn đọc đó. 

Để sắp xếp lại thứ tự đặt mượn, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Xem danh sách đặt mượn cấp nhan đề, cấp volume hoặc cấp tài liệu. (Làm theo 

các bước ở mục 1.4. Xem danh sách đặt mượn). 
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Bước 2: Chọn đặt mượn mà bạn muốn thay đổi thứ tự ưu tiên. 

Bước 3: Chọn Change Priority hoặc click chuột phải và chọn Change Priority. Hệ thống 

sẽ hiển thị hộp thoại Change Hold Priority. Con số được hiển thị trong mục New Priority 

là thứ tự ưu tiên hiện tại của đặt mượn trong danh sách. 

 

Bước 4: Chọn thứ tự ưu tiên mới cho đặt mượn trong mục New Priority. 

Bước 5: Chọn OK để thay đổi thứ tự đặt mượn hoặc Cancel để hủy bỏ thao tác và quay lại 

danh sách đặt mượn. 

 

2.6. Transfer Paged Items 

Để có thể sử dụng được tính năng Transfer Paged Items từ danh sách Function, 

bạn phải được gán quyền số 401 (Transfer Paged Items). 

Sắp xếp việc hiển thị danh sách đặt mượn 

Bên cạnh việc thay đổi thứ tự đặt mượn, Sierra cho phép bạn sắp xếp (sort) lại danh sách 

đặt mượn để nó hiển thị theo ý muốn của mình, bằng cách click vào tiêu đề của cột mà 

bạn muốn sắp xếp theo. Ví dụ, bạn có thể sắp xếp theo tên bạn đọc, theo ngày đặt 

mượn… Khi bạn sắp xếp lại, danh sách đặt mượn hiển thị không đúng với thứ tự ưu tiên 

trên thực tế. Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ tắt chức năng của nút  Change Priority, khi đó, 

bạn sẽ không thể thao tác với nút này. 

Chú ý rằng việc sắp xếp này không làm thay đổi thứ tự ưu tiên trên thực tế. Để có thể 

khôi phục lại thứ tự ưu tiên như ban đầu, bạn phải tự sắp xếp lại bằng tay hoặc đóng cửa 

sổ lại và truy cập lại danh sách đặt mượn. 

Đặt mượn có trạng thái ON HOLDSHELF 

Nếu tài liệu được đặt trên giá chờ để đáp ứng đặt mượn của bạn đọc đầu tiên trong danh 

sách (trạng thái tài liệu là '!' ON HOLDSHELF) thì hệ thống không cho phép bạn thay 

đổi thứ tự ưu tiên của các đặt mượn khác lên mức cao nhất. 

 



                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

65 
 

Tùy chọn Pageslips: Number of hours before page can be transferred quy định 

khoảng thời gian ngắn nhất mà một đặt mượn đánh dấu không được đáp ứng trước 

khi nó đủ điều kiện để chuyển đổi cho một tài liệu khác. Giá trị tối đa là 168 giờ 

(tức là 1 tuần). Nếu thư viện thiết lập tùy chọn này là 0, bạn không thể chuyển đổi 

đặt mượn đã được đánh dấu sang một tài liệu khác nếu như tai flieeuj được đánh 

dấu không đáp ứng đặt mượn. 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Transfer Paged Items, bạn có thể chuyển đổi một đặt 

mượn không được đáp ứng tới một tài liệu sẵn sàng khác. Hệ thống sẽ không chuyển đổi 

các đặt mượn mà không được đáp ứng lâu hơn 1 tuần, bởi vậy, bạn nên kiểm tra các đặt 

mượn này ít nhất một tuần một lần. 

 

Để chuyển đổi một tài liệu đã được đánh dấu (paged item) nhưng không đáp ứng đặt mượn, 

thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Chọn Transfer Paged Items từ danh sách các tính năng Functiont. Sierra sẽ hiển 

thị màn hình Transfer Paged Items. Màn hình này chứa các thành phần sau: 

o Cửa sổ Pickup Location. 

o Cửa sổ Items paged longer than (hiển thị giá trị được thiết lập trong tùy 

chọn Pageslips: Number of hours before page can be transferred). 

o Bảng Transfer Paged Items  

Bước 2: Trong cửa sổ Pickup Location, chọn các kho nhận tài liệu mà bạn muốn xem. 

Bạn có thể chọn tất cả các chi nhánh, hoặc lựa chọn một chi nhánh nào đó trong danh sách 

Select Location. 

Bước 3: Chọn View Paged Items. Sierra sẽ hiển thị danh sách các tài liệu được đánh dấu 

phù hợp với điều kiện bạn đã chọn bao gồm: 

o Kho nhận tài liệu mà bạn đã chọn trong cửa sổ Pickup Location. 

o Các tài liệu được đánh dấu tồn tại lâu hơn số giờ quy định trong tùy chọn 

Pageslips: Number of hours before page can be transferred 

CHÚ Ý 

Tính năng Transfer Paged Items chỉ áp dụng cho các đặt mượn cấp tài liệu. Để đánh dấu 

một tài liệu cấp nhan đề, vui lòng tham khảo tài liệu Title Priority Paging. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_pageslips_hrs_transfer.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_disp_holds_transfer_pgitems.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
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o Các tài liệu được đánh dấu ít hơn một tuần. 

Bước 4: Chọn tài liệu mà bạn muốn chuyển đổi. 

o Để xem các tài liệu đã được đánh dấu, chọn View Current Item khi click 

chuột phải vào bảng. 

o Để xem các tài liệu mà đặt mượn có thể được chuyển tới, chọn View 

Transfer To Item khi click chuột phải vào bảng. 

o Để chuyển đổi tài liệu được đánh dấu, chọn nút Transfer. 

Bạn có thể chuyển đổi một tài liệu được đánh dấu đính kèm với các biểu ghi thư mục, 

biểu ghi volume và/hoặc biểu ghi có chứa thông tin trong trường có độ dài thay đổi 

VOLUME của biểu ghi tài liệu, tới bất cứ tài liệu nào khác đính kèm tới cùng biểu 

ghi thư mục đó. 

Khi chuyển đổi thành công, Sierra sẽ thay đổi trạng thái của tài liệu được dánh dấu 

sang trạng thái "Transferred" và chuẩn bị một phiếu đánh dấu tài liệu. 

Bước 5: Để xóa bảng hiện tại, chọn nút Clear. 

2.7. Hủy đặt mượn và xem danh sách các đặt mượn đã hủy 

Khi bạn đọc thay đổi yêu cầu hoặc không muốn đặt mượn trên nhan đề, tập hoặc tài liệu 

mà học đã đặt, cán bộ thư viện có thể hủy những đặt mượn này để giải phóng cho tài liệu 

và dùng nó để đáp ứng những đặt mượn tiếp theo (nếu có). Cán bộ thư viện cũng có thể 

xem danh sách các đặt mượn đã bị hủy nếu muốn. 

Có 3 cách để hủy một đặt mượn là: 

o Hủy đặt mượn từ biểu ghi bạn đọc 

o Hủy đặt mượn từ biểu ghi thư mục 

o Hủy đặt mượn từ danh sách các đặt mượn quá hạn nhận tài liệu (defunct hold) 

2.7.1. Hủy đặt mượn từ biểu ghi bạn đọc 

Bạn phải được phân quyền chức năng 94 (View patron record in check-out) để được phép 

truy cập thẻ Holds trên biểu ghi bạn đọc. 

Thiết lập tùy chọn lưu thông Holds: Print hold cancel notice when cancelling hold để có 

thể tạo thêm ghi chú khi thực hiện thao tác xóa đặt mượn. 

Để hủy một hoặc nhiều đặt mượn từ thẻ Holds của biểu ghi bạn đọc, bạn thực hiện các 

thao tác sau đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_print_hold_cancel.html
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Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc có đặt mượn muốn hủy. 

Bước 2: Lựa chon thẻ Holds chứa danh sách đặt mượn của bạn đọc bằng một trong hai 

cách sau đây: 

o Chọn thẻ Holds, hoặc 

o Chọn Go | Circulation Desk | Holds 

Bước 3: Chọn các đặt mượn mà bạn muốn hủy bằng cách tíck chọn vào ô trống ở đầu 

mỗi dòng đặt mượn: 

 

Bước 4: Chọn Cancel Holds. Phần mềm Sierra sẽ thực hiện các thao tác sau đây: 

 Xác định xem tài liệu đã tồn tại trên giá chờ (on holdshelf) hay chưa? (tài liệu 

sẽ có trạng thái '!'): 

o Nếu tài liệu có trạng thái STATUS là '!', tham khảo mục 2.7.4. Hủy đặt 

mượn trên tài liệu đang trên giá chờ. 

o Nếu tài liệu không có trạng thái STATUS là '!', hệ thống sẽ thực hiện 

tiếp bước 5. 

 Xác định kiểu đặt mượn bị hủy: 

o Nếu đặt mượn bị hủy là đặt mượn cấp tập hoặc cấp nhan đề, hệ thống sẽ 

cho phép bạn thiết lập thêm các ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy. 

o Nếu đặt mượn bị hủy là đặt mượn cấp tài liệu (item-level), hệ thống sẽ 

hiển thị các tùy chọn sau: 

 Cancel hold and change status to MISSING 

Hủy đặt mượn và chuyển trạng thái của tài liệu sang 'm' (MISSING). 

Hệ thống sẽ không hiển thị tùy chọn này nếu tài liệu đã có trạng thái 

STATUS là 'm'. 

 Cancel hold 

Hủy đặt mượn và không thay đổi trang thái của tài liệu. 

 Do not cancel hold 

Không hủy đặt mượn. 
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Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ hiển thị những cảnh báo cho phép bạn thiết 

lập ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy nếu thư viện thiết lập tùy chọn 

này. 

 

Bước 5: Thiết lập các ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy (nếu có). 

Sau khi Sierra hoàn thành việc xử lý các yêu cầu đặt mượn bạn chọn, hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo kết quả tới bạn. Ví dụ như: 

2 of 3 holds were cancelled. 

The following hold was not cancelled: 

Hold on <record> not cancelled at this time. 

Bước 6: Chọn OK để hoàn thiện việc hủy đặt mượn. 

 

2.7.2. Hủy đặt mượn từ biểu ghi thư mục 

Bạn phải được phân quyền chức năng 101 (View bibliographic records) để truy cập tính 

năng Search/Holds từ luồng công việc và phân quyền chức năng 45 (Holds management) 

để thao tác với nút Cancel Holds. 

Thiết lập tùy chọn lưu thông Holds: Print hold cancel notice when cancelling hold để 

tạo thêm ghi chú khi thực hiện thao tác xóa đặt mượn. 

Để hủy bỏ một hoặc nhiều đặt mượn từ biểu ghi thư mục, thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn một trong các tính năng sau từ danh sách luồng công việc: 

o Binding o Catalog 

Hủy bỏ quá trình xóa bỏ đặt mượn 

Nếu bạn chọn nhiều đặt mượn trong quá trình xóa, Sierra sẽ thực hiện xóa lần lượt từng 

cái một theo thứ tự từ trên xuống dưới của danh sách đặt mượn. Khi xóa đặt mượn nào, 

hệ thống sẽ bôi đậm dòng đó và hiển thị tin nhắn yêu cầu bạn xác nhận có xóa đặt mượn 

hay không. Khi đó, bạn có thể có các tùy chọn khác nhau. Nếu bạn không muốn xóa, 

bạn có thể chọn Do Not Cancel Hold khi hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận hoặc ấn nút 

<Esc> trên bàn phím. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_print_hold_cancel.html
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o Claim/Cancel Orders o Search/Holds 

o Claiming o Orders 

o Check In Bound o Receive 

o To Bindery o Serials Checkin 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị tài liệu (biểu ghi thư mục) mà bạn muốn hủy đặt mượn. 

Bước 3: Trên menu dọc bên trái giao diện, chọn một trong ba tab sau: Bib-Level Holds, 

Volume-Level Holds hoặc Item-Level Holds để hủy bỏ các đặt mượn tương ứng. 

 

Bước 4: Lựa chọn các đặt mượn mà bạn muốn xóa. 

Bước 5: Chọn Cancel Holds. Phần mềm Sierra sẽ thực hiện các thao tác sau đây: 

 Xác định xem tài liệu đã tồn tại trên giá chờ (on holdshelf) hay chưa? (tài liệu 

sẽ có trạng thái '!'): 

o Nếu tài liệu có trạng thái STATUS là '!', tham khảo mục 2.7.4. Hủy đặt 

mượn trên tài liệu đang trên giá chờ. 

o Nếu tài liệu không có trạng thái STATUS là '!', hệ thống sẽ thực hiện 

tiếp bước 5. 

 Xác định kiểu đặt mượn bị hủy: 

o Nếu đặt mượn bị hủy là đặt mượn cấp tập hoặc cấp nhan đề, hệ thống sẽ 

cho phép bạn thiết lập thêm các ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy. 

o Nếu đặt mượn bị hủy là đặt mượn cấp tài liệu, hệ thống sẽ hiển thị các 

tùy chọn sau: 

 Cancel hold and change status to MISSING 
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Hủy đặt mượn và chuyển trạng thái của tài liệu sang 'm' (MISSING). 

Hệ thống sẽ không hiển thị tùy chọn này nếu tài liệu đã có trạng thái 

STATUS là 'm'. 

 Cancel hold 

Hủy đặt mượn và không thay đổi trang thái của tài liệu. 

 Do not cancel hold 

Không hủy đặt mượn. 

Ngoài ra, hệ thống cũng sẽ hiển thị những cảnh báo cho phép bạn thiết 

lập ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy nếu thư viện thiết lập tùy chọn 

này. 

 

Bước 5: Thiết lập các ghi chú liên quan đến đặt mượn bị hủy (nếu có). 

Sau khi Sierra hoàn thành việc xử lý các yêu cầu đặt mượn bạn chọn, hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo kết quả tới bạn. Ví dụ như: 

2 of 3 holds were cancelled. 

The following hold was not cancelled: 

Hold on <record> not cancelled at this time. 

Bước 6: Chọn OK để hoàn thiện việc hủy đặt mượn. 

2.7.3. Hủy đặt mượn hết hạn (defunct hold) 

Nếu thư viện kích hoạt tùy chọn Clear Expired Holds and Holdshelf  trong  tính 

năng Optional Circulation Permissions, bạn phải được phân quyền chức năng 1058 

(Clear Expired Holds and Holdshelf) để có thể truy cập vào tính năng này. 

Các đặt mượn hết hạn (defunct hold) là những đặt mượn nằm trong một trong các trường 

hợp sau: 

o Đặt mượn quá hạn (expired hold): là đặt mượn đã quá ngày trong yếu tố Not 

Wanted After nhưng không được đáp ứng. 

o Đặt mượn đã bị hủy nhưng chưa được xóa khỏi giá đặt mượn: là đặt mượn bị hủy 

bỏ khi tài liệu đáp ứng nó đã nằm trên giá đặt mượn. 
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o Đặt mượn được đáp ứng nhưng bạn đọc không đến nhận (unclaimed): là đặt mượn 

có tài liệu đáp ứng đã nằm trên giá chờ nhưng nhưng bạn đọc không đến nhận đúng 

thời gian quy định (Ví dụ: tài liệu đặt mượn chỉ chờ bạn đọc trong vòng 2 ngày, nếu 

sau 2 ngày mà bạn đọc không đến thư viện nhận tài liệu, đặt mượn đó cũng được 

gọi là đặt mượn hết hạn. 

Khi các đặt mượn đã hết hạn, bạn phải xóa bỏ chúng để những tài liệu được đặt mượn có 

thể sẵn sàng để đáp ứng các giao dịch lưu thông khác. Việc hủy bỏ các đặt mượn hết hạn 

sẽ tạo ra một báo cáo, thông qua đó bạn có thể xóa bỏ chúng khỏi giá chờ (holdshelf) của 

thư viện. Tài liệu sau khi bị loại khỏi giá chờ (holdshelf) sẽ được đặt lại giá kệ, trả về thư 

viện quản lý hoặc được sử dụng để đáp ứng đặt mượn của các bạn đọc khác. Innovative 

khuyến khích bạn nên hủy bỏ các đặt mượn đã hết hạn mỗi ngày một lần. 

Nếu bạn chỉ muốn xem danh sách các đặt mượn hết hạn (defunct hold) mà không xóa bỏ 

chúng, sử dụng tính năng Clear Holdshelf từ danh sách luống công việc. 

Để hủy bỏ các đặt mượn đã hết hạn, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Clear Expired Holds and Holdshelf từ danh sách luồng công việc. 

 

Bước 2: Xác định kiểu đặt mượn đã hết hạn mà bạn muốn hủy bằng cách chọn một trong 

các tùy chọn sau trong cửa sổ Holds: 

Expired holds and holdshelf 

Hủy bỏ tất cả các đặt mượn hết hạn. 

Expired holds 

Chỉ xóa những đặt mượn vượt quá ngày Not Wanted After nhưng không được 

đáp ứng. Tùy chọn này sẽ bỏ qua các đặt mượn quá hạn có trạng thái đang vận 

chuyển (in-transit). Những đặt mượn này sẽ tự động được xóa bỏ khi tài liệu 

được nhận về thư viện (checked in). 

Holdshelf 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_enteritemholdinfo.html
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Chỉ xóa những đặt mượn đã bị hủy nhưng tài liệu đáp ứng nó đang nằm trên 

giá chờ (holdshelf) hoặc xóa những đặt mượn đã được đáp ứng nhưng bạn đọc 

không đến nhận tài liệu (unclaimed) (các đặt mượn unclaimed kiểm soát bởi 

thông tin trong trường Pick Up By). 

Bước 3: Xác định nơi nhận tài liệu của đặt mượn bạn muốn xóa bằng một trong các tùy 

chọn sau: 

<Your library's pickup location> 

Xóa đặt mượn hết hạn có nơi nhận tài liệu thuộc về kho phục vụ của tài khoản 

(Locations Served). Tính năng này chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập được 

thiết lập giá trị kho phục vụ (Locations Served). 

All locations 

Xóa đặt mượn hết hạn ở tất cả các các kho. 

Select location 

Xóa đặt mượn hết hạn thuộc về một kho cụ thể trong bảng Branches. Kho được 

lựa chọn từ danh sách Select Location. 

 

Bước 4: Chọn nút Clear. Hệ thống sẽ: 

o Hủy bỏ tất cả các đặt mượn. 

o Hiển thị thông tin đặt mượn bị xóa (Cleared Holds Summary Report). 

o Khóa tùy chọn Clear trước khi bạn tiến hành in thông tin các đặt mượn sẽ 

bị xóa. 

Tính năng Limit Access to Clear Holds 

Tính năng Limit Access to Clear Holds chỉ cho phép cán bộ thư viện chọn một trong 

các tùy chọn dưới đây khi xóa đặt mượn hết hạn: 

 Tùy chọn Expired holds and holdshelf (cán bộ thư viện không thể chỉ xóa các 

đặt mượn quá hạn hoặc chỉ xóa đặt mượn quá hạn trên giá chờ). 

 Thư viện (kho) liên quan tới tài khoản đăng nhập (cán bộ thư viện không thể xóa 

đặt mượn hết hạn ở tất cả kho hoặc một kho tùy ý) 

Để kích hoạt tính năng Limit Access to Clear Holds, vui lòng liên hệ với Innovative. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_defunct_hold_summary.html
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Bước 5: (Tùy chọn) Xem thông tin chi tiết của bất kì đặt mượn nào bạn muốn trong báo 

cáo. 

Bước 6: Chọn biểu tượng Print để in thông tin về các đặt mượn bị xóa (Cleared Holds 

Detail Report). 

 

Bước 7: Chọn Close. Hệ thống sẽ thực hiện các hành động sau đây: 

 Nếu bạn chưa in thông tin đặt mượn bị xóa (Cleared Holds Detail Report), hệ 

thống sẽ nhắc nhở bạn in thông tin. 

 Nếu bạn đã in thông tin đặt mượn (Cleared Holds Detail Report), hệ thống sẽ: 

o Xóa thông tin được hiển thị trên màn hình. 

o Khôi phục nút Clear. 

o Khôi phục các lựa chọn kiểu đặt mượn (hold type) và kho (location). 

Bước 8: Nếu thông tin đặt mượn bị xóa (Cleared Holds Detail Report) được hiển thị chứa 

đặt mượn chưa được xóa, bạn phải đợi ít nhất 5 phút sau đó thực hiện lại thao tác xóa các 

đặt mượn còn lại. 

Bước 9: Dựa vào thông tin đặt mượn bị xóa đã in, lấy các tài liệu liên quan khỏi giá chờ 

và chuyển chúng đến nơi phù hợp. 

Khi bạn hủy bỏ các đặt mượn đã hết hạn, Sierra sẽ: 

 Xóa các đặt mượn ra khỏi biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu có liên quan. 

 Nếu tính năng Charge Patrons for Unclaimed Holds được kích hoạt, hệ thống sẽ tính 

phí cho bạn đọc đã đặt mượn nhưng không đến nhận tài liệu (unclaimed). Các đặt 

mượn khác không thuộc trường hợp trên sẽ không bị tính phí. 

 Thêm một ghi chú (hold cancellation notice) cho các đặt mượn bị quá hạn (với các 

đặt mượn bị hủy bỏ do quá ngày Not Wanted After mà vẫn không có tài liệu cho 

bạn đọc). 

 Chuyển tài liệu để đáp ứng đặt mượn của bạn đọc tiếp theo trong thứ tự ưu tiên (nếu 

có). 

GHI CHÚ 

Hệ thống sẽ không lưu lại danh sách đặt mượn đã bị xóa sau khi bạn đóng giao diện 

hiển thị. Các báo cáo được in chỉ chứa thông tin của đặt mượn bị xóa 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_defunct_hold_detail.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_defunct_hold_detail.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
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2.7.4. Hủy đặt mượn khi tài liệu đang trên giá chờ. 

Tùy thuộc vào mẫu giá đặt mượn (holdshelf model) mà thư viện kích hoạt, thiết lập tùy 

chọn lưu thông  Holds: Give precedence to local holds như sau: 

o Nếu thư viện sử dụng mẫu giá đặt mượn Automatic Status Holdshelf, thiết lập tùy 

chọn này là "NO". 

o Nếu thư viện sử dụng mẫu giá đặt mượn Multiple Location Holdshelf, thiết lập tùy 

chọn này là "YES". 

 

Khi bạn hủy bỏ đặt mượn có tài liệu đáp ứng đã đặt trên giá chờ (nghĩa là: trạng thái 

STATUS của tài liệu là ‘!’), mẫu giá đặt mượn (holdshelf model) sẽ kiểm soát các hành 

động của hệ thống. Theo mặc định, các thư viện được thiết lập mẫu Automatic Status 

Holdshelf (dành cho các thư viện chỉ có một giá đặt mượn hoặc có nhiều giá đặt mượn 

nhưng không xóa chúng hàng ngày). Đối với mẫu này, các đặt mượn bị hủy sẽ không xuất 

hiện trong báo cáo Defunct Holds Summary Reports. 

 

Nếu thư viện kích hoạt tính mẫu giá đặt mượn là Automatic Status Holdshelf và cán bộ thư 

viện hủy một đặt mượn cấp tài liệu khi tài liệu đáp ứng đã nằm trên giá đặt mượn, hệ thống 

sẽ thay đổi trường STATUS của tài liệu và xác định xem liệu tài liệu này có thể đáp ứng 

đặt mượn khác hay không: 

 Nếu tài liệu có thể đáp ứng đặt mượn khác: 

GHI CHÚ 

Mẫu giá đặt mượn chỉ được kích hoạt cho các đặt mượn được hủy bỏ trong giao diện 

nhân viên. Nếu một bạn đọc sử dụng WebPAC để hủy đặt mượn, hệ thống chỉ hủy đặt 

mượn cho bạn đọc đó và không tự động thực hiện tiếp quá trình tìm kiếm bạn đọc tiếp 

theo trong danh sách đặt mượn, bất kể thư viện sử dụng mẫu giá đặt mượn nào trong hai 

mẫu trên. 

GHI CHÚ 

Sierra chỉ có thể sử dụng tài liệu bị hủy để đáp ứng đặt mượn khác nếu trang thái 

STATUS của tài liệu là ‘!” (ON HOLDSHELF) tại thời điểm hủy. Ví dụ, nếu bạn thay 

đổi trường STATUS của tài liệu đó sang ‘m’ (MISSING) khi bạn hủy đặt mượn, hệ 

thống sẽ không sử dụng tài liệu đó để đáp ứng các đặt mượn khác. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_give_prec.html
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Nếu tài liệu có thể đáp ứng được đặt mượn khác, Sierra sẽ tự động di chuyển đặt 

mượn tới bạn đọc tiếp theo và hiển thị một thông báo có dạng như sau: 

Hold moved to next patron in queue  

Hertzfeldt, Dan 

Khi nhận được thông báo này, chọn OK. Hệ thống sẽ xác định xem kho của giá đặt 

mượn hiện tại có trùng với kho nhận tài liệu của đặt mượn tiếp theo không: 

Nếu kho nhận 

tài liệu là:    

Hệ thống sẽ: 

Kho hiện tại Thông báo cho bạn rằng hệ thống đã chuẩn bị một Thông báo 

nhận tài liệu để in ra: 

Pickup notice will be printed. 

Khi đó: 

1. Chọn OK. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn in phiếu đặt 

mượn như sau:  

Print slip to place in book? 

2. Chọn YES nếu bạn muốn in phiếu đặt mượn. Chọn NO 

nếu bạn không muốn in phiếu đặt mượn. 

Sau khi bạn hủy xong đặt mượn gốc, đặt trả tài liệu lên giá 

sách đặt mượn để đợi bạn đọc tiếp theo đến nhận sách. 

Kho tài liệu 

khác 

Hiển thị kho nhận tài liệu của đặt mượn tiếp theo trên giao 

diện. Ví dụ: 

Pickup at west. 

Khi đó, bạn thực hiện các bước sau đây: 

1. Chọn  OK để xóa thông báo. Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn 

thiết lập trường STATUS của tài liệu đó 't' 

(IN TRANSIT) hoặc '!' (ON HOLDSHELF). 

2. Chọn In Transit hoặc On Holdshelf. Bạn chỉ nên 

chọn In Transit nếu dạn dự định sẽ chuyển tài liệu này 

tới kho nhận tài liệu. 

3. Chọn OK. 

Sau khi bạn hoàn thành việc hủy đặt mượn gốc, hãy gửi hoặc 

mang tài liệu này tới kho nhận tài liệu của đặt mượn tiếp theo. 
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Thông báo nhận tài liệu được tạo ra ở kho nhận 

Sierra không tạo thông báo nhận tài liệu cho tới khi tài liệu đó 

được nhận (check-in) ở kho nhận tài liệu mới. 

 Nếu tài liệu không đáp ứng đặt mượn khác: 

Nếu tài liệu bị hủy không đáp ứng đặt mượn khác, Sierra sẽ thông báo để bạn xóa 

tài liệu đó ra khỏi giá sách đặt mượn: 

Remove item from holdshelf. 

Khi đó, bạn chọn OK. Hệ thống sẽ xác định xem tài liệu này thuộc về kho nào: 

Nếu tài liệu 

thuộc về kho: 

Hệ thống sẽ: 

Kho hiện tại Thay đổi trường STATUS của tài liệu sang trạng thái '-' 

(AVAILABLE). 

Một kho tài 

liệu khác 

Cảnh báo để bạn chuyển tài liệu đó sang kho quản lý của nó. 

Khi bạn đã hoàn thành việc hủy đặt mượn, trả tài liệu đó về giá phù hợp hoặc gửi 

nó tới kho mà nó thuộc về.  

2.7.5. Xem danh sách các đặt mượn đã hủy 

Để xem danh sách đặt mượn đã bị hủy, bạn phải được phân quyền chức năng 316 (View 

Cancelled Holds). 

Thông qua tính năng này bạn có thể xem lại thông tin của các đặt mượn đã bị hủy của một 

bạn đọc. 

Để xem thông tin các đặt mượn đã bị hủy, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn xem các đặt mượn đã hủy. 

Bước 2: Chọn thẻ Holds trên menu dọc bên trái giao diện bạn đọc. 

Bước 3: Chọn View Cancelled Holds. Hệ thống sẽ thực hiện các hành động sau đây: 

 Theo mặc định, thông tin đặt mượn đã hủy được lưu trữ trong vòng 30 ngày 

tính từ thời điểm nó bị hủy. Quá thời gian này hệ thống sẽ tự động xóa bỏ thông 

tin. Nếu thư viện muốn thay đổi khoảng thời gian này, vui lòng liên hệ 

Innovative. Theo khuyến cáo thư viện chỉ nên lưu trữ thông tin tối đa 365 ngày. 
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 Hiển thị các thông tin về các đặt mượn đã bị hủy: 

o Phần mềm sẽ hiển thị thông tin của đặt mượn đã hủy trên giao diện (nếu 

như khoảng thời gian nó bị xóa nhỏ hơn 30 ngày). 

o Nếu bạn đọc không có đặt mượn bị xóa hoặc hệ thống không còn lưu trữ 

thông tin, hệ thống cũng sẽ thông báo trên màn hình tới thủ thư. 

4. Chọn Print nếu bạn muốn in thông tin về các đặt mượn này. 

5. Chọn OK để đóng cửa sổ lại. 

2.8. Quản lý các đặt mượn hết hạn 

Khi các đặt mượn bị hết hạn, cán bộ thư viện phải xóa chúng để các tài liệu được giải phóng 

và sử dụng cho các giao dịch lưu thông khác. Với tính năng quản lý đặt mượn, cán bộ thư 

viện có thể xem được danh sách các đặt mượn hết hạn và xóa chúng. 

Các đặt mượn hết hạn (defunct hold) là những đặt mượn nằm trong một trong các trường 

hợp sau: 

o Đặt mượn quá hạn (expired hold): là đặt mượn đã quá ngày trong yếu tố Not 

Wanted After nhưng không được đáp ứng. 

o Đặt mượn đã bị hủy nhưng chưa được xóa khỏi giá đặt mượn: là đặt mượn bị hủy 

bỏ khi tài liệu đáp ứng nó đã nằm trên giá đặt mượn. 

o Đặt mượn được đáp ứng nhưng bạn đọc không đến nhận (unclaimed): là đặt mượn 

có tài liệu đáp ứng đã nằm trên giá chờ nhưng nhưng bạn đọc không đến nhận đúng 

thời gian quy định (Ví dụ: tài liệu đặt mượn chỉ chờ bạn đọc trong vòng 2 ngày, nếu 

sau 2 ngày mà bạn đọc không đến thư viện nhận tài liệu, đặt mượn đó cũng được 

gọi là đặt mượn hết hạn. 

2.8.1. Xem danh sách các đặt mượn hết hạn 

Để thực hiện tính năng Clear Holdshelf, bạn phải được phân quyền chức năng 45 

(Holds management). 

Để xem danh sách đặt mượn hết hạn, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 
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Bước 1: Chọn tính năng Clear Holdshelf từ danh sách luồng công việc. 

Bước 2: Xác định kiểu đặt mượn hết hạn muốn hiển thị bằng cách chọn một trong các tùy 

chọn sau đây: 

Expired holds and holdshelf 

Hiển thị tất cả đặt mượn hết hạn. 

Expired holds 

Chỉ hiển thị các đặt mượn quá hạn do quá ngày khai báo trong trường Not 

Wanted After. 

Holdshelf 

Hiển thị các đặt mượn bị hủy khi tài liệu đáp ứng đã nằm trên giá đặt mượn 

hoặc các đặt mượn đã được đáp ứng nhưng bạn đọc không đến nhận tài liệu 

(unclaimed) (trạng thái Unclaimed được điều khiển bởi thông số Time To 

Pickup trong chính sách lưu thông). 

Bước 3: Xác định nơi nhận tài liệu bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau: 

<Your library's pickup location> 

Hiển thị đặt mượn hết hạn có nơi nhận tài liệu thuộc về kho phục vụ của tài 

khoản (Locations Served). Tính năng này chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập 

được thiết lập giá trị kho phục vụ (Locations Served). 

All locations 

Hiển thị đặt mượn hết hạn ở tất cả các các kho của thư viện. 

Select location 

Xóa đặt mượn hết hạn thuộc về một kho cụ thể trong bảng Branches. Kho 

được lựa chọn từ danh sách Select Location.  

Bước 4: Chọn View. Sierra sẽ hiển thị danh sách đặt mượn hết hạn (Clearable Holds 

Summary Report). Bạn có thể thực hiện các thao tác sau: 

o Xem thông tin chi tiết đặt mượn bằng cách chọn Hold Detail  hoặc click chuột 

phải và chọn View Detail. 

o Chọn biểu tượng Print nếu bạn muốn in thông tin đặt mượn. 

o Xóa các đặt mượn đã hết hạn (Xem chi tiết tại mục 2.7.3. Hủy đặt mượn hết hạn 

(defunct hold)). 

o Chọn Close để đóng giao diện. Nếu bạn không thực hiện thao tác Clear  các đặt 

mượn vẫn tồn tại trong hệ thống. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_defunct_hold_summary.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_defunct_hold_summary.html
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2.8.2. Xóa các đặt mượn hết hạn 

Xem chi tiết tại mục 2.7.3. Hủy đặt mượn hết hạn (defunct hold). 

2.9. Xem danh sách các tài liệu có nhu cầu đặt mượn cao 

Để sử dụng tính năng High-Demand Holds, bạn phải được phân quyền chức năng 317 

(High-Demand Holds Report). 

Tính năng High-Demand Holds cho phép bạn xác định những tài liệu được bạn đọc đặt 

mượn nhiều trong hệ thống, phục vụ cho mục đích bổ sung tài liệu trong các giai đoạn tiếp 

theo. Bạn có thể tạo hai loại báo cáo High-Demand Holds khác nhau:  

o System-Wide Thresholds Reports: Liệt kê tất cả đặt mượn trên tất cả thư viện 

nhận tài liệu. Hệ thống sẽ tính toán và tạo báo cáo theo ngưỡng giá trị được thiết lập 

kho <SYS> trong bảng Hold Thresholds. 

o Selected Pickup Location Reports: Liệt kê tất cả đặt mượn trong thư viện nhận tài 

liệu bạn chọn. Hệ thống sẽ tính toán và tạo báo cáo theo ngưỡng giá trị được thiết 

lập thư viện nhận tài liệu bạn chọn trong bảng Hold Thresholds. Nếu trong bảng 

Hold Thresholds không chứa giá trị ngưỡng cho thư viện bạn chọn, hệ thống sẽ lấy 

giá trị ngưỡng thay thế trong mục ?????. 

Để xem danh sách các tài liệu đặt mượn nhiều (High-Demand Holds), bạn thực hiện các 

thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn High-Demand Holds từ danh sách luồng công việc. 

 

Bước 2: Chọn kiểu báo cáo bạn muốn tạo: 

 Chọn System-Wide Thresholds để tạo báo cáo System-Wide Thresholds 

Report 

 Để tạo báo cáo Selected Pickup Location Report: 

a. Chọn Selected Pickup Location. 

b. Chọn kho (thư viện) bạn muốn chạy báo cáo. 
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Bước 3: Chọn Create Report. Khi đó hệ thống sẽ so sánh tổng số đặt mượn của một tài 

liệu (cấp nhan đề, cấp tài liệu và cấp volume) với giá trị ngưỡng được xác định trong bảng 

Hold Thresholds, tài liệu nào có số lượng đặt mượn lớn hơn hoặc bằng ngưỡng được thiết 

lập  sẽ được hiển thị trong báo cáo phía dưới giao diện. 

 

Bảng báo cáo bao gồm các dòng là những tài liệu có số lượng đặt mượn lớn hơn hoặc bằng 

ngưỡng đã quy định và các cột là những thông tin về tài liệu đó: 

o Cột Title: Nhan đề của tài liệu. 

o Cột Author: Tác giả của tài liệu. 

o Cột Mateial Type: Loại hình tài liệu. Ví dụ: Tài liệu dạng chữ, đĩa CD… 

o Cột System Holds: Số lượng đặt mượn của tài liệu trên toàn hệ thống. 

o Cột System Items: Số lượng bản sao của tài liệu (item) trên toàn hệ thống. 

o Cột Local Holds: Số lượng đặt mượn của tài liệu trên kho mà bạn đã chọn. 

o Cột Local Items: Số lượng bản sao của tài liệu (item) thuộc về kho mà bạn đã chọn. 

Khi xem danh sách đặt mượn cao High-Demand Holds, bạn có thể thực hiện các thao tác 

sau đây: 

 Xem thông tin biểu ghi thư mục (bibliographic record) hiển thị trong báo cáo: 

a. Chọn biểu ghi thư mục được liệt kê trong báo cáo. 

b. Chọn View Bib. Thông tin biểu ghi thư mục được hiển thị cùng với biểu 

ghi tài liệu và biểu ghi tập (nếu có) 

 Xuất dữ liệu báo cáo: 

a. Chọn Export. Hộp thoại Export Table xuất hiện bao gồm các tùy chọn 

sau đây: 

o Print to a file: Xuất dữ liệu ra tệp tin, dữ liệu phân cách bằng phím 

cách 

o Save as comma separated values (csv) text: Xuất dữ liệu ra tệp 

tin, dữ liệu phân cách bằng dấu phẩy. 
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o Save as tabbed text: Xuất dữ liệu ra tệp tin, dữ liệu phân cách bằng 

phím tab. 

b. Lựa chọn thư mục chứa tệp tin dữ liệu và nhập tên tệp tin. 

c. Lựa chọn chương trình phù hợp để mở tệp tin dữ liệu báo cáo 

 In thông tin hiển thị trong báo cáo bằng cách chọn biểu tượng Print. 

 Tạo báo cáo khác bằng cách lựa chọn lại kiểu báo cáo, chọn thư viện thống kê 

và chọn Create Report. 

 Chọn Close để thoát khỏi báo cáo. 

V. Gia hạn tài liệu 

Để thực hiện gia hạn tài liệu trong thẻ Checked-Out Items, bạn phải được phân quyền 

chức năng 94 (View patron record in check-out). 

Đối với các bạn đọc đang mượn tài liệu của thư viện, bạn đọc có thể gia hạn tài liệu để có 

thêm thời gian sử dụng tài liệu. Việc gia hạn tài liệu phải tuân thủ theo chính sách lưu thông 

của thư viện như: bạn đọc được bao nhiêu lần gia hạn, mỗi lần gia hạn được thêm bao nhiêu 

ngày… Nếu được phép, bạn đọc có thể không cần đến thư viện và tự gia hạn online trên 

giao diện WebPAC hoặc bạn đọc cũng có thể yêu cầu cán bộ thư viện gia hạn tài liệu cho 

họ. 

Cán bộ thư viện khi tiến hành gia hạn cũng phải tuân thủ theo chính sách lưu thông. Tuy 

nhiên, đối với những cán bộ có quyền, họ có thể ghi đè chính sách. Ví dụ: họ có thể thay 

đổi khoảng thời gian gia hạn cho bạn đọc hoặc vẫn tiếp tục gia hạn cho bạn đọc khi họ đã 

gia hạn quá số lần quy định… 

Khi thao tác gia hạn tài liệu được thực hiện, hệ thống sẽ kiểm tra điều kiện gia hạn của tài 

liệu: 

o Nếu tài liệu được phép gia hạn, phần mềm sẽ cập nhật thông tin lên biểu ghi bạn 

đọc, biểu ghi tài liệu và in biên lai xác nhận gia hạn cho bạn đọc. Ngoài ra, hệ thống 

cũng sẽ thực hiện một số thao tác đặt biệt khi gia hạn tài liệu thuộc các trường hợp 

sau: 

 Tài liệu quá hạn 

 Tài liệu có đặt mượn cấp nhan đề hoặc cấp volume 

 Tài liệu mất phí mượn 

o Nếu tài liệu không được phép gia hạn, hệ thống cũng sẽ cảnh báo cho bạn. 
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Đối với cán bộ thư viện, bạn có hai cách để gia hạn tài liệu cho bạn đọc: 

o Gia hạn tài liệu từ biểu ghi bạn đọc 

o Gia hạn tài liệu không cần biểu ghi bạn đọc. 

1. Các cách gia hạn tài liệu trong Sierra 

1.1. Gia hạn từ biểu ghi bạn đọc. 

Mặc dù bạn đọc có thể tự gia hạn tài liệu online nhưng cán bộ thư viện cũng có thể giúp họ 

gia hạn tài liệu nếu được yêu cầu. Khi có một bạn đọc cụ thể nào đó yêu cầu gia hạn tài 

liệu cho họ, bạn có thể tìm kiếm biểu ghi bạn đọc đó và tiến hành gia hạn cho họ. 

Để gia hạn tài liệu trong thẻ Checked-Out Items, bạn phải được phân quyền chức 

năng 94 (View patron record in check-out). 

Nếu tùy chọn lưu thông Authorization required to view checked out items for 

patron được thiết lập giá trị "YES," bạn phải được gán quyền số 167 (View items 

checked out to patron) để xem danh sách tài liệu bạn đọc ghi mượn. Nếu bạn không 

được phân quyền chức năng này, bạn chỉ có thể gia hạn các tài liệu quá hạn trong 

danh sách tài liệu mượn của bạn đọc. 

Để gia hạn một tài liệu từ biểu ghi bạn đọc, thực hiện theo các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn tính năng Check Out (Circulation Desk) từ danh sách luồng công việc của 

bạn. 

Bước 2: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc muốn gia hạn tài liệu 

Bước 3: Tiếp tục thực hiện một trong ba phương pháp sau: 

Phương pháp Hành động 

Nếu có tài liệu trong 

tay, hãy quét ĐKCB. 

a. Chọn thẻ Check Out trên giao diện của bạn đọc. 

b. Nhập/quét barcode của tài liệu vào ô Key or Scan Item or 

Patron Barcode và nhấn Search hoặc nhấn nút Enter trên 

bàn phím. 

Lưu ý: Bằng cách này bạn chỉ có thể gia hạn theo đúng chính 

sách lưu thông. 

Sử dụng nút  Renew. 
a. Chọn thẻ Checked-Out Items trên giao diện của bạn đọc. 

b. Lựa chọn tài liệu cần gia hạn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_auth_viewchkouts.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_auth_viewchkouts.html
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c. Chọn nút Renew. 

Lưu ý: Bằng cách này bạn chỉ có thể gia hạn theo đúng chính 

sách lưu thông. 

Sử dụng nút Change 

Due Date. 

a. Chọn thẻ Checked-Out Items trên giao diện bạn đọc. 

b. Lựa chọn tài liệu cần gia hạn 

c. Chọn nút Change Due Date. Hộp thoại Change Due Date 

được hiển thị. 

d. Lựa chọn ngày hết hạn mới cho tài liệu (Ngày hết hạn phải 

là ngày thư viện hoạt động). Bạn có thể gia hạn tối đa 365 

ngày từ thời điểm hiện tại hoặc gia hạn theo giờ nếu tài liệu 

được mượn theo giờ. 

Lưu ý: Bằng cách này bạn chỉ có thể chỉnh sửa khoảng thời gian 

gia hạn cho bạn đọc, tuy nhiên, chỉ những cán bộ thư viện có 

quyền mới có thể thực hiện theo cách này. 

 

Lưu ý: 

 Nếu tài liệu không được phép gia hạn, hệ thống sẽ hiển thị tin nhắn cảnh báo và hủy 

bỏ thao tác gia hạn tài liệu. Những cán bộ thư viện có quyền vẫn có thể ghi đè cảnh 

báo này để gia hạn cho bạn đọc. 

 Nếu tài liệu được phép gia hạn, hệ thống sẽ: 

o Xác định ngày hết hạn mới. 

o Cập nhật biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu liên quan. 

o Cho phép in biên lai gia hạn tài liệu. 
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1.2. Gia hạn không cần biểu ghi bạn đọc. 

Gia hạn tài liệu không cần biểu ghi bạn đọc giúp cán bộ thư viện gia hạn cho nhiều người 

với khối lượng tài liệu lớn một cách nhanh chóng. Thay vì việc phải tìm kiếm từng biểu 

ghi bạn đọc và chọn những tài liệu muốn gia hạn (như trong mục 1.1. Gia hạn từ biểu ghi 

bạn đọc), cán bộ thư viện chỉ cần thao tác nhập/quét barcode (ĐKCB) của tài liệu vào phần 

mềm. Ví dụ: Một bạn lớp trưởng mang 40 cuốn sách đến quầy thủ thư để xin gia hạn cho 

40 thành viên trong lớp. Khi đó, nếu bạn tìm kiếm từng bạn đọc và gia hạn sẽ vô cùng tốn 

thời gian. Bạn cần sử dụng tính năng Renew (No Patron) trong các trường hợp tương tự 

như thế này. 

Nếu thư viện thiết lập tùy chọn cho phép gia hạn tài liệu với chức năng Renew (No 

Patron), bạn phải được phân quyền chức năng 1057 (Renew (No Patron)) để gia 

hạn tài liệu 

Để kích hoạt tùy chọn in biên lai gia hạn tài liệu, bạn phải thiết lập tùy chọn lưu 

thông Check-out: Print date due slips. 

Để gia hạn tài liệu mà không cần biểu ghi bạn đọc, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Renew (No Patron) từ danh sách luồng công việc (Function). 

Bước 2: Nhập/quét Barcode tài liệu bạn muốn gia hạn vào Key or Scan Item Barcode. 

Bước 3: Nhấn Search hoặc nhấn nút Enter trên bàn phím. 

Phần mềm sẽ yêu cầu bạn xác nhận: 

 

Nếu bạn muốn gia hạn cho bạn đọc này, chọn Yes, nếu không muốn gia hạn thì chọn No. 

Sau khi bạn chọn Yes, phần mềm sẽ kiểm tra điều kiện gia hạn tài liệu: 

Gia hạn nhiều tài liệu từ biểu ghi bạn đọc 

Sierra cho phép bạn đọc gia hạn từng tài liệu hoặc nhiều tài liệu cùng một lúc. Khi gia 

hạn nhiều tài liệu, phần mềm sẽ thực hiện gia hạn lần lượt từng tài liệu theo thứ tự hiển 

thị trên giao diện. Nếu tài liệu không thể gia hạn và cần thủ thư xác thực, phần mềm sẽ 

đánh dấu tài liệu để thủ thư có thể phân biệt được.  

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_print_printdatedueslip.html
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 Nếu tài liệu không được phép gia hạn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới thủ thư. 

 Nếu tài liệu được phép gia hạn, hệ thống sẽ thực hiện các hành động sau và hiển thị 

tài liệu được gia hạn ở phía dưới của giao diện: 

o Xác định ngày hết hạn mới và hiển thị trong cột Due Date. 

o Cập nhật biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu liên quan. 

o Cho phép bạn in biên lai gia hạn tài liệu. Khi bạn gia hạn tài liệu thông qua tính 

năng này, phần mềm sẽ in biên lai cho từng tài liệu được gia hạn với thông tin 

bạn đọc ở trên cùng của biên lai. Thao tác này tương đương khi bạn thiết lập tùy 

chọn lưu thông Check-out: Print date due slips giá trị "Immediately". 

 

2. Gia hạn các tài liệu có đặt mượn cấp nhan đề/tập kỳ 

Đối với tài liệu có đặt mượn cấp nhan đề và/hoặc cấp volume, phần mềm sẽ khóa 

tính năng gia hạn tài liệu. Để ghi đè chính sách bạn phải được phân quyền chức năng 

092 (Override hold blocks). 

Theo mặc định, tài liệu có đặt mượn cấp nhan đề hoặc volume không được phép gia hạn. 

Nếu cán bộ thực hiện gia hạn cho bạn đọc, phần mềm sẽ thông báo như sau: 

 

Tuy nhiên, nếu chức năng Renew Title Holds được kích hoạt, hệ thống sẽ cho phép bạn 

ghi đè chính sách để gia hạn tài liệu, các đặt mượn sẽ được giữ nguyên khi thực hiện thao 

tác ghi đè. 

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


                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

86 
 

Lưu ý: 

o Để kích hoạt tính năng Renew Title Hold, vui lòng liên hệ với Innovative. 

o Khi tính năng Renew Title Holds được kích hoạt, cán bộ không thể ghi đè 

chính sách đối với các tài liệu được đặt mượn trên cấp tài liệu (item-level). 

Khi tính năng Renew Title Hold đã được kích hoạt, để gia hạn tài liệu có đặt mượn cấp 

nhan đề và volume, thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Thực hiện gia hạn tài liệu từ biểu ghi bạn đọc hoặc sử dụng chức năng Renew (No 

Patron). Hệ thống có thể sẽ hiển thị các tin nhắn sau đây tùy thuộc vào kiểu đặt mượn 

đang tồn tại trên tài liệu: 

Kiểu đặt mượn Tin nhắn: 

Bibliographic record (đặt 

mượn cấp nhan đề) 

Title is on hold for another patron. (Một bạn đọc khác 

đang đặt mượn cấp nhan đề trên tài liệu này) 

Volume record (Đặt mượn 

cấp volume) 

Volume is on hold for another patron. (Một bạn đọc 

khác đang đặt mượn cấp volume trên tài liệu này) 

Đồng thời phần mềm nhắc nhở bạn ghi đè chính sách để tiếp tục ghi mượn cho bạn đọc. 

Bước 2: Chọn một trong các tùy chọn sau: 

 Chọn Override để ghi đè chính sách. Phần mềm sẽ gia hạn tài liệu cho bạn đọc 

hiện tại. 

 Nếu bạn không muốn ghi đè chính sách: 

a. Chọn Do Not Override. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung cảnh báo tùy theo 

từng trường hợp đặt mượn: 

Kiểu đặt mượn Nội dung cảnh báo 

Bibliographic 

record (Đặt 

mượn cấp nhan 

đề) 

Item <record number> has a title-level hold for 

another patron. 
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Volume record 

(Đặt mượn cấp 

volume) 

Item <record number> has a volume-level hold for 

another patron. 

b. Chọn OK. Hệ thống sẽ bỏ qua thao tác gia hạn tài liệu. Bạn đọc vẫn được 

mượn tài liệu tới ngày hết hạn như cũ. 

* Cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu có đặt mượn cấp nhan đề hoặc volume: 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Renew Title Holds và bạn đọc có thể gia hạn tài liệu đang 

ghi mượn. Bạn có thể cho phép bạn đọc gia hạn tài liệu nếu số lượng bản sao tài liệu sẵn 

sàng nhiều hơn số lượng đặt mượn cấp nhan đề hoặc cấp volume. 

Để kích hoạt tính năng này vui lòng liên hệ với Innovative. 

3. Thay đổi Ngày trả tài liệu trong quá trình gia hạn 

Để truy cập thẻ Checked-Out Items trên tài khoản bạn đọc, bạn phải được phân 

quyền chức năng 94 (View patron record in check-out). 

Nếu tùy chọn lưu thông Authorization required to view checked out items for 

patron được thiết lập giá trị là "YES," bạn phải được phân quyền chức năng 167 

(View items checked out to patron) để xem danh sách tài liệu bạn đọc ghi mượn. 

Nếu bạn không được phân quyền chức năng trên, bạn chỉ xem được danh sách tài 

liệu quá hạn liên quan tới bạn đọc. 

Sau khi thực hiện gia hạn tài liệu từ biểu ghi bạn đọc, nếu ngày hết hạn mới không phù 

hợp, bạn có thể chọn Change Due Date để chỉnh sửa ngày hết hạn của tài liệu vừa được 

gia hạn. Chú ý rằng: nếu bạn chọn Change Due Date sau khi đã thoát khỏi tài khoản bạn 

đọc hoặc truy cập vào các tính năng khác thì hệ thống sẽ tính tương đương với một lần gia 

hạn. 

Để chỉnh sửa ngày hết hạn cho một hoặc nhiều tài liệu được ghi mượn bạn thực hiện các 

thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn thẻ Checked-Out Items trên giao diện tài khoản bạn đọc. 

Bước 2: Chọn tài liệu có trạng thái (status) là "RENEWED" trong danh sách tài liệu ghi 

mượn. 
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Bước 3: Chọn Change Due Date. Hộp thoại Change Due Date được hiển thị. Nếu thư viện 

sử dụng chính sách lưu thông theo giờ, bạn phải lựa chọn chính xác thời điểm của ngày hết 

hạn tài liệu (bao gồm cả giờ). Ngày hết hạn phải là ngày thư viện mở cửa. 

 

Sau khi thay đổi ngày hết hạn, hệ thống sẽ cập nhật ngày hết hạn mới vào trường 

DUE DATE và STATUS của biểu ghi tài liệu. Tuy nhiên, khác với việc gia hạn, nếu bạn 

sử dụng tính năng này, số lần gia hạn được lưu trữ trong trường RENEWALS của tài liệu 

sẽ không tăng lên. 

VI. Ghi trả tài liệu 

Khi bạn đọc mang tài liệu đến trả thư viện, cán bộ thư viện cần thực hiện thao tác ghi trả 

tài liệu cho bạn đọc trên phần mềm. 

Có hai phương thức chính để ghi trả tài liệu cho bạn đọc là: 

o Ghi trả tài liệu từ tính năng Check Out (Circulation Desk) : Lựa chọn cách này nếu 

cán bộ có số thẻ của bạn đọc trong tay hoặc muốn thực hiện thêm các thao tác khác 

với biểu ghi bạn đọc như: ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, thu tiền phạt, miễn tiền 

phạt… 
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o Ghi trả tài liệu từ tính năng Check In (No Patron): Nếu cán bộ ghi trả mà không cần 

thao tác với biểu ghi bạn đọc, hoặc ghi trả cho nhiều bạn đọc với số lượng tài liệu 

lớn, bạn nên lựa chọn cách này để ghi trả nhanh cho bạn đọc. 

Khi ghi trả tài liệu cho bạn đọc, hệ thống sẽ thực hiện các hành động sau: 

 Xác định tài liệu và hiển thị những nội dung ghi chú trong trường có độ dài thay đổi 

Message của biểu ghi tài liệu. 

 (Tùy chọn) Tìm kiếm và cảnh báo nếu tài liệu có đặt mượn (booking). 

 (Tùy chọn) Cảnh báo nếu tài liệu được thuộc về cơ sở dữ liệu khóa học. 

 Kiểm tra khả năng đáp ứng yêu cầu đặt mượn của tài liệu. Phần mềm sẽ kiểm tra 

danh sách đặt mượn cấp tài liệu, cấp tập, cấp nhan đề liên quan đến tài liệu được ghi 

trả và thực hiện các thao tác sau đây: 

o Xác định đặt mượn có thể đáp ứng trong danh sách đặt mượn. 

o Tính toán thứ tự ưu tiên để xác định đặt mượn có thể đáp ứng 

o Đáp ứng đặt mượn đầu tiên trong danh sách thứ tự ưu tiên. 

Nếu thư viện không muốn hệ thống tính toán đáp ứng đặt mượn trong khi ghi trả tài 

liệu, sử dụng tính năng Check In (Do Not Fullfill Holds). 

 Kiểm tra giá trị trong trường STATUS của biểu ghi bạn đọc. Nếu giá trị đó khác '-' 

Available (sẵn sàng), tùy theo từng trạng thái, phần mềm sẽ có các hành động tưng 

ứng. 

 Xác định xem tài liệu ghi trả có nằm trong danh sách đang mượn của bạn đọc không, 

nếu có, hệ thống sẽ: 

o Cập nhật thông tin cho biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu 

o Xác định tình trạng quá hạn của tài liệu, nếu tài liệu quá hạn, tùy theo chính 

sách lưu thông của từng thư viện, hệ thống sẽ tính toán tiền phạt, điểm phạt 

hoặc khóa tài khoản của bạn đọc… 

 Xác định kho đích đến của tài liệu. Tùy thuộc vào đích đến của tài liệu, phần mềm 

sẽ có các hành động tương ứng hoặc cảnh báo cho thủ thư. 
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1. Các cách ghi trả tài liệu trong Sierra 

1.1. Ghi trả tài liệu từ tính năng Check Out (Circulation Desk) 

Khi bạn đọc mang tài liệu đến thư viện trả đồng thời thực hiện thêm các giao dịch khác 

như: ghi mượn tài liệu, nộp tiền phạt…, cán bộ thư viện nên sử dụng tính năng này để ghi 

trả tài liệu cho bạn đọc. 

Để ghi trả tài liệu từ tính năng Check Out (Circulation Desk), bạn thực hiện thao tác sau 

đây: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk từ danh sách luồng công việc trên phần mềm 

Bước 2: Lựa chọn thẻ Check In trong menu dọc bên trái giao diện. 

 

Bước 3: (Tùy chọn) Lùi ngày ghi trả tài liệu nếu cần. 

Bước 4: (Tùy chọn) Lựa chọn Print receipt để in biên nhận cho bạn đọc. 

Bước 5: Nhập/quét barcode của tài liệu vào ô Key or Scan Item Barcode và nhấn phím 

Enter. Hệ thống sẽ tự tìm kiếm biểu ghi bạn đọc đang mượn tài liệu này và hiển thị biểu 

ghi bạn đọc trên giao diện, đồng thời hiển thị tài liệu trong tab Check In: 
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Trong quá trình ghi trả, nếu gặp các trường hợp đặc biệt, hệ thống sẽ cảnh báo cho cán bộ 

thư viện. Để biết thêm chi tiết, tham khảo mục VI.2. Ghi trả các tài liệu đặc biệt. 

 

1.2. Ghi trả tài liệu từ tính năng Check In (No Patron) 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Optional Circulation Permissions của chức năng 

Check-In (No Patron), bạn phải được phân quyền chức năng 1055 (Check in (No 

Patron)) để có thể truy cập và sử dụng chức năng này. 

Nếu bạn đọc chỉ đến thư viện để trả tài liệu mà không giao dịch gì thêm, hoặc nhiều bạn 

đọc cùng mang tài liệu đến trả cùng lúc, thủ thư nên lựa chọn tính năng Check In (No 

Patron) để ghi trả nhanh tài liệu cho bạn đọc. 

Để thực hiện ghi trả tài liệu sử dụng tính năng Check In (No Patron), bạn thực hiện thao 

tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Check-In (No Patron) từ danh sách luồng công việc trên phần mềm. 

Bước 2: (Tùy chọn) Lùi ngày ghi trả tài liệu nếu cần thiết. 

Bước 3: Nhập/quét barcode của tài liệu vào ô Key or Scan Item Barcode và nhấn phím 

Enter. Hệ thống sẽ ngay lập tức ghi trả tài liệu cho bạn đọc và hiển thị các thông tin liên 

quan đến tài liệu (ĐKCB, Call number, nhan đề), hiển thị tên bạn đọc mượn tài liệu, số tiền 

phạt quá hạn và trạng thái tài liệu (nếu có). Trong trường hợp bạn không muốn hiển thị tên 

bạn đọc ghi mượn tài liệu có thể liên hệ với Innovative để được hỗ trợ. 

Chú ý: 

Khi ghi trả tài liệu bằng chức năng Check-In (No Patron), hệ thống sẽ đếm số tài liệu 

được ghi trả trong phiên truy cập hiện tại. Số lượng tài liệu ghi trả được hiển thị ở góc dưới 

cùng bên phải giao diện nhân viên với tiêu đề Items scanned. Khi bạn chuyển sang chức 

năng khác hoặc thoát khỏi phần mềm, con số này sẽ quay lại 0. 

Thu tiền phạt nhiều bạn đọc 

Theo mặc định, nếu bạn ghi trả tài liệu cho bạn đọc khác, các khoản tiền phạt của bạn 

đọc trước đó được xóa khỏi mục Total. Tuy nhiên nếu tùy chọn Setup Collect money 

for multiple patrons được kích hoạt cho tài khoản đăng nhập của bạn, hệ thống vẫn sẽ 

hiển thị các khoản tiền phạt của bạn đọc trước đó. Điều này cho phép bạn thu tiền phạt 

của nhiều tài khoản bạn đọc cùng lúc. Nếu bạn muốn xóa thông tin trong mục Total vui 

lòng chọn biểu tượng Close trước khi nhập tài liệu ghi trả tiếp theo. 
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2. Ghi trả các tài liệu đặc biệt 

Khi ghi trả các tài liệu có điều kiện đặc biệt, Sierra sẽ hiển thị các thông báo cho cán bộ 

thư viện tương ứng với từng trường hợp cụ thể. Khi gặp các thông báo này, cán bộ thư viện 

cần đọc kỹ thông báo, tuân thủ các quy tắc của thư viện để đưa ra các quyết định đúng đắn. 

Dưới đây là một số các trường hợp đặc biệt mà cán bộ thư viện có thể gặp trong quá trình 

ghi trả tài liệu: 

2.1. Ghi trả các tài liệu không sẵn sàng 

Khi bạn ghi trả một tài liệu có trường STATUS là '-' (AVAILABLE), hệ thống sẽ thực 

hiện một trong các hành động sau tùy thuộc vào trạng thái của nó: 

Trạng thái tài liệu Hành động của hệ thống: 

'n' (BILLED) Xem chi tiết tại mục VI.2.6. Ghi trả cho bạn đọc có tiền phạt. 

'o' (LIB USE ONLY) Hệ thống không có hành động đặc biệt nào khi ghi trả. 

't' (IN TRANSIT) Nếu bạn đang ghi trả tài liệu tại kho quản lý của nó, hệ thống sẽ: 

 Thay đổi trường STATUS của tài liệu sang trạng thái sẵn sàng: 

'-' (AVAILABLE). 

 Xóa thông báo vận chuyển trong biểu ghi tài liệu. 

 Hiển thị thông báo sau trên giao diện: 

Item status is IN TRANSIT and has been cleared. 

'z' (CLMS 

RTRND) 

Hệ thống sẽ nhắc nhở bạn xóa trạng thái này cho tài liệu. Nếu tùy chọn 

Setup Remove claims returned notes for checked-in items được 

thiết lập, hệ thống cũng sẽ xóa các ghi chú khiếu nại claim returned 

trong biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu. 

'!' (ON 

HOLDSHELF) 

Nếu không có đặt mượn trên tài liệu đang được ghi trả, hệ thống sẽ 

thay đổi giá trị trong trường STATUS sang trạng thái '-' 

(AVAILABLE) mà không hiển thị thông báo. Nếu có một đặt mượn 

trên tài liệu này ở kho hiện tại, xem hướng dẫn chi tiết tại mục 2.4.1. 

Ghi trả tài liệu được đặt mượn ở kho nhận tài liệu. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html
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Các trạng thái khác Hệ thống sẽ nhắc nhở để bạn xóa trạng thái hiện tại và chuyển sang 

trạng thái sẵn sàng. Nếu bạn đồng ý với hành động của hệ thống, chọn 

Yes, nếu không thì chọn No. Ví dụ: 

 

 

2.2. Ghi trả tài liệu có tin nhắn ghi chú 

Nếu trường có độ dài cố định IMESSAGE của biểu ghi tài liệu có chứa một giá trị, thông 

báo trong trường này sẽ được hiển thị khi bạn ghi trả tài liệu này. 

Ngoài ra, nếu biểu ghi tài liệu có chứa một hoặc nhiều trường có độ dài thay đổi 

MESSAGE, hệ thống sẽ hiển thị trường MESSAGE đầu tiên khi bạn ghi trả tài liệu này. 

Nếu thư viện muốn hiển thị hết tất cả các thông báo lên giao diện trong quá trình ghi trả, 

hãy kích hoạt tính năng Show All Messages. 

Ví dụ: 

 

Bạn sẽ có 3 tùy chọn để thực hiện: 

o Chọn Print This Message để in những thông báo hiển thị. 

o Chọn Yes để ghi trả tài liệu và không in thông báo. 

o Chọn No nếu không muốn ghi trả tài liệu. 

CHÚ Ý 

Cần chú ý rằng hệ thống không cập nhật bất kỳ trường thông tin nào khác trong biểu ghi 

tài liệu đang ghi, trả trừ khi tài liệu này đang được ghi mượn cho bạn đọc nào đó. 
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2.3. Ghi trả tài liệu thuộc về kho thư viện khác 

Khi bạn ghi trả một tài liệu mà tài liệu đó thuộc về một kho/chi nhánh khác và không đáp 

ứng đặt mượn, hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn. Tùy thuộc vào thiết lập của từng thư viện, 

các cảnh báo hiển thị có thể khác nhau. 

 Theo mặc định, khi bạn ghi trả cho bạn đọc mà tài liệu đó không đáp ứng đặt mượn, hệ 

thống sẽ hiển thị những tùy chọn sau: 

Do NOT check-in 

Không ghi trả cho bạn đọc và không chuyển trạng thái vận chuyển (in transit) cho 

tài liệu. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tài liệu này. 

CHECK-IN 

Ghi trả tài liệu cho bạn đọc và thay đổi trường STATUS sang trạng thái '-' 

(AVAILABLE). Tài liệu không được thiết lập trạng thái In Transit. 

Set STATUS to in transit; do not check-in 

Không ghi trả tài liệu cho bạn đọc nhưng vẫn thay đổi trường STATUS của tài liệu 

sang trạng thái ‘t’ IN TRANSIT. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm với tài liệu 

cho tới khi tài liệu đó được ghi trả ở thư viện quản lý của nó. 

Set status to in TRANSIT; check-in 

Ghi trả tài liệu và chuyển trạng thái của tài liệu trong trường STATUS sang ‘t’ IN 

TRANSIT để vận chuyển tới thư viện chủ. 

Nếu bạn chuyển trạng thái của tài liệu thành ‘t’ IN TRANSIT, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn 

in phiếu xác nhận vận chuyển tài liệu. Ví dụ: 

 

 Đối với những thư viện không cho phép ghi trả tài liệu ở kho khác kho chính, bạn chỉ 

có thể nhìn thấy hai tùy chọn là: 
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o Do NOT check-in 

o Set STATUS to in transit; do not check-in 

 Đối với những thư viện bắt buộc phải ghi trả tài liệu cho bạn đọc, bạn chỉ có thể nhìn 

thấy hai tùy chọn là:  

o CHECK-IN 

o Set status to in TRANSIT; check-in 

 Ngoài ra, nếu thư viện muốn hệ thống tự động thực hiện các tùy chọn trên, thiết lập tùy 

chọn Check-in: Streamlined Check-in at wrong location tới giá trị Yes. Khi đó, hệ 

thống sẽ không hiển thị các tùy chọn trên mà tự động thực hiện hành động. Ví dụ, hệ 

thống sẽ tự động thực hiện các hành động sau cùng một lúc: 

o Tự động ghi trả tài liệu cho bạn đọc 

o Tự động chuyển trạng thái của tài liệu sang trạng thái vận chuyển 

o Nhắc nhở in phiếu xác nhận vận chuyển (transit slip) 

 

2.4. Ghi trả tài liệu đáp ứng đặt mượn 

2.4.1. Ghi trả tài liệu được đặt mượn ở kho nhận tài liệu 

Khi bạn ghi trả một tài liệu có thể đáp ứng đặt mượn và nơi nhận đặt mượn là kho bạn đang 

truy cập hoặc tài khoản của bạn không được gán một kho trong danh sách Locations Served, 

hệ thống sẽ thực hiện những hành động sau (bất kể kho quản lý của tài liệu là kho nào): 

 Xác định chính sách lưu thông áp dụng cho đặt mượn: 

o Xác định số ngày tài liệu được đặt trên giá đặt mượn để chờ bạn đọc tới lấy. 

Trong khoảng thời gian này, bạn đọc phải đến thư viện nhận tài liệu. Hệ thống 

GHI CHÚ 

Để thiết lập việc hiển thị những tùy chọn trên, thư viện cần thiết lập hai tùy chọn lưu 

thông sau: 

o Check-in: Check-in at wrong location 

o Check-in: Streamlined Check-in at wrong location 

Nếu thư viện muốn hệ thống tự động in phiếu xác nhận vận chuyển, vui lòng liên hệ với 

Innovative. 
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sẽ tính toán thời gian này bằng cách cộng số ngày được thiết lập trong yếu tố 

Time To Pickup (của chính sách lưu thông) với ngày hiện tại. 

o Xác định nội dung thông báo nhận tài liệu để gửi cho bạn đọc. Hệ thống sẽ sử 

dụng các yếu tố Text Pickup Notice của chính sách lưu thông để xác định nội 

dụng thông báo trong bảng Text of Circulation Notices. (Nếu yếu tố Text 

Pickup Notice được thiết lập là ‘0’, hệ thống sẽ không tạo thông báo). 

Lưu ý:  

Hệ thống không gán chính sách lưu thông đó cho bạn đọc; nó chỉ sử dụng chính 

sách lưu thông để tính toán cho đặt mượn. 

 Tham chiếu tới bảng Days Closed để xác định ngày đóng cửa của kho nhận tài liệu. 

Hệ thống sẽ không tính ngày thư viện nghỉ trong khoảng thời gian chờ bạn đọc tới 

lấy tài liệu đặt mượn. Ví dụ, giả sử chính sách lưu thông của thư viện cho phép bạn 

đọc đến nhận tài liệu trong vòng 7 ngày, nhưng trong khoảng thời gian này, thư viện 

đóng cửa 2 ngày, khi đó, khoảng thời gian tài liệu được giữ để chờ bạn đọc đến nhận 

là 9 ngày. 

 Cập nhật trường STATUS của biểu ghi tài liệu sang trạng thái '!' (ON 

HOLDSHELF). 

 Xóa tất cả các ghi chú in-transit từ biểu ghi tài liệu. 

 Nhắc nhở bạn in phiếu đặt mượn cho tài liệu: 

 

Nếu bạn muốn in phiếu đặt mượn, chọn Yes. Nếu bạn không muốn in, chọn No. 

Chú ý rằng nếu bạn chọn Yes và tài khoản của bạn chưa được thiết lập máy in, hộp 

thoại Print Service sẽ xuất hiện. Nếu bạn muốn hệ thống sử dụng cùng một máy in 

mỗi lần ghi trả tài liệu đáp ứng đặt mượn, bạn phải tick chọn ô Save this printer 

selection.  

 Tạo một thông báo nhận tài liệu theo thiết lập của chính sách lưu thông. 
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2.4.2. Ghi trả tài liệu ở kho quản lý – đáp ứng đặt mượn ở kho khác 

Khi bạn ghi trả một tài liệu thuộc về thư viện bạn đang đăng nhập và thiết lập trạng thái 

vận chuyển (in-transit) tới kho đặt mượn tài liệu (ví dụ: tài liệu có đặt mượn không phải ở 

kho quản lý), hệ thống sẽ hiển thị thông tin về đặt mượn và nhắc nhở bạn lựa chọn các tùy 

chọn sau: 

IN TRANSIT to <pickup location> 

Chuyển trạng thái của tài liệu sang ‘t’ IN-TRANSIT để chuyển tới kho đặt mượn, 

thêm ghi chú in-trasit trong biểu ghi tài liệu và nhắc nhở bạn in phiếu vận chuyển. 

ON HOLDSHELF 

Đặt tài liệu lên giá đặt mượn và xác nhận nếu bạn đang ghi trả ngay tại kho đặt 

mượn của tài liệu. 

Cancel 

Không chuyển trạng thái của tài liệu sang IN TRANSIT hoặc ON HOLDSHELF. 

Nếu trong trường hợp ghi trả tài liệu được đặt mượn tại đúng kho quản lý, thư viện của bạn 

luôn đặt tài liệu lên giá đặt mượn hoặc luôn luôn chuyển trạng thái của tài liệu sang trạng 

thái vận chuyển (trong trường hợp kho nhận tài liệu không nằm trong cùng tòa nhà với thư 

viện), thư viện có thể thiết lập để hệ thống tự động thực hiện các thao tác trên. Để biết thêm 

chi tiết về cách thiết lập, tham khảo thêm tài liệu: checkin tự động. 

2.4.3. Ghi trả tài liệu khác kho quản lý – đáp ứng đặt mượn ở kho khác. 

Khi bạn ghi trả một tài liệu mà tài liệu đó thuộc về một kho khác không phải kho đang ghi 

trả và thư viện có thiết lập để chuyển trạng thái vận chuyển cho tài liệu tới kho đặt mượn 

(ví dụ, tài liệu có đặt mượn ở kho quản lý nó hoặc ở kho thứ ba mà không phải kho quản 

lý cũng không phải kho đang ghi trả), hệ thống sẽ cảnh báo cho bạn. 

Tùy thuộc vào thiết lập của từng thư viện, các cảnh báo hiển thị có thể khác nhau. 

 Theo mặc định, khi bạn ghi trả cho bạn đọc mà tài liệu đó không đáp ứng đặt mượn, hệ 

thống sẽ hiển thị những tùy chọn sau: 

Do NOT check-in 

Không ghi trả cho bạn đọc và không chuyển trạng thái vận chuyển (in transit) cho 

tài liệu. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tài liệu này. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_owning_nonpickup.html


                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

98 
 

CHECK-IN 

Ghi trả tài liệu cho bạn đọc và thay đổi trường STATUS sang trạng thái '-' 

(AVAILABLE). Tài liệu không được thiết lập trạng thái In Transit. 

Set STATUS to in transit; do not check-in 

Không ghi trả tài liệu cho bạn đọc nhưng vẫn thay đổi trường STATUS của tài liệu 

sang trạng thái ‘t’ IN TRANSIT. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm với tài liệu 

cho tới khi tài liệu đó được ghi trả ở thư viện quản lý của nó. 

Set status to in TRANSIT; check-in 

Ghi trả tài liệu và chuyển trạng thái của tài liệu trong trường STATUS sang ‘t’ IN 

TRANSIT để vận chuyển tới thư viện chủ. 

Nếu bạn chuyển trạng thái của tài liệu thành ‘t’ IN TRANSIT, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn 

in phiếu xác nhận vận chuyển tài liệu. Ví dụ: 

 

 Đối với những thư viện không cho phép ghi trả tài liệu ở kho khác kho chính, bạn chỉ 

có thể nhìn thấy hai tùy chọn là: 

o Do NOT check-in 

o Set STATUS to in transit; do not check-in 

 Đối với những thư viện bắt buộc phải ghi trả tài liệu cho bạn đọc, bạn chỉ có thể nhìn 

thấy hai tùy chọn là:  

o CHECK-IN 

o Set status to in TRANSIT; check-in 

 Ngoài ra, nếu thư viện muốn hệ thống tự động thực hiện các tùy chọn trên, thiết lập tùy 

chọn Check-in: Streamlined Check-in at wrong location tới giá trị Yes. Khi đó, hệ 

thống sẽ không hiển thị các tùy chọn trên mà tự động thực hiện hành động. Ví dụ, hệ 

thống sẽ tự động thực hiện các hành động sau cùng một lúc: 
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o Tự động ghi trả tài liệu cho bạn đọc 

o Tự động chuyển trạng thái của tài liệu sang trạng thái vận chuyển 

o Nhắc nhở in phiếu xác nhận vận chuyển (transit slip) 

 

2.4.4. Ghi trả tài liệu bắt buộc chuyển về kho quản lý. 

Nếu chính sách của thư viện là bắt buộc các tài liệu ghi trả ở tất cả các kho/chi nhánh phải 

được vận chuyển về thư viện quản lý của nó trước khi thực hiện các giao dịch khác như 

đáp ứng đặt mượn…, khi bạn bạn ghi trả tài liệu, hệ thống sẽ hiển thị tùy chọn ghi trả và 

in-transit sau để bạn lựa chọn: 

Do NOT check-in 

Không ghi trả cho bạn đọc và không chuyển trạng thái vận chuyển (in transit) cho 

tài liệu. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm đối với tài liệu này. 

CHECK-IN 

Ghi trả tài liệu cho bạn đọc và thay đổi trường STATUS sang trạng thái '-' 

(AVAILABLE). Tài liệu không được thiết lập trạng thái In Transit. 

Set STATUS to in transit; do not check-in 

Không ghi trả tài liệu cho bạn đọc nhưng vẫn thay đổi trường STATUS của tài liệu 

sang trạng thái ‘t’ IN TRANSIT. Bạn đọc vẫn phải chịu trách nhiệm với tài liệu 

cho tới khi tài liệu đó được ghi trả ở thư viện quản lý của nó. 

Set status to in TRANSIT; check-in 

Ghi trả tài liệu và chuyển trạng thái của tài liệu trong trường STATUS sang ‘t’ IN 

TRANSIT để vận chuyển tới thư viện chủ. 

GHI CHÚ 

Để thiết lập việc hiển thị những tùy chọn trên, thư viện cần thiết lập hai tùy chọn lưu 

thông sau: 

o Check-in: Check-in at wrong location 

o Check-in: Streamlined Check-in at wrong location 

Nếu thư viện muốn hệ thống tự động in phiếu xác nhận vận chuyển, vui lòng liên hệ với 

Innovative. 
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Khi đó, để trả tài liệu về kho quản lý của nó, bạn có thể chọn một trong hai tùy chọn là 

“Set STATUS to in transit; do not check-in” hoặc “Set status to in TRANSIT; check-

in”. Hệ thống sẽ không sử dụng tài liệu đó để đáp ứng bất kì đặt mượn nào cho tới khi tài 

liệu được ghi trả tại kho quản lý của nó. 

2.5. Ghi trả cho bạn đọc bị tính tiền phạt 

Để ghi trả tài liệu được tính tiền phạt, thiết lập các tùy chọn dưới đây: 

Thiết lập tùy chọn lưu thông Check-in: Authorization required to check in billed 

item để kích hoạt hoặc khóa khả năng ghi trả tài liệu được tính tiền phạt (billed 

item) nếu như không có quyền. Nếu tùy chọn này được thiết lập giá trị Yes, hệ thống 

yêu cầu quyền 61 (Authorized to chkin billed items) để ghi trả tài liệu được tính tiền 

phạt.  

Thiết lập tùy chọn lưu thông Check-in of billed item. Reduce bill to: để xác định 

cách hệ thống thay đổi tiền phạt của bạn đọc khi bạn ghi trả một tài liệu được tính 

tiền phạt. 

Khi bạn ghi trả một tài liệu được tính tiền phạt (billed item), hệ thống có thể sẽ phản hồi 

theo các cách khác nhau tùy thuộc vào từng trường hợp: 

o Bạn đọc chưa thanh toán tiền phạt cho tài liệu 

o Bạn đọc đã thanh toán một phần tiền phạt cho tài liệu 

o Bạn đọc đã thanh toán toàn bộ tiền phạt cho tài liệu 

2.5.1. Nếu bạn đọc chưa thanh toán tiền phạt cho tài liệu 

Nếu trạng thái của tài liệu trong trường STATUS là 'n' (BILLED), bạn đọc được tính tiền 

phạt cho tài liệu nhưng chưa thanh toán khoản tiền phạt đó. 

 

GHI CHÚ 

Hệ thống sẽ chỉnh sửa các hóa đơn (bill) đang tồn tại trong biểu ghi bạn đọc khi ghi trả 

một tài liệu bị tính tiền phạt (billed item). Để ghi trả tài liệu cho bạn đọc mà không làm 

thay đổi hoá đơn liên quan, sử dụng tính năng ghi trả hàng loạt (batch checkin). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_auth_billed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_auth_billed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_billed_reduce.html
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Để ghi trả một tài liệu bị tính tiền phạt nhưng bạn đọc chưa thanh toán khoản tiền đó, thực 

hiện các thao tác sau: 

Bước 1: Ghi trả tài liệu một cách bình thường theo bất kì cách nào bạn muốn. 

Bước 2: Nếu được cảnh báo, nhập tài khoản và mật khẩu của bạn. 

Hệ thống chỉ hiển thị cảnh báo này nếu tùy chọn Check-in: Authorization required to 

check in billed item được thiết lập là "YES": 

o Nếu tài khoản của bạn có quyền, hệ thống sẽ ghi trả tài liệu này. 

o Nếu tài khoản của bạn không có quyền, hệ thống sẽ không ghi trả tài liệu và hiển 

thị thông báo: 

Cannot checkin item because item status is BILLED. 

Để đóng thông báo, chọn OK. 

 

Sau khi tài liệu được ghi trả thành công, hệ thống sẽ cập nhật trường STATUS của 

tài liệu sang trạng thái '-' (AVAILABLE) và hiển thị thông báo: 

Item status is BILLED and has been cleared. 

Bước 3: Chọn OK để tiếp tục. Hệ thống sẽ cập nhật (adjusts) hóa đơn tính tiền phạt. 

Chú ý rằng nếu khoản tiền phạt được tính toán có giá trị bằng ‘0’, hệ thống sẽ không cộng 

thêm phí điều chỉnh vào biểu ghi bạn đọc. 

CHÚ Ý 

Nếu tùy chọn lưu thông Check-in: Streamlined Check-in at wrong location được 

thiết lập là "YES", hệ thống sẽ ghi trả tài liệu mà không đưa ra cảnh báo về quyền, bất 

kể tùy chọn Check-in: Authorization Required to Check In Billed Items được thiết 

lập như thế nào. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_adjustbill.html
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Bước 4: Nếu bạn đang sử dụng tính năng Circulation Desk, hệ thống sẽ nhắc nhở bạn in 

phiếu miễn giảm tiền phạt (bill reduction receipt). Trên phiếu đó sẽ hiển thị tổng số tiền 

phạt,  số tiền đang có, số tiền đã trả và số tiền hiện tại đang nợ. Chú ý rằng, nếu bạn sử 

dụng tính năng Check-In (No Patron) để ghi trả tài liệu, bạn sẽ không thể in phiếu miễn 

giảm tiền phạt. 

 

Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tài liệu trong bảng Check In. Ngoài thông tin về 

nhan đề tài liệu, barcode, call number và tên bạn đọc, hệ thống cũng sẽ hiển thị số tiền bạn 

đọc đã nợ và số ngày quá hạn. 

2.5.2. Nếu bạn đọc đã thanh toán một phần tiền phạt cho tài liệu 

Khi bạn ghi trả một tài liệu được tính tiền phạt và bạn đọc đã thanh toán một phần số tiền 

phạt đó, hệ thống cũng sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở giống như khi bạn ghi trả tài liệu 

chưa được thanh toán. Tuy nhiên, phần tiền đã thanh toán sẽ được thêm vào biểu ghi bạn 

đọc. 

Phần tiền đã thanh toán được thêm vào biểu ghi bạn đọc trong các trường hợp sau: 

o Bạn đọc đã thanh toán một phần tiền phạt cho tài liệu. 

o Tài liệu có trạng thái là 'n' (BILLED). 

CHÚ Ý NẾU TRẠNG THÁI TÀI LIỆU BỊ THAY ĐỔI 

Nếu tài liệu bị tính toán tiền phạt nhưng trạng thái của tài liệu được thay đổi (bằng tay 

hoặc do hệ thống) trước khi tài liệu được ghi trả, ví dụ: thay đổi từ trạng thái 'n' 

(BILLED) sang trạng thái 'z' (CLAIMS RETURNED)], và bạn sử dụng tính năng 

backdate trong khi ghi trả, hệ thống sẽ không giảm tiền phạt; tiền phạt này sẽ được giữ 

lại trogn biểu ghi bạn đọc. Bạn phải miễn hoặc chỉnh sửa số tiền phạt này bằng tay trong 

biểu ghi bạn đọc. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bill_reduct_receipt.html
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o Bạn ghi trả tài liệu đã được thanh toán một phần. 

o Khoản tiền nợ sau khi hệ thống cập nhật hóa đơn thì nhỏ hơn số tiền đã thanh toán 

từng phần. 

Khi phần tiền đã thanh toán được cập nhật cho bạn đọc, hệ thống sẽ nhập một số âm vào 

trong trường MONEY OWED của biểu ghi bạn đọc. Để xóa bỏ giá trị âm này, tham khảo 

thêm tài liệu Removing Negative Fines. 

2.5.3. Nếu bạn đọc đã thanh toán toàn bộ tiền phạt cho tài liệu 

Nếu trạng thái của tài liệu là '$' (BILLED and PAID), nghĩa là bạn đọc đã thanh toán toàn 

bộ tiền phạt cho tài liệu. 

Để ghi trả một tài liệu được tính phạt và đã thanh toán toàn bộ tiền phạt cho tài liệu, thực 

hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Ghi trả tài liệu một cách bình thường. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để nhắc nhở 

bạn xóa trạng thái của tài liệu. 

Bước 2: Chọn một trong hai tùy chọn sau: 

o Để chuyển tài liệu về trạng thái sẵn sàng, chọn Yes. Hệ thống sẽ cập nhật trường 

STATUS của tài liệu sang  '-' (AVAILABLE). 

o Để giữ lại trạng thái '$' (BILLED and PAID) trong biểu ghi tài liệu, chọn No. 

Hệ thống sẽ thông báo với bạn rằng tài liệu không được ghi mượn. Thông báo này được 

hiển thị là do trạng thái ghi mượn của tài liệu đã được xóa khi bạn đọc thanh toán toán toàn 

bộ tiền phạt và trạng thái tài liệu chuyển sang '$' (BILLED and PAID); bởi vậy, bạn không 

cần quan tâm tới thông báo này. 

Bước 3: Chọn OK. 

2.6. Ghi trả tài liệu thuộc vào CSDL khóa học 

Khi bạn ghi trả một tài liệu mà tài liệu đó đã được đặt vào trong danh sách tài liệu phục vụ 

cho khóa học, Thông báo sau sẽ được hiển thị: 

<Date>: ITEM HAS BEEN PLACED ON COURSE RESERVE. 

COURSE #<course record number> <course title> 

Checkin item? 

Để ghi trả tài liệu và chuẩn bị đưa nó vào cơ sở dữ liệu khóa học, thực hiện các bước sau: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_removecharge.html#remove_negative_fine
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Bước 1: Để in thông tin khóa học trước khi ghi trả tài liệu, chọn Print This Message. Hệ 

thống sẽ in thông tin về ngày tháng và số biểu ghi tài liệu. Ví dụ: 

i1726003 

  

12-04-09: ITEM HAS BEEN PLACED ON COURSE 

RESERVE. COURSE #10000446 Creative 

Non-Fiction Writing Workshop 

  

Dec 07 2009 11:16AM 

Bước 2: Hệ thống hiển thị thông báo nhắc nhở: 

 Để ghi trả tài liệu và đặt nó vào trong cơ sở dữ liệu khóa học, chọn Yes: 

o Nếu hệ thống được cấu hình tùy chọn thêm tài liệu đã ghi trả vào cơ sở dữ liệu 

khóa học, hệ thống sẽ link tài liệu này tới cơ sở dữ liệu khóa học liên quan. 

o Nếu hệ thống không cấu hình tùy chọn thêm tài liệu đã ghi trả vào cơ sở dữ liệu 

khóa học, bạn phải tự thêm tài liệu vào cơ sở dữ liệu khóa học. 

 Nếu không muốn ghi trả tài liệu, chọn No. 

Sau khi bạn khi trả tài liệu và đóng hộp thoại lại, hệ thống sẽ xóa thông báo về cơ sở dữ 

liệu khóa học ra khỏi biểu ghi tài liệu. 

3. Lùi ngày ghi trả tài liệu 

Nếu tùy chọn lưu thông Check-In: Authorization required to backdate check-

ins được thiết lập giá trị "YES," bạn phải được phân quyền chức năng 96 (Override 

check-in date) để lùi ngày ghi trả tài liệu (backdate checked-in items). 

Khi ghi trả một tài liệu, phần mềm cho phép bạn lựa chọn một ngày trước thời điểm hiện 

tại làm ngày ghi trả tài liệu. Tính năng này có tác dụng giảm hoặc loại bỏ các khoản tiền 

phạt quá hạn đối với tài khoản bạn đọc. Nếu tùy chọn lưu thông Check-in: Store check-

in time in item record được thiết lập giá trị "YES", phần mềm sẽ lưu trữ thông tin ngày 

ghi trả gần nhất vào biểu ghi tài liệu. 

9.4.1.  Ghi trả tài liệu sử dụng tính năng lùi ngày ghi trả tài liệu 

Để lùi ngày ghi trả tài liệu, bạn thực hiện thao tác sau đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_auth_backdate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_auth_backdate.html
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Bước 1: Chọn Circulation Desk hoặc Check-In (No Patron) từ danh sách luồng công 

việc trên phần mềm. 

Bước 2: Chọn Backdate trên giao diện trước khi ghi trả tài liệu. Hộp thoại Backdate được 

hiển thị: 

 

Bước 3: Chọn ngày ghi trả mới trong mục Check-In Date. 

Bước 4: Bắt đầu thực hiện các thao tác ghi trả tài liệu thông thường. 

Sau khi hoàn thành thao tác ghi trả các tài liệu cần lùi ngày ghi trả, lựa chọn các chức năng 

khác hoặc lựa chọn tab Circulation Desk để xóa thông tin ngày đã thiết lập. 

9.4.2. Lưu trữ thông tin ngày ghi trả trong biểu ghi tài liệu 

Khi ghi trả tài liệu, hệ thống có thể lưu trữ ngày ghi trả của bạn vào biểu ghi tài liệu. Tùy 

thuộc vào cách thức ghi trả tài liệu, hệ thống sẽ lưu trữ thông tin vào trường LCHKIN của 

biểu ghi tài liệu như sau: 

Tính năng sử dụng để ghi trả Ngày và thời gian được lưu trong biểu ghi tài liệu 

Check-In (No Patron) Lưu trữ thời gian thực của thao tác ghi trả (không phụ 

thuộc ngày ghi trả thủ thư chọn) 

Circulation Desk - Tab Check 

In 

4 giờ sáng, ngày ghi trả thủ thư chọn (Backdated date). 
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Ngày ghi trả thủ thư chọn xuất hiện trong thông tin các khoản phí (tiền phạt) không phụ 

thuộc vào cách thức ghi trả tài liệu của thủ thư. Trong phân hệ quản lý báo cáo 

(Web Management Reports), báo cáo Viewing All Activity Circulation Reports lưu trữ tất 

cả thao tác ghi trả tài liệu được lùi ngày ghi trả tại 4 A.M của ngày hiện tại. Decision Center 

ghi lại tất cả thao tác ghi trả tài liệu được lùi tới 4 A.M của ngày ghi trả thủ thư chọn 

(Backdated date). 

VII. Khiếu nại ghi trả tài liệu 

Giả sử một bạn đọc vẫn nhận được thông báo quá hạn, nhưng thực tế họ đã mang tài liệu 

đến trả thư viện trả đúng hạn. Lý do có thể là cán bộ chưa thực hiện thao tác ghi trả trên 

phần mềm, hoặc trong quá trình ghi trả, thao tác lỗi khiến cho việc ghi trả trên phần mềm 

chưa được thực hiện. Trong trường hợp này, cán bộ thư viện có thể sử dụng chức năng 

khiếu nại tài liệu ghi trả (Claim Returned) để tiếp nhận khiếu nại và đánh dấu tài liệu đó 

như là tài liệu bị khiếu nại. 

Để khiếu nại tài liệu được bạn đọc ghi trả, bạn phải được phân các quyền chức năng sau 

đây: 

o Để hiển thị thẻ Checked-Out Items, bạn phải được phân quyền chức năng 94 (View 

patron record in check-out). Ngoài ra, nếu tùy chọn lưu thông Authorization 

required to view checked out items for patron là "YES," bạn cũng phải được 

phân quyền chức năng 167 (View items checked out to patron) để xem tất cả tài liệu 

đang được bạn đọc ghi mượn. Nếu bạn không có phân quyền chức năng này, bạn 

chỉ có thể xem được danh sách các tài liệu bị quá hạn của bạn đọc. 

o Để sử dụng chức năng Claim Returned, bạn phải được phân quyền chức năng 46 

(Claims returned). 

1. Khiếu nại ghi trả tài liệu cho bạn đọc 

Để đánh dấu tài liệu bị khiếu nại ghi trả, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị giao diện bạn đọc khiếu nại tài liệu ghi trả. 

Bước 2: Truy cập thẻ Checked-Out Items trên menu dọc bên trái giao diện giao diện bằng 

một trong hai cách sau: 

 Chọn thẻ Checked-Out Items trên giao diện tài khoản hoặc 

 Chọn Go | Circulation | Circulation Desk | Checked-Out Items 
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Bước 3: Lựa chọn những tài liệu cần khiếu nại ghi trả từ danh sách tài liệu được bạn đọc 

ghi mượn. Tất cả tài liệu được chọn sẽ có cùng ngày khiếu nại và cùng ngày ghi trả tài liệu. 

Bước 4: Chọn nút Claim Returned. Hộp thoại Claim Return On được hiển thị. 

 

Bước 5: Chọn ngày tài liệu được ghi trả (do bạn đọc cung cấp) >> nhấn nút OK: 

 

Nếu không xác định được ngày ghi trả, lựa chọn Blank Date để để trống trường này. Khi 

đó thông tin ngày ghi trả tài liệu trong ghi chú khiếu nại sẽ có giá trị "Unknown Date" ví 

dụ: 

Mon Jun 07 1999: Claimed returned .i1170805 on Unknown Date 

Bước 6: Các tùy chọn sau được hiển thị. Bạn cần lựa chọn một tùy chọn phù hợp: 



                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

108 
 

Check in items (with no fines) and change status to MISSING 

Phần mềm sẽ chuyển trạng thái tài liệu sang Missing (STATUS = 'm'), ghi trả 

tài liệu cho bạn đọc, hủy bỏ các khoản tiền phạt, hóa đơn liên quan đến quá trình 

ghi mượn và nhắc nhở bạn hủy bỏ tất cả đặt mượn trên tài liệu. 

Check in items (with no fines) and change status to CLAIMS RTRND 

Phần mềm sẽ chuyển trạng thái tài liệu sang CLAIMS RTRND  (STATUS = 

'z'), ghi trả tài liệu cho bạn đọc, hủy bỏ các khoản tiền phạt, hóa đơn liên quan 

đến quá trình ghi mượn. Các khoản phí liên quan đến các giao dịch trước đây sẽ 

không bị loại bỏ. 

Leave items checked out (send overdue notices) and change status to CLAIMS 

RTRND 

Phần mềm sẽ chuyển trạng thái tài liệu sang CLAIMS RTRND  (STATUS = 

'z'). Tài liệu vẫn tiếp tục được ghi mượn cho bạn đọc. Nếu bạn đọc không trả tài 

liệu lại thư viện, phần mềm vẫn tiếp tục gửi thông báo quá hạn, phát hành các 

hóa đơn tiền phạt tới bạn đọc. 

 

Sau khi lựa chọn một trong các tùy chọn trên, hệ thống sẽ: 

 Thêm ghi chú khiếu nại tài liệu ghi trả tới biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu. Ví 

dụ: 

o Thêm vào biểu ghi tài liệu: 

 

o Thêm vào biểu ghi bạn đọc: 

Chú ý 

Sau khi trạng thái tài liệu chuyển sang 'n' (BILLED), thủ thư có thể miễn giả hoặc chỉnh 

sửa khoản tiền phạt, hoặc thanh toán tiền phạt cho bạn đọc. Nếu trạng thái tài liệu được 

thủ thư chỉnh sửa sang 'z' (CLAIMS RETURNED) thì các khoản tiền phạt liên quan tới 

tài liệu ghi mượn không được loại bỏ khỏi biểu ghi bạn đọc. 
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 Tăng giá trị trường CL RTRND của biểu ghi bạn đọc lên 1 đơn vị. 

 

 Thêm tài liệu vào danh sách tài liệu thất lạc (On Search file). 

Một số thông báo có thể xuất hiện khi thực hiện khiếu nại tài liệu ghi trả: 

This item has already been claimed returned 

Tài liệu này đang trong trạng thái khiếu nại tài liệu ghi trả. Khi thủ thư thực 

hiện lại thao tác khiếu nại ghi trả, phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo này tới thủ 

thư. 

<#> hold(s) outstanding for this item. Cancel holds? 

Thông báo này xuất hiện khi trạng thái tài liệu chuyển sang "MISSING" 

trong quá trình khiếu nại ghi trả  mà tài liệu đang có đặt mượn. Phần mềm sẽ 

hiển thị thông báo này để bạn có thể xóa các đặt mượn liên quan đến tài liệu. 

2. Xử lý khi tài liệu khiếu nại được tìm thấy 

Khi tài liệu khiếu nại được ghi trả/tìm thấy, cán bộ thư viện tiến hành thao tác ghi trả tài 

liệu trên phần mềm. Hệ thống sẽ đưa ra tùy chọn để bạn xóa trạng thái khiếu nại của tài 

liệu (Ví dụ: Chuyển trạng thái tài liệu tới AVAILABLE (STATUS = ‘-’)). Nếu thủ thư lựa 

chọn không xóa trạng thái khiếu nại của tài liệu thì tài liệu vẫn được ghi trả nhưng vẫn giữ 

trạng thái CLMS RTRND (STATUS = ‘z’). 

Ngoài ra, khi tài liệu được ghi trả phần mềm sẽ sử dụng tùy chọn Setup Remove claims 

returned notes for checked-in items để xác định xem có thực hiện thao tác xóa bỏ ghi 

chú khiếu nại ("claimed returned”) trong biểu ghi bạn đọc và biểu ghi tài liệu hay không. 

Các ghi chú sẽ được xóa bỏ khi tài liệu có trạng thái 't' In transit. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html
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VIII. Đánh dấu tài liệu mất 

Khi bạn đọc đến thư viện để báo mất tài liệu, sử dụng tính năng Đánh dấu tài liệu mất để 

hệ thống tạo ngay khoản tiền phạt thay thế tài liệu thay vì đợi hệ thống tạo hóa đơn sau 

khoản thời gian quá hạn thông thường. 

Bạn không nên đánh dấu tài liệu bị mất khi phần mềm đã tạo hóa đơn thay thế đến biểu ghi 

bạn đọc. Việc đánh dấu tài liệu mất sẽ làm phát sinh thêm một lần phí thay thế cho bạn 

đọc. Bạn nên sử dụng Back Checkin để loại bỏ các tài liệu khỏi biểu ghi bạn đọc mà không 

ảnh hưởng tới các khoản phí thay thế đã tạo ra. 

Để đánh dấu tài liệu bị mất trên hệ thống, bạn phải được phân quyền chức năng sau đây: 

 Để hiển thị thẻ Checked-Out Items trên biểu ghi bạn đọc,  bạn phải được phân 

quyền chức năng 94 (View patron record in check-out). 

 Nếu tùy chọn lưu thông Authorization required to view checked out items for 

patron được thiết lập giá trị "YES", bạn phải được phân quyền chức năng 167 (View 

items checked out to patron) để xem danh sách tài liệu bạn đọc đang ghi mượn. Nếu 

không có phân quyền này, bạn chỉ có thể xem được danh sách tài liệu quá hạn. 

 Để sử dụng chức năng Mark Lost Items, bạn phải được phân quyền chức năng 53 

(Lost books). 

Để đánh dấu tài liệu mất, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm biểu ghi bạn đọc làm mất tài liệu ghi mượn. 

Bước 2: Chọn Go | Circulation | Circulation Desk | Checked-Out Items hoặc chọn 

thẻ Checked-Out Items trên giao diện bạn đọc. 

Bước 3: Chọn tài liệu bạn đọc thông báo bị mất trong danh sách tài liệu đang mượn. 

Bước 4: Chọn Mark Lost Items. 

Cập nhật giá trị trường CL RTRND qua chức năng Rapid Update 

Nếu chức năng Allow Rapid Updating of CL RTRND Field được kích hoạt, thủ thư có thể sử 

dụng chức năng Rapid Update để khôi phục giá trị cho trường CL RTRND. Vui lòng liên hệ 

Innovative để kích hoạt chức này trên phần mềm. 
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Bước 5: Các tài liệu lựa chọn sẽ hiển thị trong hộp thoại Mark Lost Items. 

 

 Chọn nút Update Bill trước khi chọn nút Add Bills để chỉnh sửa các khoản tiền phạt 

liên quan tới tài liệu bị mất. 

 Chọn nút Add Bills để đánh dấu tài liệu bị mất trên hệ thống. Phần mềm sẽ: 

o Loại bỏ tài liệu khỏi danh sách tài liệu ghi mượn của bạn đọc. 

o Chuyển trạng thái tài liệu sang BILLED (STATUS =  'n'). 

o Tính toán phí thay thế tài liệu và thêm khoản phí này tới biểu ghi bạn đọc với 

kiểu phí (kiểu tiền phạt) là Lost. 

o Gửi thông báo tiền phạt tới bạn đọc. 

o Thêm trường NOTE vào biểu ghi tài liệu để đánh dấu tài liệu bị mất. 

o Thêm thông tin tài liệu mất tới biểu ghi bạn đọc nếu phần mềm được cấu 

hình để lưu trữ lịch sử làm mất tài liệu của bạn đọc. 

o Hiển thị tùy chọn để cho phép bạn xóa các đặt mượn trên tài liệu. Ví dụ: 

Remove hold(s) on item #1 
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 Chọn Yes để xóa các đặt mượn hoặc booking trên tài liệu 

 Chọn No để giữ lại các đặt mượn hoặc booking trên tài liệu. 

Sau khi bạn đánh dấu tài liệu bị mất, hệ thống sẽ chuyển bạn đến tab Fines để bạn có thể: 

 Chỉnh sửa khoản tiền phạt cho bạn đọc. 

 Thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản tiền phạt, hoặc thêm khoản tiền phạt tới 

khoản tiền phạt ghi nợ của bạn đọc 

IX. Phí và xử phạt bạn đọc 

Bạn đọc có thể bị thư viện tính phí và xử phạt bởi nhiều lý do khác nhau. Các loại phí và 

tiền phạt bạn có thể tạo bao gồm: 

o Tiền phạt quá hạn 

o Tiền đánh mất tài liệu hoặc không trả tài liệu 

o Các khoản phí và tiền phạt thủ công 

o Phí thuê tài liệu 

o Phí duy trì tài khoản 

Bên cạnh việc tính tiền phạt, thư viện có thể phạt bạn đọc bằng điểm phạt khi bạn đọc bị 

quá hạn tài liệu. 

1. Phạt bạn đọc bằng tiền mặt 

Để kiểm tra thông tin liên quan tới các khoản phí và tiền phạt của bạn đọc, bạn có thể tuy 

cập vào thẻ Fines của biểu ghi bạn đọc. Các khoản tiền phạt/phí có thể được thêm vào biểu 

ghi bạn đọc một cách tự động hoặc do thủ thư tự thao tác bằng tay. 

Một khoản tiền phạt sẽ tồn tại trong tài khoản bạn đọc tới khi có một thao tác để loại bỏ 

nó, đó có thể là thanh toán tiền phạt (collecting money) hoặc miễn giảm tiền phạt (waiving 

the fine) cho bạn đọc. Thủ thư có thể kiểm tra lại các khoản tiền phạt đã thanh toán hoặc 

được miễn giảm của bạn đọc, đồng thời có thể tiến hành khôi phục lại các khoản tiền phạt 

đó. 

Khi tổng số tiền phạt của một bạn đọc đạt tới giới hạn (được khai báo trong thông số Max 

Owed tương ứng với P TYPE  của kiểu bạn đọc trong bảng Patron Blocks), hệ thống sẽ tự 

động khóa tài khoản của bạn đọc và không cho phép thực hiện các giao dịch lưu thông 

khác. Nếu bạn đọc tiếp tục không thanh toán tiền phạt và các khoản phí khác đúng thời 
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hạn, hệ thống có thể tự động báo cáo với cơ quan có trách nhiệm xử phạt (collection 

agency). 

1.1. Tính toán tiền phạt cho bạn đọc 

Các khoản phí và tiền phạt có thể thêm cho bạn đọc theo hai cách: tự động và thủ công. 

Dưới đây là danh sách các khoản phí và tiền phạt được hệ thống tự động tính toán và xử 

phạt bạn đọc: 

Kiểu tiền 

phạt/phí  

Điều kiện áp dụng Tài liệu tham khảo 

Overdue fine (Phạt 

quá hạn) 

Ghi trả hoặc gia hạn một tài liệu quá hạn. Charging Overdue Fines 

Bill (Tiền phạt mất 

hoặc không mang 

trả tài liệu) 

Chuẩn bị, gửi và xóa thông báo lần cuối 

đối với tài liệu quá hạn hoặc khi đánh dấu 

một tài liệu bị mất. 

Billing Lost or Unreturned 

Items  

Adjustment 

charge (Tiền phạt 

điều chỉnh) 

Ghi trả, ghi mượn hoặc gia hạn một tài 

liệu đã bị lập hóa đơn (billed item). 

Adjusting Charges for 

Returned Billed Items  

Rental charge (Phí 

mượn tài liệu) 

Ghi trả, ghi mượn hoặc gia hạn một tài 

liệu tính phí. 

Renting Items  

Annual fee (Phí 

duy trì hàng năm) 

Tài khoản bạn đọc bị hết hạn. Charging Patrons an Annual 

Fee 

Notice printing 

charge (Phí in 

thông báo) 

Chi trả cho việc in thông báo quá hạn cho 

bạn đọc. 

Notices: Amount and 

ptypes for overdue notice 

charge  

Request charge 

(Phí đặt mượn) 

Tính phí khi bạn đọc gửi yêu cầu đặt 

mượn trên WebPAC. 

Charging Patrons for 

Requests  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_adjustbill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_adjustbill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_rentals.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_annualfee.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_annualfee.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_notices_charge.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_notices_charge.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_notices_charge.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_charge_patrons.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_charge_patrons.html
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ILL charge (Phí 

mượn liên thư 

viện) 

Đặt một yêu cầu mượn liên thư viện trên 

WebPAC. 

Using Interlibrary Loan 

Requesting in the WebPAC  

Unclaimed hold 

charge (Phí không 

nhận tài liệu đặt 

mượn) 

Tính phí khi bạn đọc đặt mượn tài liệu 

nhưng không nhận tài liệu. Khoản phí 

được cập nhật khi xóa tài liệu trên giá 

sách đặt mượn (Clearing the holdshelf). 

Charging Patrons for 

Unclaimed Holds  

Collection agency 

charge (Phí cơ 

quan xử phạt) 

Gửi một báo cáo tới cơ quan xử phạt. Agency Fee (Collection 

Agency Settings)  

1.1.1. Tính toán tiền phạt quá hạn 

Bạn đọc sẽ bị tính tiền phạt khi ghi trả hoặc gia hạn một tài liệu bị quá hạn. Khi tính tiền 

phạt quá hạn cho bạn đọc, đầu tiên hệ thống sẽ xác định số ngày quá hạn, sau đó tính toán 

tổng số tiền phạt quá hạn cho bạn đọc. Nếu tổng số tiền phạt của bạn đọc (bao gồm cả 

khoản phạt quá hạn vừa tính) vượt quá ngưỡng quy định trong bảng Patron Blocks, hệ 

thống sẽ khóa tài khoản bạn đọc. 

 Tính toán khoảng thời gian quá hạn: 

Bạn có thể tủy chỉnh các chức năng được mô tả trong phần này bằng các tùy chọn 

sau đây: 

o Tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for days closed 

o Tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for hours library closed 

o Tính năng Loan Rule Determined by Login Location 

Khoảng thời gian quá hạn (overdue period) là số ngày mà bạn đọc bị tính tiền phạt cho tài 

liệu quá hạn. Thời gian quá hạn được tính toán theo công thức sau: 

Overdue period = Checkin/renewal date - Due date - Closed days/hours (Tùy chọn) 

Chú thích:  

o Overdue period: Khoảng thời gian quá hạn của tài liệu. 

o Checkin/renewal date: Ngày ghi trả hoặc gia hạn tài liệu 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_using_ill_forms.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_using_ill_forms.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#charging_patrons
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#charging_patrons
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_collect.html#agency_fee
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_collect.html#agency_fee
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o Due date: Ngày hết hạn 

o Closed days/hours: Ngày hoặc giờ thư viện đóng cửa: Đây là một tùy chọn. Thư 

viện có thể lựa chọn để tính hoặc không tính ngày/giờ thư viện đóng cửa vào 

khoảng thời gian quá hạn. 

Sierra thực hiện các thao tác sau đây để tính khoảng thời gian quá hạn: 

Bước 1: Đếm số ngày hoặc giờ tài liệu bị quá hạn bằng cách so sánh thời gian ghi trả hoặc 

gia hạn với ngày hết hạn trong trường DUE DATE của biểu ghi tài liệu. Nếu bạn sử dụng 

tính năng lùi ngày ghi trả (backdate), hệ thống sẽ sử dụng ngày ghi lùi thay cho ngày ghi 

trả thực tế. 

Bước 2: Xác định xem sử dụng thư viện quản lý tài liệu (item location) hay thư viện ghi 

mượn tài liệu (checkout location) để tính toán số ngày/giờ thư viện đóng cửa. 

Theo mặc định, hệ thống sử dụng thư viện quản lý tài liệu (thông tin từ trường 

LOCATION) để tính toán thời gian thư viện đóng cửa. 

Tuy nhiên, nếu tính năng Loan Rule Determined by Login Location được kích hoạt, 

hệ thống sẽ sử dụng thư viện ghi mượn tài liệu để xác định thời gian thư viện đóng 

cửa. Thư viện ghi mượn tài liệu được xác định bằng cách tìm kiếm nhóm thống kê 

(statistics group) được gán tới trường OUT LOC của tài liệu trong bảng Statistical 

Group Maintenance. Nếu không xác định được thư viện ghi mượn tài liệu, phần 

mềm sẽ sử dụng thư viện quản lý tài liệu để thay thế. 

Bước 3: (Tùy chọn) Loại bỏ số ngày/giờ thư viện đóng cửa ra khỏi khoản thời gian quá 

hạn. Bước xử lý này phụ thuộc vào việc thiết lập các tùy chọn lưu thông dưới đây: 

o Fines/Bills: Charge fines for days closed 

o Fines/Bills: Charge fines for hours library closed 

Có thể là: 

Nếu các tùy chọn trên được thiết lập là "YES" 

Hệ thống tính cả thời gian thư viện đóng cửa vào thời gian quá hạn. 

Nếu tùy chọn thiết lập "NO" 

Hệ thống loại bỏ thời gian thư viện đóng cửa khỏi thời gian quá hạn. 
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Hệ thống sẽ tham chiếu tới bảng Days Closed hoặc Hours Open đã được thư 

viện thiết lập, xác định số ngày/giờ thư viện đóng cửa và loại bỏ chúng ra khỏi 

khoảng thời gian quá hạn. 

 

Ví dụ: Tài liệu hết hạn vào thứ 6, ngày 19/6. Bạn đọc trả tài liệu vào thứ 5, 25/6. Thư viện 

nghỉ làm việc vào Chủ Nhật. Khoảng thời gian quá hạn được tính toán như sau: 

Khoảng thời gian quá hạn = 6 ngày (từ 19/6 đến 25/6) - 1 ngày thư viện nghỉ = 5 ngày 

 Tính toán khoản tiền phạt: 

Sau khi tính toán khoảng thời gian quá hạn, Sierra sử dụng phương pháp sau đây để tính 

toán  tiền phạt quá hạn cho bạn đọc: 

Bước 1: Xác định chính sách lưu thông áp dụng cho tài liệu. Chính sách lưu thông áp dụng 

cho tài liệu được hiển thị trong trường LOANRULE của biểu ghi tài liệu. 

Bước 2: Xác định khoảng thời gian ân hạn (khai báo trong trường Grace Period for 

Fines của chính sách lưu thông), so sánh khoảng thời gian ân hạn với khoảng thời gian quá 

hạn: 

o Nếu khoảng thời gian quá hạn ít hơn khoảng thời gian ân hạn, hệ thống sẽ không 

tính tiền phạt quá hạn cho bạn đọc. 

o Nếu khoảng thời gian quá hạn lớn hơn khoảng thời gian ân hạn, hệ thống sẽ tiếp 

tục tính toán tiền phạt quá hạn cho bạn đọc. Chú ý rằng, nếu khoảng thời gian 

hết hạn của bạn đọc vượt quá khoảng thời gian ân hạn, bạn đọc sẽ bị tính tiền 

phạt bắt đầu từ ngày hết hạn. Ví dụ: Số ngày ân hạn là 2 ngày, nếu bạn đọc bị 

quá hạn 5 ngày kể từ ngày hết hạn, thì số tiền phạt của bạn đọc sẽ được tính theo 

5 ngày quá hạn chứ không phải là 3. 

Thời gian thư viện đóng cửa 

Với tài liệu quá hạn từ một năm trở lên: Do lịch làm việc của thư viện được lưu trữ 

trong năm hiện tại, vì vậy những tài liệu quá hạn từ một năm trở lên chỉ được loại bỏ 

thời gian thư viện đóng cửa của năm hiện tại khỏi thời gian quá hạn. 
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Bước 3: Áp dụng công thức sau cùng với các thông số được thiết lập trong chính sách lưu 

thông để tính toán tiền phạt quá hạn cho bạn đọc: 

 

Number Of D/HR 1st F Per x Amount Of Fine 1st F Per 

+  Number Of D/HR 2nd F Per x Amount Of Fine 2nd F Per 

 

Chú thích: 

Number Of D/HR 1st F Per 

(khoảng thời gian đầu tiên) 

Là khoảng thời gian đầu tiên mà thư viện xác 

định để áp dụng mức tiền phạt 1 (được quy định 

trong yếu tố Amount Of Fine 1st F Per của chính 

sách lưu thông) cho bạn đọc. 

Amount Of Fine 1st F Per 

(mức tiền phạt 1) 

Là mức tiền phạt 1 được tính cho một ngày hoặc 

một giờ mà bạn đọc quá hạn trong khoảng thời 

gian đầu tiên. 

Number Of D/HR 2nd F Per 

(khoảng thời gian thứ hai) 

Là khoảng thời gian thứ hai mà thư viện xác định 

để áp dụng mức tiền phạt 2 (được quy định trong 

yếu tố Amount Of Fine 2nd F Per của chính sách 

lưu thông) cho bạn đọc. 

Thời gian ân hạn với chính sách lưu thông theo giờ 

Đối với chính sách lưu thông theo giờ (Mã chính sách lưu thông là ‘H’, ‘I’, ‘J’, ‘K’), 

một tài liệu quá hạn một phút tương đương với tài liệu quá hạn một giờ. Thời gian ân 

hạn được xác định theo phút.  

Ví dụ: Thời gian ân hạn là 5 phút, hệ thống sẽ tính tiền phạt như sau: 

 Nếu bạn đọc mang trả tài liệu bị muộn 1 phút, bạn đọc sẽ không bị tính tiền 

phạt. 

 Nếu bạn đọc trả tài liệu bị muộn 6 phút, bạn đọc bị tính tiền phạt cho một 

giờ quá hạn. 

 Nếu bạn đọc trả tài liệu bị muộn 61 phút (1 giờ và 1 phút), bạn đọc sẽ bị 

tính tiền phạt cho 2 giờ quá hạn. 

-  
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Amount Of Fine 2nd F Per 

(mức tiền phạt 2) 

Là mức tiền phạt 2 được tính cho một ngày hoặc 

một giờ mà bạn đọc quá hạn trong khoảng thời 

gian thứ hai. 

Bạn có thể xem ví dụ minh họa Example 1 bên dưới. 

Bước 4: Tính tăng tiền phạt nếu tài liệu đã được recalled. Hệ thống sẽ kiểm tra trường 

RECAL DATE trong biểu ghi tài liệu. Nếu tài liệu đã được recall, hệ thống sẽ áp dụng 

thêm mức phí được quy định trong yếu tố Fine Incr If Recall của chính sách lưu thông. 

Ví dụ, nếu tài liệu đã được recall và quá hạn 5 ngày, ngoài mức tiền phạt tính ở bước 3 phía 

trên, hệ thống sẽ tính thêm một mức tiền phạt nữa cho mỗi ngày quá hạn. 

Thông thường, hệ thống sẽ lấy tổng số ngày quá hạn trừ đi số ngày được xác định trong 

yếu tố Time Return Recall của chính sách lưu thông, sau đó nhân với mức phạt được quy 

định trong yếu tố Fine Incr If Recall để ra được số tiền phạt thêm. Tuy nhiên, trong một số 

trường hợp đặc biệt sau đây, khoảng thời gian Time Return Recall sẽ không được trừ đi 

khi tính khoản tiền phạt thêm: 

 Tùy chọn lưu thông Recalls: Start charging fine increment after TIME 

RETURN RECALL được thiết lập giá trị "NO". 

 Tài liệu được recall trước ngày hết hạn. 

 Khi recall tài liệu, bạn chọn tùy chọn Recall item with NEW due date. 

 Ngày hết hạn mới mà bạn chọn sớm hơn ngày do yếu tố Time Return Recall 

xác định. 

Bạn có thể xem ví dụ minh họa Example 4 bên dưới. 

Bước 5: Giới hạn tổng tiền phạt quá hạn theo giá tài liệu. Nếu yếu tố Limit Fine to 

Price trong chính sách lưu thông được thiết lập giá trị "YES", hệ thống sẽ so sánh tổng số 

tiền phạt quá hạn vừa tính toán với giá của tài liệu trong trường PRICE của biểu ghi tài 

liệu. Nếu trường PRICE không có giá trị, hệ thống sẽ so sánh với giá mặc định trong yếu 

tố Default Item Cost của chính sách lưu thông. 

CHÚ Ý 

Tài liệu được ghi mượn theo chính sách lưu thông theo giờ thì không được phép recall, 

vì vậy, việc tăng tiền phạt cho tài liệu recall chỉ áp dụng cho chính sách lưu thông theo 

ngày. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
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Dưới đây là 4 tình huống có thể xảy ra khi hệ thống tính toán tiền phạt quá hạn cho bạn 

đọc. Bạn có thể tham khảo thêm: 

Example 1: No Recall: Tính toán tiền phạt với tài liệu không bị thu hồi (recall): 

Một tài liệu hết hạn vào ngày 4/6 và được ghi mượn theo chính sách lưu thông sau đây:  

Loan Rule Element 

(Chính sách lưu thông) 

Example Value 

(Ví dụ) 

Code R 

Grace Period for Fines 

(Thời gian ân hạn) 

3 

Number Of D/Hr 1st F Per 

(Khoảng thời gian đầu tiên) 

7 

Amount Of Fine 1st F Per 

(Mức tiền phạt 1) 

$0.50 

Number Of D/Hr 2nd F Per 

(Khoảng thời gian thứ hai) 

7 

Amount Of Fine 2nd F Per 

(Mức tiền phạt 2) 

$0.75 

Time Return Recall 

(Thời gian phải trả sau ngày recall) 

4 

Fine Incr If Recall 

(Phí tăng lên nếu tài liệu được recall) 

$1.00 

Hình ảnh dưới đây minh họa cách mà hệ thống xác định khoảng thời gian ân hạn, khoảng 

thời gian đầu tiên và khoảng thời gian thứ hai: 
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Tùy thuộc vào việc bạn đọc mang trả tài liệu vào ngày nào, hệ thống sẽ tính toán mức phạt 

tương ứng: 

Ngày ghi trả Số ngày quá hạn Tổng số tiền phạt quá hạn 

8/6 3 Không tính tiền phạt do số ngày quá hạn bằng với 

số ngày ân hạn là 3 ngày. 

11/6 6 $3.00; 6 days x $0.50 (first fine period) 

16/6 10 $5.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 3 days 

x $0.75 (second fine period) 

20/6 14 $8.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) 

24/6 17 $8.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) 

 

Example 2: Item Recalled After Due Date: Tính toán tiền phạt với tài liệu được thu hồi 

sau ngày hết hạn. 
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Giả sử, tài liệu trong Example 1 được recall vào ngày 10/6. Hệ thống sẽ xác định các 

khoảng thời gian như sau: 

 

Tùy thuộc vào việc bạn đọc mang trả tài liệu khi nào, hệ thống sẽ tính toán mức tiền phạt 

tương ứng: 

Ngày ghi trả Số ngày quá hạn Tổng số tiền phạt quá hạn 

11/6 6 $3.00; 6 days x $0.50 (first fine period) 

13/6 8 $4.25; 7 days x $0.50 (first fine period) + 1 days 

x $0.75 (second fine period) 

18/6 12 $10.25; 7 days x $0.50 (first fine period) + 5 

days x $0.75 (second fine period) + 3 x $1.00 

(recall fine period) 

20/6 14 $13.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 

days x $0.75 (second fine period) + 5 x $1.00 

(recall fine period) 
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24/6 17 $13.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 

days x $0.75 (second fine period) + 5 x $1.00 

(recall fine period) 

Chú ý: Hệ thống sẽ bắt đầu tính tiền phạt thêm sau khi khoảng thời gian phải trả sau khi 

Time Return Recall  đã qua (như ví dụ trên là bắt đâu tính từ ngày 16/6). 

Example 3: Item Recalled Before Due Date: Tính tiền phạt với tài liệu bị thu hồi trước 

ngày hết hạn. 

Giả sử, tài liệu trong Example 1 được recall vào ngày 27/5, tức là trước ngày hết hạn 4/6. 

Khi đó, hệ thống sẽ xác định ngày hết hạn mới (New Due Date) là ngày 1/6 (= Recall Date 

cộng thêm 4 ngày Time Return Recall; để biết thêm thông tin về cách tính Recall Date, bạn 

tham khảo thêm tài liệu Recalling Items). Sierra sẽ tính toán như sau: 

 

Tùy thuộc vào thời gian mà bạn đọc mang tài liệu đến trả, hệ thống sẽ tính toán ra mức tiền 

phạt tương ứng: 

Ngày ghi trả Số ngày quá hạn Tổng số tiền phạt quá hạn 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html
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30/5 n/a Không tính tiền phạt vì tài liệu lúc này chưa bị quá 

hạn 

4/6 3 Không tính tiền phạt do bạn đọc có 3 ngày ân hạn.  

8/6 6 $9.00; 6 ngày x $0.50 (first fine period) + 6 x $1.00 

(recall fine period) 

12/6 10 $15.75; 7 ngày x $0.50 (first fine period) + 3 days 

x $0.75 (second fine period) + 10 x $1.00 (recall 

fine period) 

17/6 14 $22.75; 7 ngày x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 14 x $1.00 (recall 

fine period) 

20/6 17 $22.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 14 x $1.00 (recall 

fine period) 

Example 4: Item Recalled Before Due Date, New Due Date Before Time Return Recall 

Ví dụ này mô tả sự tác động của tùy chọn lưu thông Recalls: Start charging fine 

increment after TIME RETURN RECALL tới mức tiền phạt quá hạn như thế nào. 

Giả sử, tài liệu trong Example 1 được recall vào ngày 25/5. Hệ thống sẽ xác định ngày hết 

hạn mới là ngày 29/5, nhưng bạn ghi đè mặc định và chọn ngày hết hạn mới là 27/5. 

Nếu tùy chọn lưu thông trên được thiết lập giá trị "NO", Sierra sẽ thêm khoản phí Fine 

Incr If Recall bắt đầu từ ngày hết hạn của tài liệu: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
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Tùy thuộc vào thời gian mà bạn đọc mang trả tài liệu, hệ thống sẽ tính toán tiền phạt như 

sau: 

Ngày ghi trả Số ngày hết hạn Tổng số tiền phạt quá hạn 

2/6 5 $7.50; 5 ngày x $0.50 (first fine period) + 5 x $1.00 

(recall fine period) 

6/6 9 $14.00; 7 ngày x $0.50 (first fine period) + 2 days 

x $0.75 (second fine period) + 9 x $1.00 (recall fine 

period) 

12/6 14 $22.75; 7 ngày x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 14 x $1.00 (recall 

fine period) 

20/6 21 $22.75; 7 ngày x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 14 x $1.00 (recall 

fine period) 

Chú ý rằng phí tăng thêm sẽ được tính vào ngày 28/5 và 29/5, kể cả khi những ngày này 

rơi vào khoảng thời gian Time Return Recal. 
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Nếu tùy chọn lưu thông trên được thiết lập giá trị "YES", hệ thống sẽ không tính thêm Fine 

Incr If Recall cho đến khi đủ khoản thời gian Time Return Recall: 

Ngày ghi trả Số ngày quá hạn Tổng số tiền phạt quá hạn 

June 2 5 $5.50; 5 days x $0.50 (first fine period) + 3 x $1.00 

(recall fine period) 

June 6 9 $12.00; 7 days x $0.50 (first fine period) + 2 days 

x $0.75 (second fine period) + 7 x $1.00 (recall fine 

period) 

June 12 14 $20.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 12 x $1.00 (recall 

fine period) 

June 20 21 $20.75; 7 days x $0.50 (first fine period) + 7 days 

x $0.75 (second fine period) + 12 x $1.00 (recall 

fine period) 

1.1.2. Tính toán tiền phạt mất/không trả tài liệu 

Khi bạn đọc làm mất hoặc không ghi trả tài liệu đã ghi mượn, thư viện có thể phạt tiền bạn 

đọc bằng cách tạo hóa đơn thay thế trên phần mềm. Khoản tiền phạt đó được hệ thống gán 

vào thẻ Fines của biểu ghi bạn đọc để chờ bạn đọc đến thanh toán tiền phạt. 

Khoản tiền phạt trong hóa đơn thay thế khi tài liệu bị mất hoặc không trả tài liệu là tổng 

của ba khoản phí sau: 

Item Charge (Giá tài liệu) 

Giá bổ sung tài liệu. Hệ thống sẽ lấy giá trị này trong trường PRICE của biểu ghi 

tài liệu hoặc giá trị mặc định được thiết lập trong thông số (Default Item Cost) của 

chính sách lưu thông nếu như trường PRICE không có giá trị. Nếu bạn muốn thay 

đổi giá bổ sung tài liệu trong khoản tiền phạt của bạn đọc, vui lòng chỉnh sửa trường 

PRICE trước khi tạo và gửi hóa đơn cho bạn đọc. 

Processing Fee (Phí xử lý) 
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Phí xử lý được sử dụng để chi trả cho các công việc liên quan đến bổ sung, biên 

mục tài liệu thay thế vào hệ thống. Chi phí này được thiết lập trong yếu tố Replace 

Process Fee của chính sách lưu thông. Nếu thư viện kích hoạt tính năng General 

Sales Tax (GST), hệ thống sẽ tính toán Phí xử lý tài liệu bằng cách nhân giá của tài 

liệu được thay thế (Item Charge) với thuế xuất GST thay cho việc sử dụng giá trị 

được thiết lập trong yếu tố Replace Process Fee của chính sách lưu thông. 

Billing Fee (Phí hóa đơn) 

Phí hóa đơn được sử dụng để chi trả cho công việc chuẩn bị (in ấn) và gửi hóa đơn 

thông báo tiền phạt cho bạn đọc. Phí này được quy định trong yếu tố Replace Bill 

Service Charge của chính sách lưu thông. 

 Tiền phạt với bạn đọc không ghi trả tài liệu (Billing Patrons for Unreturned Items) 

Bạn đọc không ghi trả tài liệu là bạn đọc có tài liệu mượn vượt quá số thời gian quy định 

của thư viện mà không mang trả tài liệu. Khi đó, tài liệu được coi là mất và hệ thống sẽ 

tính toán tiền phạt và tạo hóa đơn cho bạn đọc. Khoảng thời gian tài liệu bị coi là mất, mức 

phạt… được thư viện quy định sẵn trong chính sách lưu thông. 

Thông thường, trước khi tính hóa đơn cho bạn đọc không mang trả tài liệu, thư viện sẽ gửi 

các thông báo quá hạn. Số lượng thông báo quá hạn được gửi đi tùy thuộc vào thiết lập của 

thư viện trong thông số Max Number of Odues của chính sách lưu thông. Thông số này 

quy định số lần hệ thống gửi thông báo tới bạn đọc, vào lần gửi thông báo cuối cùng, hệ 

thống sẽ tạo hóa đơn thay thế cho tài khoản bạn đọc đồng thời hệ thống sẽ thực hiện các 

thao tác sau: 

o Thiết lập trạng thái tài liệu là 'n' (BILLED). 

o Tính toán tiền phạt để tạo hóa đơn. 

o Thêm khoản tiền phạt với kiểu Replacement vào biểu ghi bạn đọc 

Việc gửi các thông báo quá hạn và hóa đơn phạt cho bạn đọc có thể do hệ thống tự động 

thực hiện hoặc do cán bộ gửi đi tùy thuộc vào cấu hình của thư viện. 

 Tiền phạt với bạn đọc đánh mất tài liệu (Billing Patrons for Lost Items) 

Khi bạn đọc báo mất tài liệu và thư viện muốn tạo ngay một hóa đơn phạt bạn đọc, thủ thư 

có thể thực hiện việc đánh dấu tài liệu bị mất trên phần mềm. Hệ thống ngay lập tức tạo 

hóa đơn thay thế cho tài liệu bị mất và gán vào biểu ghi bạn đọc đánh mất tài liệu. Khi đó. 

Thủ thư có thể gửi thông báo về khoản tiền phạt tới bạn đọc hoặc thu khoản tiền phạt ngay 
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tại thời điểm đó. Để được hướng dẫn về cách đánh dấu tài liệu bị mất, tham khảo mục VIII. 

Đánh dấu tài liệu mất của tài liệu này. 

1.1.3. Thêm tiền phạt thủ công 

Như chúng ta đã biết, các khoản tiền phạt quá hạn cũng như tiền phạt do mất/không trả tài 

liệu sẽ được hệ thống tự động tính toán và gán vào biểu ghi của bạn đọc. Tuy nhiên, trong 

thư viện có thể có thêm các khoản phí và tiền phạt khác, ví dụ như: phí tạo thẻ bạn đọc, 

tiền phạt do làm rách bìa sách, phạt do làm ồn ào trong thư viện… Khi đó, cán bộ thư viện 

cần phải tạo các khoản tiền phạt này một cách thủ công. 

Để tạo khoản tiền phạt thủ công cho một bạn đọc, bạn phải được phân quyền chức 

năng sau đây: 

o Để xem (kiểm tra) thông tin trong thẻ Fines của biểu ghi bạn đọc, bạn phải được 

phân quyền chức năng 94 (View patron record in check-out). 

o Để thực hiện tính năng Add Charge, bạn phải được phân quyền chức năng 44 

(Circulation financial functions). 

Để tạo một khoản tiền phạt thủ công, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk trong danh sách luồng công việc. 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc cần thêm khoản phạt. 

Bước 3: Chọn thẻ Fines bằng một trong hai cách sau: 

o Chọn thẻ Fines trên giao diện, hoặc 

o Chọn Go | Circulation | Circulation Desk | Fines 

Bước 4: Chọn Add Charge. 
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Bước 5: Hộp thoại Add Charge được hiển thị. Nhập các thông tin liên quan đến khoản 

tiền phạt bao gồm: 

 

Predefined 

Nếu thư viện đã tạo thiết lập trước một số khoản phí thủ công, bạn có thể lựa chọn 

một khoản phí phù hợp trong danh sách Predefined. Sau khi lựa chọn khoản phí 

hệ thống tự động điền lý do phạt và số tiền phạt tương ứng vào hai trường 

Reason và Amount với dữ liệu đã được thiết lập trước trong khoản phí. Mặc dù 

hệ thống tự điền thông tin nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sửa thông tin trường 

Reason và Amount nếu muốn. 

Amount 

Số tiền phạt bạn đọc. Số tiền phạt phải lớn hơn 0 

Reason 

Lý do phạt tiền bạn đọc (tối đa 100 ký tự) 

 

Thêm GST tới khoản tiền phạt/phí (Add GST to charge)? 

Đánh dấu tài liệu bị hư hỏng (Marking Items as Damaged) 

Thư viện có thể sử dụng tính năng Marking Items as Damaged để đánh dấu tài liệu bị 

hư hỏng và tự động thêm khoản tiền phạt tương ứng cho bạn đọc thay vì thêm khoản 

tiền phạt thủ công. 
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Nếu thư viện của bạn kích hoạt tính năng General Sales Tax (GST), hệ thống sẽ 

hỏi bạn có muốn tính thêm thuế GST vào hay không. Nếu bạn muốn tính thêm 

thuế GST, chọn Yes hoặc chọn No để không thêm GST vào khoản tiền phạt 

Chú ý: Nếu tính năng General Sales Tax không được kích hoạt, cảnh báo náy sẽ 

không được hiển thị trên hộp thoại Add Charge. 

Location 

Chi nhánh/kho có liên quan đến khoản tiền phạt/phí này. Hệ thống sẽ xác định giá 

trị cho trường này dựa trên thông tin kho phục vụ (locations served) của tài khoản 

bạn đăng nhập: 

 Nếu thông tin kho phục vụ (Locations served) của tài khoản là một danh sách 

các kho trong hệ thống, mặc định phần mềm sẽ lựa chọn kho đầu tiên (bạn có 

thể lựa chọn lại). 

 Nếu thông tin kho phục vụ (Locations served) của tài khoản không chứa thông 

tin hoặc được thiết lập giá trị "none," hệ thống sẽ lấy thông tin kho từ trường 

HOME LIBR của biểu ghi bạn đọc. Nếu trường HOME LIBR được thiết lập 

giá trị "none," hệ thống sử dụng thông tin kho được lựa chọn cuối cùng trong 

phiên làm việc hiện tại. Nếu khoản phí được thêm lần đầu tiên trong phiên làm 

việc (có nghĩa là không có thông tin kho trước đó) hệ thống sẽ bỏ qua giá trị 

kho. 

Bước 6: Chọn OK để thêm khoản tiền phạt/phí tới biểu ghi bạn đọc hoặc Cancel để hủy 

bỏ thao tác thêm khoản phí. 

Nếu bạn chọn OK và tính thêm thuế GST cho bạn đọc, hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận 

thông tin sau: 

Add charge of <fine amount> and <GST amount> GST to patron record? 

Chọn Yes để xác nhận thông tin  và No để hủy bỏ. 

Sierra sẽ thêm khoản tiền phạt/phí với kiểu tiền phạt là Manual vào thẻ Fines của biểu ghi 

bạn đọc. Nếu bạn đọc đang có mặt tại thư viện, bạn có thể tiến hành thu tiền phạt của bạn 

đọc, nếu không, hệ thống sẽ tạo ra một thông báo để gửi tới bạn đọc. 

1.2. Chỉnh sửa tiền phạt cho bạn đọc 

Các khoản tiền phạt của bạn đọc có thể là khoản tiền phạt tự động hoặc khoản tiền phạt thủ 

công. Các khoản tiền phạt này nếu chưa được thanh toán sẽ được hiển thị trong thẻ Fines 
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của biểu ghi bạn đọc. Cán bộ thư viện có thể chỉnh sửa các khoản tiền phạt này nếu cần 

thiết. Ví dụ: Hệ thống sẽ tự tính toán tiền phạt và tạo hóa đơn cho bạn đọc bị mất tài liệu. 

Khoản tiền phạt này bao gồm giá bìa của tài liệu, phí xử lý và phí hóa đơn. Giả sử bạn đọc 

đến thư viện và mang theo một cuốn tài liệu mới để thay thế cho tài liệu bạn đọc đã đánh 

mất. Lúc này, cán bộ thư viện cần chỉnh sửa thông tin hóa đơn để trừ đi số tiền trên giá già 

tài liệu và chỉ thu bạn đọc tiền phí xử lý tài liệu. 

Để có thể chỉnh sửa tiền phạt cho bạn đọc, bạn phải được phân quyền chức năng sau 

đây: 

o Để xem được thông tin trong thẻ Fines, bạn phải được phân quyền chức năng 

94 (View patron record in check-out). 

o Nếu tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Authorization required to waive được 

thiết lập giá trị "YES", bạn phải được phân quyền chức năng 93 (Waive or adjust 

fines) để chỉnh sửa tiền phạt cho bạn đọc. 

Để chỉnh sửa một khoản tiền phạt của bạn đọc, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk trong danh sách luồng công việc. 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc cần thêm khoản phạt. 

Bước 3: Chọn thẻ Fines bằng một trong hai cách sau: 

o Chọn thẻ Fines trên giao diện, hoặc 

o Chọn Go | Circulation | Circulation Desk | Fines 

Bước 4: Trong danh sách các khoản tiền phạt của bạn đọc hiện tại, click chuột phải vào 

khoản tiền phạt/phí bạn muốn chỉnh sửa và chọn View This File. 

 

Bước 5: Thông tin chi tiết của khoản tiền phạt được hiển thị trên giao diện. Chọn 

nút Adjust và chỉnh sửa các thông tin theo ý muốn. 
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Chú ý rằng bạn không thể giảm số tiền phạt về 0 hoặc về một giá trị âm (Để giảm 

tiền phạt về giá trị 0, bạn phải sử dụng tính năng Miễn tiền phạt cho bạn đọc. 

Bước 6: Chọn OK để lưu lại thông tin thay đổi trước khi thực hiện in thông tin của khoản 

tiền phạt/phí. 

Bước 7: Chọn Print để in thông tin chi tiết về khoản tiền phạt nếu muốn. 

Bước 8: Sau khi chỉnh sửa thông tin của khoản tiền phạt và chọn OK. Hệ thống sẽ: 

o Cập nhật các thay đổi về khoản tiền phạt, lý do phạt trong thẻ Fines của biểu ghi 

bạn đọc. 

o Cập nhật tổng số tiền phạt trong trường MONEY OWED của biểu ghi bạn đọc. 

o Lưu lại thông tin về khoản tiền phạt cũ trước khi điều chỉnh trong phần Fines Paid 

(nút Fines Paid) với trạng thái là Adjustment. 

o Lưu lại thông tin trường Payment Note(nếu có) trong tệp tin Fines Paid, để xác 

định lý do điều chỉnh khoản tiền phạt/phí. 

Chọn Cancel nếu muốn hủy bỏ thao tác điều chỉnh khoản tiền phạt. Các khoản tiền phạt 

của bạn đọc sẽ được giữ nguyên. 

1.3. Thanh toán tiền phạt cho bạn đọc 

Như vậy, một bạn đọc có thể có các khoản phí và tiền phạt sau: tiền phạt quá hạn tài liệu, 

tiền phạt do đánh mất/không trả tài liệu và các khoản tiền phạt được cán bộ tạo thủ công. 

Khi bạn đọc đến thư viện để thanh toán các khoản tiền phạt, bạn có thể sử dụng tính năng 
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Collect Money để tiến hành thanh toán các khoản tiền phạt cho bạn đọc. Cùng một lúc, 

bạn có thể thanh toán một hoặc nhiều khoản tiền phạt cho một bạn đọc. 

Nếu thư viện thiết lập tùy chọn Fines/Bills: Authorization required to collect là 

"YES", bạn phải được gán quyền số 95 (Collect fines) để có thể thanh toán tiền phạt 

cho bạn đọc. 

Để thanh toán tiền phạt cho bạn đọc, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

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

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc muốn thanh toán tiền phạt 

Bước 3: Chọn tab Fines trên menu dọc bên trái giao diện hoặc 

chọn Go | Circulation | Circulation Desk | Fines. 

Bước 4: Chọn một hoặc một vài khoản tiền mà bạn đọc muốn thanh toán, sau đó chọn 

Collect Money. Khi đó, hộp thoại Collect Money xuất hiện và thể hiện tổng số tiền của tất 

cả các khoản mà bạn đã chọn: 

 

Bước 5: Tiến hành thanh toán cho bạn đọc: 

 Thanh toán toàn bộ tiền phạt đã chọn:  

Nếu bạn đọc có thể thanh toán toàn bộ số tiền hiển thị, bạn chọn OK để thanh toán 

cho bạn đọc. Hộp thoại Print Fines xuất hiện: bạn có thể in biên lai thanh toán cho 

bạn đọc bằng cách click vào nút Print hoặc nhấn OK để thanh toán cho bạn đọc mà 

không cần in. Sau đó, hệ thống sẽ loại bỏ các khoản tiền phạt đã thanh toán khỏi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_auth2coll.html
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biểu ghi bạn đọc và lưu thông tin đó vào mục các khoản tiền đã thanh toán Fines 

Paid. 

 Thanh toán một phần tiền phạt đã chọn: 

Nếu bạn đọc không thể thanh toán toàn bộ số tiền hiển thị tại thời điểm này, bạn 

nhập số tiền mà bạn đọc có thể trả vào ô Amount to Collect sau đó click nút OK. 

Lưu ý: Số tiền thanh toán phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng số tiền phạt được 

hiển thị. Khi đó hệ thống sẽ hỏi bạn có muốn miễn số tiền còn lại hay không:  

 

Nếu muốn miễn số tiền còn lại, bạn click vào nút Yes, nếu không bạn chọn No. 

Chọn Print để in biên lai thanh toán cho bạn đọc hoặc chọn OK để bỏ qua việc in 

biên lai và xác nhận thanh toán cho bạn đọc. 

Hệ thống sẽ xóa bỏ các khoản phí/tiền phạt mà bạn đọc đã thanh toán theo cách thức 

sau: 

o Thanh toán cho các khoản tiền phạt đã chọn. Nếu bạn lựa chọn nhiều khoản tiền 

phạt, hệ thống sẽ thực hiện thanh toán lần lượt từng khoản tiền phạt trong danh 

sách đã chọn cho đến khi hết số lượng tiền thanh toán. 

o Xóa bỏ các khoản tiền phạt được thanh toán đầy đủ hoặc khoản tiền phạt được 

miễn giảm (nếu có) khỏi biểu ghi bạn đọc. 

o Lưu thông tin các khoản tiền đã thanh toán vào mục Fines Paid với trạng thái là: 

Partial Payment, Full Payment hoặc Waive. 

1.4. Miễn tiền phạt cho bạn đọc 

Trong một số trường hợp đặc biệt, thủ thư có thể được phép miễn tiền phạt cho bạn đọc. 

Khi đó, thực hiện theo các bước sau đây: 

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

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc muốn thanh toán tiền phạt 

Bước 3: Chọn tab Fines trên menu dọc bên trái giao diện hoặc chọn 

Go | Circulation | Circulation Desk | Fines. 
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Bước 4: Chọn các khoản tiền phạt mà bạn muốn miễn cho bạn đọc sau đó chọn nút Waive 

Charges: 

 

Bước 5: Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại: 

 

Chọn Yes nếu bạn muốn miễn các khoản tiền phạt đã chọn, nếu không bạn chọn No. 

Bước 6: Hộp thoại Print Fines xuất hiện. Nhấn vào nút Print nếu bạn muốn in biên lai này 

hoặc nhấn vào nút OK để bỏ qua việc in và xác nhận miễn tiền phạt cho bạn đọc. 
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1.5. Xem lịch sử thanh toán tiền phạt của bạn đọc 

Cán bộ thư viện có thể xem lại lịch sử thanh toán của một bạn đọc trong Sierra. 

Để có thể xem được thông tin trong tab Fines, bạn phải được gán quyền số 94 (View 

patron record in checkout). Để xem được cửa sổ Fines Paid, bạn phải được gán 

quyền số 56 (Examine fines paid file). Để xem được thông tin chi tiết của mỗi khoản 

phí trong cửa sổ Fines Paid, bạn phải được gán quyền số 101 (View bibliographic 

records) và 121 (View item records). 

Với tính năng này, Sierra cho phép bạn xem lại thông tin chi tiết của những khoản phí đã 

được thanh toán hoặc được miễn cho một bạn đọc. Các bước được thực hiện như sau: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc muốn thanh toán tiền phạt 

Bước 3: Chọn tab Fines trên menu dọc bên trái giao diện hoặc chọn 

Go | Circulation | Circulation Desk | Fines. 

Bước 4: Trong tab Fines, chọn Fines Paid. Hộp thoai Fines Paid được hiển thị: 

 

Bước 5: Xem thông tin chi tiết của một khoản tiền phạt bằng cách chọn một khoản phí, sau 

đó chọn một trong các tùy chọn sau: 

o Nếu khoản phí bạn chọn không phải là khoản phí được tạo bằng tay, nó sẽ liên 

quan tới một tài liệu (item) nào đó. Từ giao diện này, bạn hoàn toàn có thể xem 

được biểu ghi tài liệu đó bằng cách: chọn nút View Item hoặc click chuột phải 

vào khoản phí cần xem và chọn View This Item. Hệ thống sẽ hiển thị biểu ghi 

của tài liệu tương ứng. 



                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

136 
 

o Để xem thông tin chi tiết về khoản phí vừa chọn, bạn chọn nút View Fine hoặc 

click chuột phải vào khoản phí cần xem sau đó chọn View This Fine. Hệ thống 

sẽ hiển thị hộp thoại Paid Fine Detail chứa các thông tin về khoản phí đó. 

Bước 6: Tiếp theo, bạn có thể thực hiện một số các hành động sau nếu muốn: 

Chọn: 
Nếu bạn muốn: 

Reinstate Fine Khôi phục lại khoản phí này (Xem mục IX.1.6) 

Print In thông tin về khoản phí này. 

Close Đóng cửa sổ Paid Fine Detail. 

1.6. Khôi phục tiền phạt cho bạn đọc 

Nếu có ai đó vô tình hoặc cố ý thanh toán hoặc miễn tiền phạt cho bạn đọc khi họ không 

được phép. Nếu muốn khôi phục lại khoản tiền phạt đó, thư viện có thể sử dụng tính năng 

Reinstate fines. 

Để có thể khôi phục một khoản tiền phạt, tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Reinstate 

fines phải được thiết lập giá trị "YES" và bạn phải được phân quyền chức năng 314 

(Reinstate Fine). 

Bạn có thể khôi phục các khoản tiền phạt sau: 

o Các khoản tiền phạt có kiểu tiền phạt là Manual 

o Chỉnh sửa tiền phạt của các tài liệu cho thuê (các khoản tiền phạt có kiểu là RentalX) 

o Các khoản phí được tạo ra khi bạn in các thông báo quá hạn. 

o Bất cứ khoản phí nào có trạng thái thanh toán (payment status) là Adjustment. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_reinstate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_reinstate.html
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Để khôi phục một khoản tiền phạt, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Circulation Desk trong danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc muốn thanh toán tiền phạt 

Bước 3: Chọn tab Fines trên menu dọc bên trái giao diện hoặc chọn 

Go | Circulation | Circulation Desk | Fines. 

Bước 4: Trong tab Fines, chọn Fines Paid. Hộp thoai Fines Paid được hiển thị chứa danh 

sách của các khoản tiền phạt đã thanh toán hoặc miễn tiền phạt. 

Bước 5: Chọn khoản tiền phạt mà bạn muốn khôi phục sau đó chọn nút Reinstate Fine. 

Hộp thoại Reinstate Fine sẽ cảnh báo như sau: 

Khôi phục các khoản tiền phạt được thanh toán từng phần 

Chú ý rằng hệ thống phân tách các khoản tiền phạt trong bảng Fines Paid  cho thanh 

toán từng phần, thanh toán toàn bộ và miễn tiền phạt. Vì vậy, hệ thống chỉ khôi phục 

được một phần tiền nếu khoản tiền phạt đó được thanh toán từng phần. 

Ví dụ, nếu bạn đọc có một khoản tiền phạt là $10.0, bạn đọc thanh toán $4.00 và $6.00 

còn lại được cán bộ thư viện xóa nợ, khi đó, hai khoản này sẽ được lưu vào trong bảng 

Fines Paid, khoản $4.00 được lưu với trạng thái (payment status) là Partial Payment và 

khoản $6.00 được lưu với trạng thái là Waive. Nếu bạn chọn khôi phục khoản tiền đã 

miễn trong bảng Fines Paid, hệ thống sẽ khôi phục lại khoản $6.00 chứ không khôi phục 

lại toàn bộ số tiền $10.0. Để có thể khôi phục lại khoản phạt $10.0, bạn buộc phải khôi 

phục cả 2 khoản Waive ($6.00) và Partial Payment ($4.00).. 
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Bước 6: Nếu bạn muốn khôi phục khoản phí này và xóa thông tin của nó trong bảng Fines 

Paid, chọn nút Confirm. Nếu bạn không muốn khôi phục khoản phí này, chọn nút Cancel.  

Khi bạn chọn nút Confirm, hệ thống sẽ: 

o Ẩn nút Reinstate Fine. 

o Hiển thị khoản phạt vừa khôi phục trong tab Fines của biểu ghi bạn đọc. 

o Gán một số hóa đơn mới (invoice number) cho khoản phí này. Trường 

Invoice sẽ thể hiện cả số hóa đơn cũ và mới, ví dụ: Invoice: 6437 (previous 

invoice 6414). Chú ý rằng, nếu bạn khôi phục một khoản phí nhiều lần, số 

hóa đơn hiển thị trong dấu ngoặc sẽ là số của hóa đơn được thanh toán gần 

đây nhất chứ không phải số hóa đơn gốc của nó. 

o Xóa thông tin của khoản phí này ra khỏi bảng Fines Paid. 
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2. Phạt bạn đọc bằng điểm phạt 

Để tính điểm phạt quá hạn cho bạn đọc, bạn phải cấu hình hai thông số: Highest # Overdue 

Points và Block Days trong bảng Patron Blocks cho mỗi kiểu bạn đọc mà bạn muốn tính 

điểm phạt. Đồng thời, bạn cũng phải thiết lập thông số Odue Penalty trong mỗi chính sách 

lưu thông của bảng Loan Rule. 

Khi bạn đọc ghi trả hoặc gia hạn các tài liệu bị quá hạn (overdue), bạn có thể đồng thời sử 

dụng hoặc sử dụng thay thế điểm phạt cho tiền phạt. Hệ thống sẽ tính toán khoảng thời 

gian tài liệu bị quá hạn (số ngày hoặc số giờ quá hạn), dựa trên khoản thời gian đó để tính 

toán số điểm phạt. Nếu số điểm phạt bạn đọc sở hữu bị vượt quá giới hạn cho phép, bạn 

đọc sẽ bị khóa tài khoản. 

2.1. Cách tính điểm phạt cho bạn đọc 

Để hệ thống không tính điểm phạt cho những ngày/giờ mà thư viện đóng cửa, hãy 

đảm bảo rằng các tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for days closed và 

Fines/Bills: Charge fines for hours library closed được thiết lập là "NO". 

 Khoảng thời gian quá hạn: 

Khoảng thời gian quá hạn là số ngày mà bạn đọc bị phạt do không trả tài liệu đúng hạn. 

Khi áp dụng cho điểm phạt, hệ thống tính toán khoản thời gian quá hạn của một tài liệu 

theo cách tương tự như tính toán tiền phạt. Công thức tính toán khoảng thời gian quá hạn 

như sau: 

Overdue period = Checkin/renewal date - Due date - Closed days/hours (tùy chọn) 

Chú thích:  

o Overdue period: Khoảng thời gian quá hạn của tài liệu. 

o Checkin/renewal date: Ngày ghi trả hoặc gia hạn tài liệu 

o Due date: Ngày hết hạn 

o Closed days/hours: Ngày hoặc giờ thư viện đóng cửa: Đây là một tùy chọn. Thư 

viện có thể lựa chọn để tính hoặc không tính ngày/giờ thư viện đóng cửa vào 

khoảng thời gian quá hạn. 

 Cách tính điểm phạt cho bạn đọc: 

Hệ thống sẽ tính toán điểm phạt cho bạn đọc như sau: 
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Bước 1: Xác định xem bạn đọc đang có bao nhiêu điểm phạt. 

Hệ thống sử dụng phương pháp sau để tính toán điểm phạt quá hạn cho một tài liệu quá 

hạn: 

o Nhân Khoảng thời gian quá hạn với số điểm được quy định trong yếu tố Odue 

Penalty của  bảng Loan Rule. 

o Nếu tài liệu bị recall, cộng thêm số điểm phạt cho mỗi ngày quá hạn một lượng điểm 

được thiết lập trong thông số Penalty Incr If Recall của bảng Loan Rule. 

o Cộng số điểm phạt vừa tính toán với số điểm phạt đã tích lũy trong trường OD 

PENALTY của biểu ghi bạn đọc. 

Bước 2: Xác định xem số điểm thu được có đủ để phạt bạn đọc. 

Hệ thống sẽ so sánh số điểm thu được ở bước 1 với số điểm được thiết lập trong yếu tố 

Highest # Overdue Points của bảng Patron Blocks: 

o Nếu số điểm thu được lớn hơn số điểm trong yếu tố Highest # Overdue Points, bạn 

đọc sẽ bị phạt. Hệ thoogns sẽ thực hiện tiếp bước 3. 

o Nếu số điểm thu được nhỏ hơn số điểm trong yếu tố Highest # Overdue Points, bạn 

đọc không bị phạt. Thay vào đó, hệ thống sẽ lưu trữ số điểm thu được vào trường 

OD PENALTY của biểu ghi bạn đọc. Bạn đọc sẽ tiếp tục tích lũy điểm cho vào 

trường này nếu tiếp tục có tài liệu quá hạn. 

Bước 3: Xác định số ngày hoặc giờ mà bạn đọc bị khóa theo cách thức sau: 

o Chia số điểm tích lũy được cho số điểm được thiết lập trong yếu tố Highest # 

Overdue Points của bảng Loan Rule. 

o Nhân giá trị vừa thu được với số ngày được quy định trong yếu tố Block Days của 

bảng Patron Blocks để có được số ngày khóa tài khoản bạn đọc. 

o Cộng tổng số ngày khóa tài khoản vào ngày ghi trả tài liệu vào điền kết quả vào 

trường có độ dài cố định BLK UNTIL của biểu ghi bạn đọc. 
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o Lưu số điểm phạt còn dư vào trường có độ dài cố định OD PENALTY của biểu ghi 

bạn đọc. 

Bước 4: Chèn thêm một trường có độ dài cố định NOTE có chứa cụm từ "OD PENALTY"  

biểu ghi bạn đọc. Ví dụ: 

NOTE OD PENALTY 04-14-11: 10. i1020560: The riddle of Amish cultu 

Bạn đọc sẽ bị khóa tài khoản cho tới hết ngày được hiển thị trong trường BLK UNTIL. 

Sau ngày này, nếu bạn mở biểu ghi bạn đọc, hệ thống sẽ thực hiện các thao tác sau: 

o Thiết lập lại giá trị trong trường BLK UNTIL. 

o Xóa trường NOTE OD PENALTY trong biểu ghi bạn đọc. 

o Hủy bỏ số điểm phạt còn dư trong trường OD PENALTY và thiết lập về giá trị ‘0’ 

2.2. Ví dụ khi phạt bạn đọc bằng điểm phạt 

Ví dụ dưới đây mô tả cách thức hệ thống tính toán điểm phạt và khóa tài khoản bạn đọc 

khi có tài liệu quá hạn: 

Một bạn đọc ghi trả hai tài liệu vào ngày 05/04/2017. Cả hai tài liệu đều bị quá hạn 5 ngày, 

trong đó có một tài liệu bị recall. Chính sách lưu thông liên quan tới tài liệu được thiết lập 

như sau: 

Yếu tố trong bảng Loan Rule Giá trị 

Code R 

Tính toán số ngày khóa tài khoản 

Nếu tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for days closed và Fines/Bills: 

Charge fines for hours library closed được thiết lập là "NO", hệ thống sẽ không 

tính ngày/giờ đóng cửa khi tính khoản thời gian quá hạn nhưng sẽ tính cả ngày/giờ 

đóng cửa khi tính toán số ngày khóa tài khoản để đưa vào trường BLK UNTIL. 

Ví dụ, nếu bạn đọc bị phạt 2 ngày khóa tài khoản bắt đầu vào Thứ Bảy, bạn đọc sẽ 

bị khóa đến hết thứ Hai, ngay cả khi thư viện đóng cửa vào Chủ Nhật. 

Không giống như tiền phạt quá hạn, điểm phạt không bị giới hạn bởi thông số D/Hr 

1st Fine Per và D/Hr 2nd Fine Per của bảng Loan Rules. 
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Odue Penalty 10 

Penalty Incr If Recall 5 

Thêm vào đó, bảng Patron Blocks được thiết lập cho kiểu bạn đọc này như sau: 

Yếu tố trong bảng Patron Block Giá trị 

Highest # Overdue Points 50 

Block Days 1 

Hệ thống sẽ tính toán điểm phạt của bạn đọc như sau: 

 Đối với tài liệu quá hạn đầu tiên: 

   5 ngày quá hạn 

x 10 điểm phạt trên một ngày 

   50 điểm phạt cho tài liệu này 

 Đối với tài liệu quá hạn thứ hai – là tài liệu được recall: 

   5 ngày quá hạn 

x 15 điểm phạt trên một ngày (10 Odue Penalty + 5 Penalty Incr If Recall) 

   75 điểm phạt cho tài liệu này 

Như vậy, tổng số điểm phạt sẽ là: 

  50 điểm phạt cho tài liệu thứ nhất 

+ 75 điểm phạt cho tài liệu thứ hai 

 125 điểm phạt 

÷ 50 Highest # Overdue Points 

   2 khóa tài khoản, còn dư 25 điểm phạt 

Hệ thống sẽ tính toán và điền giá trị vào trường BLK UNTIL là ngày 07/04/2017 và 

thêm 25 điểm còn dư vào trường OD PENALTY của biểu ghi bạn đọc. 

Khi bạn truy cập vào biểu ghi bạn đọc vào ngày 07/04/2017 hoặc sau đó, nếu bạn đọc 

không tích lũy thêm điểm phạt nào, hệ thống sẽ thiết lập lại trường BLK UNTIL và OD 

PENALTY và xóa trường ghi chú liên quan đến điểm phạt trong biểu ghi bạn đọc. 
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X. Thông báo trong phân hệ lưu thông 

1. Các loại thông báo trong phân hệ lưu thông 

Trong quá trình lưu thông tài liệu, thư viện cần sử dụng các thông báo để gửi đi cho bạn 

đọc, nhằm mục đích nhắc nhở hoặc thông báo cho bạn đọc các thông tin liên quan đến hoạt 

động của bạn đọc tại thư viện như: thông báo nhắc nhở trước khi quá hạn, thông báo tài 

liệu quá hạn, thông báo tiền phạt, các thông báo liên quan đến đặt mượn… 

Các thông báo lưu thông có thể được cán bộ thư viện chuẩn bị và gửi đi một cách thủ công 

hoặc do hệ thống tự động kiểm soát tùy thuộc theo thiết lập của thư viện. Thư viện có thể 

gửi thông báo cho bạn đọc thông quá email, điện thoại hoặc in ra máy in. 

Để sử dụng tính năng Notices, bạn phải được gán quyền liên quan tới ít nhất một 

loại thông báo trong Sierra. Để có thể tạo ra các thông báo cho các kho/chi nhánh, 

bạn phải được gán quyền số 363 (Send notices for All locations). Để có thể tạo, 

chỉnh sửa và chuẩn bị các bản thông báo tự động, bạn phải được gán quyền số 366 

(Auto Notices). Để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền trong Sierra, bạn có thể 

tham khảo tại Permissions Used by Sierra. 

Tùy thuộc vào quyền của bạn trong Sierra, bạn có thể tạo các loại thông báo sau: 

Notice Type (Loại thông báo) Các quyền yêu cầu 

Adjustment bills (Hóa đơn được chỉnh sửa) 362 Adjustments 

Bills (Hóa đơn) 361 Bills 

Courtesy notices (Thông báo nhắc nhở) 398 Courtesy Notices 

Fine notices (Thông báo về tiền phạt) 360 Fines 

Hold cancellation notices (Thông báo hủy bỏ đặt 

mượn) 

355 Hold Cancellations 

Hold pickup notices (Thông báo nhận tài liệu đặt 

mượn) 

354 Hold Pickup 

Hourly overdue notices (Thông báo quá hạn theo giờ) 352 Hourly Overdue 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bills.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bills.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_courtesy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_fines.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_overdue.html
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INN-Reach paging lists (Phiếu thông báo liên thư 

viện) 

357 Innreach Page Slips 

Item paging lists (Danh sách tài liệu đã được đánh 

dấu) 

358 Item Page Lists 

Item paging slips (Phiếu in về các tài liệu được đánh 

dấu) 

356 Page Slips 

Manual fine notices (Thông báo về khoản tiền phạt thủ 

công) 

359 Manual Fines 

Overdue notices (Thông báo quá hạn) 351 Overdue 

Pickup Anywhere paging slips (Phiếu nhận tài liệu 

đánh dấu ở mọi nơi) 

357 Innreach Page Slips 

Recall notices (Thông báo về tài liệu được recall) 353 Recall 

Statements of charges (Báo cáo các khoản phí) 395 Statements of Charges 

Statements of checked-out items (Báo cáo các tài liệu 

đã được ghi mượn) 

397 Statements of Checked 

Out Items 

Statements of organization charges (Báo cáo các 

khoản phí của thư viện) 

396 Organization Charges 

Title paging lists (Danh sách các tài liệu đã được 

paging) 

394 Title Paging Lists 

Unsuccessful Teleforms overdue notices  399 Unsuccessful Teleforms 

Overdues 

Unsuccessful Teleforms pickup notices  400 Unsuccessful Teleforms 

Pickup 

2. Tạo thông báo lưu thông cho bạn đọc 

Để tạo thông báo lưu thông, bạn thực hiện các bước sau đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_lists_innreach.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_lists_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_slip_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_fines.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_overdue.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_slip_pua.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_recall.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_statements_charges.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_statements_checked_out_items.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_statements_charges.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_lists_title.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_unsuccessful_tns.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_unsuccessful_tns.html
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Bước 1: Chọn Notices từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn nút New trên thanh công cụ. 

Bước 3: Cửa sổ New Job được hiển thị: Lựa chọn các thông số phù hợp cho thông báo của 

bạn: 

Notice Type 

Lựa chọn kiểu thông báo trong danh sách xổ xuống. Danh sách này chỉ chứa những 

kiểu thông báo mà bạn có quyền tạo. 

Location 

Chọn kho/chi nhánh mà bạn muốn tạo thông báo. Bạn có thể chọn tất cả các kho 

bằng cách tick chọn tùy chọn All hoặc một kho trong danh sách Select Location. 

Sort By 

Sắp xếp thứ tự các thông báo được tạo ra. 

Email Subject 

Nếu thư viện sử dụng tính năng gửi thông báo qua email, nút Email Subject sẽ được 

kích hoạt. Click vào nút này để lựa chọn tiêu đề cho email sẽ gửi cho bạn đọc. 

Select Template 

Nếu tính năng Print Template được kích hoạt, hệ thống sẽ hiển thị nút Select 

Template ở phía trên của khung Options. Click vào nút này để lựa chọn khung mẫu 

của thông báo sẽ gửi cho bạn đọc. 

Option 

Tùy thuộc vào kiểu thông báo bạn đã chọn, khung Option có thể chứa các nội dung 

khác nhau. Bạn có thể chỉnh sửa để nó phù hợp với thông báo của bạn. 

 

Bước 4: Sau khi lựa chọn xong các thông số, click vào nút Save trên thanh công cụ để lưu 

thông báo vừa tạo. 
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Bước 5: Hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Select Form Printer để bạn lựa chọn máy in. Nếu 

thư viện lựa chọn phương thức gửi thông báo qua email và tài khoản của bạn đọc nào đó 

không có thông tin email, hệ thống sẽ in thông báo ra máy in bạn lựa chọn trong bước này. 

 

Bước 6: Nhập tên của thông báo mà bạn tạo: 

 

Bước 7: Click vào Close để hoàn thành việc tạo một thông báo. 

3. Chuẩn bị và gửi thông báo lưu thông cho bạn đọc 

Sau khi bạn đã tạo ra các thông báo để gửi cho bạn đọc, công việc hàng ngày của bạn là 

chuẩn bị và gửi các thông báo đó cho bạn đọc. 

Để chuẩn bị và gửi thông báo lưu thông cho bạn đọc, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

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

Bước 2: Trong danh sách các thông báo hiển thị, lựa chọn thông báo mà bạn muốn gửi cho 

bạn đọc và nhấn nút Prepare trên thanh công cụ. 

Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại máy in, lựa chọn máy in phù hợp và nhấn Print. 

Bước 3: Hệ thống bắt đầu chạy và hiển thị danh sách các thông báo sẽ gửi cho bạn đọc. 

Bước 4: Chọn nút Send Notices để bắt đầu gửi thông báo. 
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Bước 5: Nhập ID của thông báo trong danh sách hiển thị, hệ thống sẽ bắt đầu gửi từ thông 

báo đó đến hết danh sách. Thông thường, ID thường bắt đầu từ thông báo đầu tiên, nhưng 

vì một gián đoạn nào đó, bạn mới phải bắt đầu từ thông báo chưa được gử đi trong danh 

sách. 

Bước 6:  Chọn OK. Hệ thống sẽ hiển thị thanh trạng thái thể hiện quá trình chuẩn bị và gửi 

thông báo cho bạn đọc (nếu bạn muốn hủy quá trình này, chọn nút Cancel). Sau khi đã 

hoàn thành, hệ thống sẽ hiển thị thông báo như sau: 

32 notices printed. 

Clear all email notices? 

Bước 7: Bạn sẽ phải lựa chọn một trong hai tùy chọn: 

o Để tiếp tục mà không xóa các thông báo đã gửi, chọn No. Hệ thống sẽ vẫn tiếp tục 

hiển thị những thông báo này trong lần chuẩn bị thông báo tiếp theo. 

o Để xóa vĩnh viễn những thông báo đã gửi thành công, chọn Yes. Sierra sẽ thực hiện 

các hành động sau: 

 Xóa tất cả các thông báo đã gửi thành công. Ví dụ: các thông báo không được 

hiển thị trong tab Items Not Sent. Hệ thống sẽ hiển thị những thông báo chưa 

được gửi đi vào lần chuẩn bị thông báo tiếp theo. 

 Nếu loại thông báo bạn gửi là thông báo quá hạn, hệ thống sẽ cập nhật trường 

OVERDUE và ODUE DATE trong biểu ghi tài liệu liên quan. 

 Nếu loại thông báo bạn gửi là thông báo quá hạn, và trước đó bạn đã gửi cấp 

thông báo quá hạn cao nhất, hệ thống sec thay thế vào đó một hóa đơn tính 

tiền phạt cho bạn đọc không trả tài liệu.  

3. Xem lịch sử thông báo lưu thông 

Để xem được lịch sử gửi thông báo trong thư viện, bạn phải được gán quyền số 58 

(Notice History). 

Nếu thư viện sử dụng thiết lập Save Parameters or Auto Notices setting và muốn 

xem được các thông báo mà hệ thống đã gửi cho bạn đọc, vui lòng liên hệ với 

Innovative để kích hoạt tính năng này. 

Hệ thống sẽ cập nhật bảng Notice History khi các thông báo được gửi thành công và xóa 

khỏi danh sách thông báo. Theo mặc định, các thông báo này được lưu trữ trong vòng 14 
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ngày. Khi bạn gửi và xóa các thông báo, hệ thống sẽ cập nhật lại bảng này và xóa bỏ các 

thông báo đã tồn tại nhiều hơn 14 ngày. Nếu thư viện muốn chỉnh sửa khoảng thời gian 

này, vui lòng liên hệ với Innovative. 

Để xem được lịch sử thông báo lưu thông, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Check Out (Circulation Desk) từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Từ menu ngang, chọn Tools | Notice History. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin 

dưới đây: 

Date Sent 

Ngày mà thông báo được gửi. 

Notice Type 

Kiểu thông báo. Bạn có thể sort lại cột thông tin này để các thông báo hiển thị theo 

từng nhóm kiểu thông báo một. 

Location 

Kho (chi nhánh) mà thông báo này được tạo ra. 

Method 

Phương thức mà các thông báo này đã được gửi. Ví dụ: Email, Print… Bạn có thể 

sort theo cột này. 

Job Name 

Tên của thông báo. 

Count 

Số tài liệu mà thông báo này đã gửi. 

4. Xóa các khoản tiền phạt đang tồn tại trong hệ thống 

Để xóa toàn bộ các khoản tiền phạt trong hệ thống, bạn phải được gán quyền số 57 

(globally purge fines). 

Tính năng này giúp bạn có thể xóa các khoản tiền phạt do hệ thống sinh ra cũng như các 

khoản phạt được tạo thủ công dựa trên các tiêu chí nhất định. Ví dụ, bạn có thể chọn xóa 
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tất cả các khoản tiền phạt nhỏ hơn $1.00, hay xóa tất cả các khoản tiền phạt của một kiểu 

bạn đọc nhân một ngày kỉ niệm nào đó của thư viện… 

Vì tính năng này sẽ tác động lên toàn hệ thống, vui lòng xem xét và thực hiện một cách 

thật cẩn thận. 

Dưới đây là các tiêu chí bạn có thể sử dụng để xóa các khoản tiền phạt: 

o Xóa các khoản tiền phạt được tạo ra trước một ngày nào đó (charges before a certain 

date). 

o Xóa các khoản có số tiền phạt ít hơn một khoảng nào đó (charges less than a certain 

amount). 

o Xóa các khoản tiền phạt của một kiểu bạn đọc/tài liệu nào đó (charges of a specific 

type). 

o Xóa các khoản tiền phạt liên quan đến một kho tài liệu nào đó (charges from a 

specific item location). 

o Xóa các khoản tiền phạt của các bạn đọc thuộc vào một thư viện (chi nhánh) nào đó 

(charges for patrons with a certain home library code). 

o Xóa các khoản phí của một danh sách các bạn đọc. 

o Xóa các khoản phí của các bạn đọc từ một danh sách review file (charges from 

patron records in a review file). 

Đồng thời, bạn có thể kết hợp các tiêu chí trên với nhau để xóa các khoản phí phù hợp.  

 

Chú ý 

Nếu bạn xóa các khoản tiền phạt từ danh sách (review file), danh sách đó phải là danh 

sách chứa các biểu ghi bạn đọc. Hệ thống sẽ không thể xóa được nếu như danh sách đó 

là của các loại biểu ghi khác. 
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Để xóa tiền phạt cho các bạn đọc, thực hiện theo các bước sau:  

Bước 1: Chọn Globally Purge Charges từ danh sách các tính năng Function. 

Bước 2: Chọn tiêu chí mà bạn muốn. 

Bước 3: Nếu muốn, bạn có thể check vào ô Write to fines paid, khi đó, tất cả các khoản 

tiền phạt bị xóa sẽ được lưu vào bảng Fines Paid với số dư là $0.00 và trạng thái thanh toán 

(payment status) là "REMOVED". Nếu bạn không muốn các khoản tiền này được lưu vào 

bảng Fine Paid, hãy bỏ check trong ô này. 

Bước 4: Chọn View Charge Summary để xem bản tóm tắt về các khoản tiền phạt sẽ được 

xóa. 

Lưu ý: Bạn phải chọn nút View Charge Summary trước khi xóa các khoản tiền 

phạt. Nếu sau khi xem xong bản tóm tắt này, bạn thay đổi lại các tiêu chí xóa thì sau 

đó, bạn lại phải chọn lại nút View Charge Summary, khi đó, nút Purge Charges 

mới được hiển thị ra. 

Bước 5: Chọn nút Purge Charges. 

Hệ thống sẽ bắt đầu tìm kiềm trong cơ sở dữ liệu các biểu ghi phù hợp với tiêu chí bạn 

chọn và xóa chúng khỏi biểu ghi của bạn đọc, đồng thời, trường MONEY OWED trong 

mỗi biểu ghi bạn đọc cũng được cập nhật lại cho phù hợp. 

Sau khi xử lý xong, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo về kết quả thực hiện: 

Xóa các khoản tiền phạt âm 

Trong trường hợp tổng số tiền phạt của bạn đọc là một số âm, tức là thư viện đang nợ 

tiền của bạn đọc, để có thể xóa những khoản tiền này, bạn hãy sử dụng tiêu chí sau: Xóa 

các khoản có số tiền phạt ít mệnh giá nhỏ nhất của loại tiền tệ mà thư viện đang sử dụng. 

Ví dụ: Nếu thư viện sử dụng tiền đồng (VNĐ), bạn phải chọn, xóa tất cả các khoản tiền 

phạt nhỏ hơn 100VNĐ. 
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5. Xem, xuất, xóa các khoản tiền phạt đã thanh toán trong hệ thống 

Để sử dụng tính năng Fines Paid, bạn phải được gán quyền số 315 (View Fines Paid). Tính 

năng này cho phép thư viện xem lại toàn bộ các khoản tiền phạt mà bạn đọc đã thanh toán 

trên hệ thống. Từ đó bạn có thể kiểm tra lại và đưa ra các hành động phù hợp như: xem 

thông tin chi tiết của từng khoản tiền phạt, in thông tin, xuất thông tin hay xóa các khoản 

tiền phạt khỏi hệ thống… 

Để xem các khoản tiền phạt đã thanh toán (removed) trên hệ thống, thực hiện theo các bước 

sau đây: 

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

 

Bước 2: Trong khung Limit Display By, bạn có thể xác định tiêu chí để hệ thống lọc ra 

khoản tiền phạt phù hợp: 

Chú ý 

Bạn có thể chú ý rằng, sẽ có sự khác nhau giữa tổng số các khoản tiền phạt đã xóa (Total 

Amount of Charges Removed) và tổng số tiền phạt đã miễn (Waived) trong bảng Fines 

Paid . 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_removecharge.html
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o Date Paid Between: Khoảng thời gian khoản tiền phạt được thanh toán. Theo 

mặc định, hệ thống sẽ hiển thị như sau: 

 Between: là ngày đầu tiên trong số những ngày có hành động thanh 

toán được thực hiện. 

 and: là ngày hiện tại. 

o Statistics Group: nhập vào đây ID của nhóm thống kê của bạn đọc mà bạn 

muốn xem. Hệ thống sẽ lọc các khoản phí có liên quan đến các bạn đọc thuộc 

vào nhóm này để hiển thị trên giao diện. 

o Login: nhập vào đây tên tài khoản của cán bộ thư viện mà đã thanh toán các 

khoản tiền phạt cho bạn đọc. Hệ thống sẽ lọc và chỉ hiển thị những khoản tiền 

phạt do cán bộ thư viện này thực hiện thanh toán. 

Bước 3: Trong khung Owning Location, chọn kho/chi nhánh mà bạn muốn xem các khoản 

tiền đã thanh toán. Bạn có thể chọn để xem tất cả các chi nhánh hoặc một chi nhánh nào 

đó bạn chọn trong danh sách. 

Bước 4: Sau khi đã lựa chọn xong các tiêu chí, chọn nút View Fines Paid. Danh sách các 

khoản tiền phạt đã được thanh toán phù hợp với các tiêu chí bạn chọn sẽ hiển thị trên giao 

diện. Để tìm hiểu thêm thông tin về các yếu tố trong bảng Fines Paid, bạn có thể tham 

khảo tại Fines Display. 

Từ danh sách kết quả hiển thị trên giao diện, bạn có thể thực hiện các hành động sau: 

 Xem thông tin chi tiết của khoản tiền phạt bằng cách kick đúp vào khoản tiền 

phạt muốn xem hoặc chọn một khoản tiền sau đó chọn nút View Detail phía góc 

trên bên trái của cửa sổ Fines Paid. Khi đó, thông tin chi tiết của khoản tiền phạt sẽ 

được hiển thị như sau: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_disp_fines.html
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Từ đây bạn có thể in thông tin của khoản tiền phạt hoặc khôi phục khoản tiền phạt 

nếu muốn. 

 Xuất thông tin các khoản tiền phạt đã thanh toán bằng cách click vào nút 

Export hoặc Tools | Export từ góc phía trên bên trái của cửa sổ Fines Paid, khi đó, 

các tùy chọn sau sẽ hiển thị để bạn lựa chọn: 

 

o Chọn Open in Excel để xuất bảng báo cáo ra dạng Excel. File tải về máy 

tính của bạn sẽ có tên là finespaid<#####>.xls. (Phần <#####> là một biến 

chứa 5 chữ số, được sử dụng để phân biệt file hiện tại với những file đã được 

xuất ra trước đó). 
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Lưu ý rằng Số khoản tiền phạt tối đa trong bảng mà bạn có thể xuất ra Excel 

là 64,000. 

o Chọn Print to a file, Save as csv text hoặc Save as tabbed text để xuất dữ 

liệu. Hộp thoại Export yêu cầu bạn chọn một folder và nhập tên file cho bảng 

được xuất ra. Các khoản tiền trong bảng khi bạn sử dụng tùy chọn Print to 

a file được phân các với nhau bởi dấu cách, được phân cách với nhau bởi dấu 

phẩy nếu bạn sử dụng tùy chọn Save as csv text và phân cách bởi dấu tab 

nếu bạn sử dụng tùy chọn Save as tabbed text. 

 Xóa các khoản tiền phạt đã thanh toán 

Để xóa dữ liệu trong bảng Fines Paid, bạn phải được gán quyền số 313 (Clear Fines 

Database). 

Để xóa dữ liệu trong bảng Fines Paid, thực hiện theo các bước sau đây: 

1. Kiểm tra lại các khoản tiền phạt để chắc chắn rằng bạn muốn xóa chúng khỏi hệ 

thống. 

2. Chọn nút Clear Database hoặc Tools | Clear Database ở góc trên bên trái của cửa 

sổ Fines Paid. Các khoản tiền phạt được hiển thị trên giao diện sẽ ngay lập tức bị 

xóa khỏi hệ thống và không bao giờ khôi phục lại được nữa. 

 In thông tin và xem các khoản tiền phạt đã thanh toán khác 

Khi xem bảng dữ liệu về các khoản tiền phạt đã được thanh toán, bạn có thể in bảng 

đó bằng cách click chuột phải vào bảng và chọn Print Report. 

Bạn cũng có thể xem các khoản tiền phạt khác bằng cách thực hiện lại các bước từ 

1-4 của mục này, sau đó chọn nút View Fines Paid. Một danh sách mới sẽ được hiển 

thị. 

Để đóng bảng dữ liệu, chọn biểu tượng Close trên góc trên bên phải màn hình. 

XI. Báo cáo thống kê trong phân hệ lưu thông 

1. Thống kê trong phân hệ lưu thông 

Tính năng thống kê Statistics là công cụ giúp bạn tạo ra các báo cáo thống kê liên quan 

đến cơ sở dữ liệu của bạn bao gồm cả các số liệu liên quan đến phân hệ lưu thông. Dưới 

đây là một số loại báo cáo mà bạn có thể tạo ra nhờ tính năng này: 
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o Đếm tổng số lần ghi mượn, ghi trả, gia hạn của mỗi kiểu tài liệu 

o Đếm tổng số lần ghi mượn, ghi trả, gia hạn của mỗi kho tài liệu 

o Thống kê trạng thái của toàn bộ tài liệu trong hệ thống 

o Thống kê số lượng tài liệu được ghi mượn theo chính sách lưu thông 

Bạn khởi động tính năng Statistics bằng cách tạo ra các truy vấn phù hợp với báo cáo bạn 

định tạo sau đó lưu lại để có thể chạy báo cáo bất cứ lúc nào và lên thời gian biểu để chạy. 

Khi một báo cáo được chạy, hệ thống sẽ bắt đầu thực hiện truy vấn để thu thập thông tin 

trên máy chủ. Tùy thuộc vào số lượng biểu ghi cần kiểm tra, quá trình truy vấn có thể mất 

vài phút đến  nhiều giờ đồng hồ. Khi quá trình này hoàn thành, bạn có thể xem báo cáo và 

định dạng lại báo cáo theo nhu cầu của mình. 

Để truy cập vào tính năng Statistics, bạn lựa chọn Statistics từ danh sách các tính năng 

Function. 

Statistics cung cấp hai phương pháp tạo báo cáo sau: 

Saved Queries 

Ngay khi bạn truy cập vào tính năng Statistics, tab này mặc định được chọn. Từ tab này, 

bạn có thể tạo các truy vấn mới, chạy các truy vấn, lập thời gian chạy truy vấn hoặc chỉnh 

sửa các truy vấn. 

Results Files 

Từ tab này, bạn có thể xem các kết quả của truy vấn và tạo ra các báo cáo dựa trên các kết 

quả này. 

LƯU Ý: 

Để có thể sử dụng được tính năng Statistics, bạn phải được gán quyền số 19 (Create 

statistical reports). 

Bạn nên thiết lập tính năng  Statistics settings trước khi bắt đầu sử dụng tính năng 

này. 

 

2. 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 

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


                                                 Phân hệ lưu thông trong Sierra 

 

156 
 

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 bib có các tài liệu 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”. 

 

 

 


