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4. Xoá thẻ checkin card .................................................................................................................... 22 
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5.5. Chèn thêm một kỳ ấn phẩm trước 1 box đã chọn. ................................................................... 35 
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2. In khiếu nại .................................................................................................................................... 64 
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2.2. Thiết lập khung mẫu in (Print templates) ............................................................................... 68 
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TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ ẤN PHẨM ĐỊNH KỲ 

 

I. Giới thiệu chung 

1. Giới thiệu phân hệ ấn phẩm định kỳ 

Sierra cung cấp cho người dùng các chức năng để quản lý và duy trì ấn phẩm định 

kỳ trong thư viện. Hệ thống hỗ trợ người dùng quản lý các ấn phẩm có định kỳ xuất bản 

khác nhau (theo ngày, tuần, 2số/tuần, tháng, quý, năm…). Trên Sierra, thư viện cũng có 

thể quản lý các kỳ, số bổ sung, các kỳ đặc biệt nằm ngoài tần suất phát hành của ấn phẩm. 

Đối với cách đánh số, hệ thống hỗ trợ lên tới 6 cấp độ đánh số khác nhau, kèm theo 2 yếu 

tố bổ sung đó là supplement và indexes. 

2. Đăng nhập Sierra desktop 

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

shortcut trên màn hình Windows. Biểu tượng này xuất hiện khi Sierra được cài đặt. Sau 

khi log-in, người dùng có thể lựa chọn những ứng dụng mà họ có quyền thực hiện. 

* Thay đổi mật khẩu của tài khoản: 

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

Permissions Used by Sierra để biết thêm thông tin về các quyền sử dụng trong Sierra. 

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

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

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

đây:  

Bước 1: Đăng nhập vào Sierra Desktop. 

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

Bước 3: Nhập mật khẩu đã được cung cấp vào ô: Old Password. 

Bước 4: Nhập và xác nhận mật khẩu mới vào ô: New Password. 

Bước 5: Chọn “OK”. 

 

3. Các loại biểu ghi trong phân hệ ấn phẩm định kỳ 

Dưới đây là các loại biểu ghi được tạo trong phân hệ Ấn phẩm định kỳ:  

Kiểu biểu ghi Được tạo trong… 

Item (biểu ghi tài 

liệu) 

Tab Summary của biểu ghi thư mục (bibliographic 

record). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Order (biểu ghi 

đơn đặt) 

Tab Summary của biểu ghi thư mục (bibliographic 

record). 

Checkin (biểu ghi 

ấn phẩm định kỳ) 

Tab Summary của biểu ghi thư mục (bibliographic 

record). 

Routing (biểu ghi 

routing) 

Routing 

Patron (biểu ghi 

bạn đọc) 

Routing 

Bibliographic 

(biểu ghi thư 

mục) 

Nhiều tính năng 

 

II. Biểu ghi checkin 

1. Tạo biểu ghi checkin (tab holdings) 

Để tạo các biểu ghi checkin, bạn phải được gán quyền 142 (Create checkin 

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

thêm thông tin. 

Để tạo một biểu ghi checkin, thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tạo 1 biểu ghi thư mục mới mà bạn muốn đính kèm biểu ghi checkin. 

Trong trường hợp biểu ghi đã có trong hệ thống, người dùng có thể tìm và hiển thị biểu ghi 

trong chế độ Summarry. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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Bước 2: Trong thẻ Summary: 

Chọn Holdings từ danh sách các giá trị sổ xuống trong mục View, sau đó chọn “Attach 

New Holdings”. 

 

Khi đó, hệ thống hiển thị như sau: 



                                          Phân hệ Ấn phẩm định kỳ trong Sierra 

6 
 

 

Bước 3: Nhập thông tin mô tả cho các trường có độ dài cố định của biểu ghi checkin. Để 

thêm các trường có độ dài thay đổi cho biểu ghi, chọn “Insert” trên thanh công cụ, sau đó 

chọn trường và nhập thông tin mô tả cho nó: 

  

Tham khảo bảng mô tả các trường có độ dài cố định trong biểu ghi checkin để biết thêm 

thông tin về ý nghĩa và các giá trị của mỗi trường. 
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Bước 4: Chọn “Save” để lưu lại biểu ghi checkin vừa tạo. Sau khi lưu biểu ghi, hệ thống 

sẽ gán cho biểu ghi checkin đó một mã số biểu ghi, như hình bên dưới: 

 

 

2. Chỉnh sửa biểu ghi checkin (holdings range) 

Để chỉnh sửa biểu ghi checkin đã tạo, thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Trong chế độ Summary của biểu ghi, chọn Holdings từ các danh sách các giá trị 

sổ xuống trong mục View, sau đó tích chọn biểu ghi checkin mà bạn muốn chỉnh sửa.  

Khi đó, các thẻ phía bên trái giao diện sẽ chứa các thông tin liên quan tới biểu ghi checkin 

mà bạn vừa chọn: 
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Bước 3: Chọn thẻ Record phía bên trái giao diện, hệ thống hiển thị thông tin như sau: 

 

Tại giao diện này, người dùng có thể chỉnh sửa biểu ghi checkin bằng cách: 

- Kích đúp chuột vào các trường có độ dài cố định và chọn các giá trị phù hợp 

- Chọn “Insert” trên thanh công cụ để thêm các trường có độ dài thay đổi cho biểu 

ghi.  
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Bước 4: Chọn “Save” để lưu lại những thay đổi. 

3. Xoá biểu ghi checkin 

Để xoá một biểu ghi checkin, thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm và hiển thị biểu ghi thư mục chứa biểu ghi checkin mà bạn cần xoá 

Bước 2: Trong chế độ Summary của biểu ghi, chọn Holdings từ các danh sách các giá trị 

sổ xuống trong mục View, sau đó tích chọn biểu ghi checkin cần xoá 

 

Bước 3: Chọn “Delete” để xoá biểu ghi checkin mà bạn vừa chọn. Khi đó, hệ thống hiển 

thị một yêu cầu xác nhận hành động xoá biểu ghi 

 

 

Chọn “Yes” để xác nhận xoá, chọn “No” để huỷ hành động xoá biểu ghi checkin. 

III. Thẻ checkin (checkin card) 

Mỗi thẻ checkin bao gồm các tập, số, kỳ (tương ứng với các box) của ấn phẩm được 

tạo ra dựa trên tần suất phát hành của 1 ấn phẩm định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, 2 số/ tuần, 
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hàng tháng…) và các số bổ sung (kỳ ấn phẩm đặc biệt). Mỗi thẻ checkin card được tạo ra 

dựa trên 1 biểu ghi checkin. Mỗi biểu ghi checkin chỉ có thể chứa một thẻ checkin card. 

Chính vì vậy, thư viện chỉ có thể tạo ra một thẻ checkin card nếu biểu ghi checkin đó chưa 

có thẻ checkin card nào.  

1. Tạo thẻ checkin card 

Sau khi tạo ra biểu ghi checkin, thư viện sẽ tạo thẻ checkin card cho biểu ghi checkin 

đó.  

Để tạo một thẻ checkin card, thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Từ giao diện hiển thị các biểu ghi checkin đính kèm với biểu ghi thư mục, tích 

chọn một biểu ghi checkin mà bạn muốn tạo thẻ checkin card. 

Khi đó, các thẻ phía bên trái giao diện sẽ chứa các thông tin liên quan tới biểu ghi checkin 

mà bạn vừa chọn 

 

Bước 2: Chọn thẻ Card ở phía bên trái giao diện, sau đó chọn “Create Card”. Khi đó, 

chương trình xuất hiện hộp thoại tạo thẻ checkin card như sau: 
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Bước 3: Khai báo thông tin cho thẻ. Trong đó, giá trị: 

- Status: trạng thái của thẻ. Giá trị mặc định là “Current” (thẻ hiện tại) 

- Display mode: Chế độ hiển thị các kỳ ấn phẩm 

- Items on card: Số kỳ ấn phẩm tạo cho thẻ checkin card 

- Order record: Biểu ghi đơn đặt hàng liên quan 

- Create items during checkin: Tạo biểu ghi tài liệu (item recort) cho ấn phẩm trong 

quá trình nhận ấn phẩm 

- Update holdings: Cập nhật thông tin hodings (các kỳ ấn phẩm đã nhận) trong quá 

trình nhận ấn phẩm? 

- Suppress OPAC display: Ẩn hiển thị trên OPAC 

- Frequency: Tần suất phát hành ấn phẩm 

- Cover date: Khoảng thời gian mà kỳ ấn phẩm được phát hành (mùa/ năm hoặc 

tháng/ năm) 
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- Expected date: Ngày ấn phẩm về thư viện 

- Volume: Tập (Ví dụ: ấn phẩm tập 1) 

- Issue: số ấn phẩm (Ví dụ số 1) 

- Issue per volume: Số ấn phẩm cho 1 tập (ví dụ, 12) 

- Nembering continuity: Cách đánh số (liên tục hoặc lặp lại), giá trị này cho biết hệ 

thống có phải đánh số lại mỗi khi giá trị của mỗi issue đạt tới ngưỡng  

- Day before claim: Số ngày (bao nhiêu ngày) sau ngày dự kiến nhận ấn phẩm 

(Expected date) thì ấn phẩm được coi là muộn (chuyển trạng thái LATES) và hệ 

thống nhắc nhở thư viện khiếu nại. 

- Unit of Binding: Số kỳ ấn phẩm gửi đi đóng tập 

- Binding delay: Số kỳ ấn phẩm nên giữ lại trên giá khi các kỳ ấn phẩm (Unit of 

binding) được gửi đi đóng tập. 

Ngoài ra, thư viện có sử dụng chế độ nâng cao để bổ sung thêm các mức độ đánh số 

cho các thẻ checkin card. 

Để sử dụng chế độ nâng cao, click chuột vào “Advanced” ở phía cuối của hộp thoại 

tạo thẻ thông thường và khai báo thông tin cho thẻ. 

Bước 4: Chọn “OK” để hoàn tất việc tạo các thẻ checkin card. Khi đó, hệ thống hiển thị 

các thẻ checkin card vừa tạo như sau:  

 

Bước 5: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại. 
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2. Chỉnh sửa thẻ checkin card 

2.1. Chỉnh sửa các tham số cho thẻ checkin (checkin card) 

Sau khi tạo thẻ checkin card, thư viện có thể chỉnh sửa các thông tin cho thẻ theo hướng 

dẫn sau: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa biểu ghi checkin cần chỉnh sửa 

trong chế độ Sumarry 

Bước 2: Chọn Holdings từ các giá trị sổ xuống trong mục View 

 

 

Bước 3: Tích chọn 1 biểu ghi checkin có chứa thẻ checkin card mà bạn cần chỉnh sửa, sau 

đó chọn thẻ “Card” ở phía bên trái giao diện.  

Bước 4: Từ giao diện hiển thị thẻ checkin card của biểu ghi checkin đã chọn, click chuột 

vào 1 box bất kỳ, sau đó click chuột phải vào box chọn “Card Menu” => “Edit Card” 
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Bước 5: Chỉnh sửa thông tin cho checkin card 
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Trong chế độ chỉnh sửa nâng cao, người dùng hoàn toàn có thể thay đổi cách đánh số cho 

các kỳ ấn phẩm của thẻ bằng cách thiết lập các cấp độ đánh số và chú thích đi kèm (caption) 

cho từng cấp độ trong phần Enumeration. 

Lưu ý:  

- Nếu bạn đang chuyển các tham số của thẻ từ chế độ nâng cao sang chế độ đơn giản, 

Sierra sẽ xoá tất cả các cấp độ mà bạn mô tả cho thẻ ở chế độ nâng cao, nếu cấp độ đó chưa 

được khai báo thông tin cho thẻ (ví dụ như cấp độ thứ 3 là i, nhưng chứa giá trị trống), trừ 

hai giá trị đầu tiên của thẻ (v. và no. và chuyển các cấp độ đánh số của thẻ thành volume 

và issue. 

 

- Trong trường hợp các cấp độ đánh số của thẻ nâng cao (từ cấp độ thứ 3 trở đi) đã 

được khai báo thông tin cho thẻ thì hệ thống sẽ hiển thị một cảnh báo không thể thay đổi 

cấp độ đánh số như sau: 

 

Bước 6: Sau khi chỉnh sửa các tham số cho thẻ, chọn “OK”, sau đó chọn “Save” để lưu lại. 
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2.2. Di chuyển cấp độ đánh số cho thẻ checkin 

Sau khi tạo ra các thẻ checkin, người dùng hoàn toàn có thể thay đổi cách đánh số cho thẻ 

checkin trong nhứng trường hợp sau: 

- Một ấn phẩm định kỳ có 3 cấp độ đánh số, trong đó cấp độ đầu tiên được để trống. 

Điều này khiến hộp thoại checkin box hiển thị mỗi lần checkin. Để tránh hiện tượng này, 

di chuyển mỗi cấp độ đánh số thứ 2 và thứ 3 lên một cấp. 

- Ấn phẩm định kỳ thay đổi cấp độ đánh số. Thực hiện thay đổi cấp độ đánh số của 

thẻ checkin hiện tại thay vì tạo một thẻ checkin mới. 

Để thay đổi cách đánh số cho thẻ checkin, thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa biểu ghi checkin cần chỉnh sửa 

trong chế độ Sumarry 

Bước 2: Chọn Holdings từ các giá trị sổ xuống trong mục View 

Bước 3: Tích chọn 1 biểu ghi checkin có chứa thẻ checkin card mà bạn cần thay đổi cách 

đánh số, sau đó chọn thẻ Card ở phía bên trái giao diện.  

Bước 4: Từ giao diện hiển thị thẻ checkin card của biểu ghi checkin đã chọn, click chuột 

vào 1 box bất kỳ, sau đó click chuột phải vào box chọn “Advanced options” => “Move 

Issue level”. Khi hộp thoại chuyển cấp độ đánh số xuất hiện: 

- Di chuyển cấp độ đánh số từ no. sang v. bằng cách đánh dấu vào mục no. trong cột 

From và mục v. trong cột To, sau đó chọn “OK” để thực hiện. 

 

- Di chuyển cấp độ đánh số từ i. sang no. bằng cách đánh dấu vào mục i. trong cột 

From và mục no. trong cột To, sau đó chọn “OK” để thực hiện 
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Sau khi thực hiện việc di chuyển cấp độ đánh số, các kỳ ấn phẩm sẽ được thay đổi cấp độ 

đánh số thành v. và no. như hình dưới: 

 

Bước 5: Chọn “Save” để lưu lại.  

2.3. Ẩn thẻ checkin trên OPAC 

Để ẩn hiển thị các thẻ checkin trên OPAC, thư viện thực hiện thao tác theo hướng dẫn dưới 

đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa biểu ghi checkin cần chỉnh sửa 

trong chế độ Sumarry 

Bước 2: Chọn Holdings từ các giá trị sổ xuống trong mục View 
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Bước 3: Tích chọn 1 biểu ghi checkin có chứa thẻ checkin card mà bạn cần thay đổi lại 

cách đánh số, sau đó chọn thẻ Card ở phía bên trái giao diện.  

Bước 4: Từ giao diện hiển thị thẻ checkin card của biểu ghi checkin đã chọn, click chuột 

vào 1 box bất kỳ, sau đó click chuột phải vào box chọn “Card Menu” => “Edit Card”. 

Bước 5: Trong hộp thoại Edit card, tích chọn giá trị “Suppress OPAC display”. 

 

Bước 6: Chọn “OK” để hoàn tất. 

3. Lưu trữ thẻ checkin 

Tính năng lưu trữ thẻ checkin cho phép thư viện sử dụng cùng một biểu ghi checkin 

cho một tiêu đề sau khi thẻ checkin hiện tại đã đầy. 

Khi sử dụng tuỳ chọn “Archive checkin”, Sierra sẽ cho phép người dùng:  

- Tạo một biểu ghi checkin mới cho nhan đề tài liệu sử dụng thông tin của biểu ghi 

checkin ban đầu 

- Di chuyển thẻ checkin đã đầy tới biểu ghi checkin mới vừa tạo 

- Tạo ra một thẻ checkin mới cho biểu ghi checkin ban đầu 

Để lưu trữ một thẻ checkin, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Sierra checkin từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Tìm và hiển thị một thẻ checkin card mà bạn cần lưu trữ 
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Bước 3: Chọn Tool => Card menu => “Archive card”  (Lưu ý: không chọn các box) 

 

Bước 4: Chọn 1 khung mẫu cho biểu ghi checkin mới (nếu thư viện sử dụng nhiều hơn một 

khung mẫu cho biểu ghi checkin), sau đó chọn “Select”. 

Khi đó, hệ thống sẽ tạo ra một biểu ghi checkin mới để lưu trữ thẻ checkin,  sử dụng khung 

mẫu biểu ghi checkin mà bạn đã chọn. Trong đó, các thông tin mô tả biểu ghi được lấy từ 

biểu ghi checkin ban đầu. 
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Theo giao diện trên, ngoài thông tin về các trường có độ dài cố định của biểu ghi checkin, 

hệ thống cập nhật luôn cả các thông tin holdings cho biểu ghi (giá trị trường 853 và 863 

cho biết mẫu quản lý các kỳ ấn phẩm và các kỳ ấn phẩm mà thư viện hiện có). 

Bước 5: Chỉnh sửa các thông tin cho biểu ghi checkin (nếu cần). Lưu ý rằng biểu ghi 

checkin này lưu trữ các thẻ checkin đã đầy. 

Bước 6: Chọn “Save” để hệ thống thực hiện việc tạo biểu ghi checkin mới và chuyển thẻ 

checkin đã đầy tới biểu ghi đó.  

Bước 7: Chọn phương thức tạo thẻ checkin  
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Sau khi chọn “Save” ở bước 6, hệ thống cung cấp cho bạn 2 phương thức để tạo thẻ checkin 

card đó là Extrapolate Boxes và Create Card from Scratch. 

Trong đó:  

Extrapolate Boxes: Tuỳ chọn này cho phép tạo ra một thẻ checkin mới với các tham số 

của thẻ hiện tại. 

 

Create Card from Scratch: Tuỳ chọn này cho phép tạo ra một thẻ checkin mới với các 

tham số do bạn tự thiết lập. 
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Bước 8: Chỉnh sửa thông tin thẻ checkin (đối với tuỳ chọn Extrapolate Boxes) hoặc nhập 

thông tin mô tả cho thẻ checkin mới (đối với tuỳ chọn Create Card from Scratch) 

Bước 9: Chọn “OK” để hoàn tất việc tạo thẻ checkin mới. 

4. Xoá thẻ checkin card 

Để xoá thẻ checkin card, thực hiện theo các bước dưới đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa biểu ghi checkin cần chỉnh sửa 

trong chế độ Sumarry 

Bước 2: Chọn Holdings từ các giá trị sổ xuống trong mục View 
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Bước 3: Tích chọn 1 biểu ghi checkin có chứa thẻ checkin card mà bạn cần xoá, sau đó 

chọn thẻ Card ở phía bên trái giao diện.  

Bước 4: Từ giao diện hiển thị thẻ checkin card của biểu ghi checkin đã chọn, click chuột 

vào 1 box bất kỳ, sau đó click chuột phải vào box chọn “Card Menu” => “Delete Card” 
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Bước 5:  

- Đối với thẻ checkin không chứa biểu ghi tài liệu đính kèm, chọn “Yes” để xác nhận 

xoá thẻ checkin card 

 

- Trong trường hợp các mục của thẻ checkin card có đính kèm các biểu ghi tài liệu, 

hệ thống sẽ hiển thị 1 danh sách các biểu ghi tài liệu đã được đính kèm tới thẻ checkin card. 

Thông thường, hệ thống sẽ tự động đánh dấu vào tất cả các biểu ghi tài liệu để xoá. Nếu 

thư viện không muốn xoá một số biểu ghi tài liệu đính kèm, bỏ tích chọn đánh dấu tài liệu 

 

Sau đó, chọn “Submit” để hệ thống hoàn tất việc xoá. 
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5. Sử dụng tham số của box trong thẻ checkin 

5.1. Tạo biểu ghi tài liệu cho box (kỳ ấn phẩm) 

Trong phân hệ ấn phẩm định kỳ của Sierra, bạn có thể tạo biểu ghi tài liệu (item 

record) cho các kỳ ấn phẩm để hỗ trợ cho thư viện trong vấn đề quản lý và lưu thông ấn 

phẩm định kỳ. Để tạo một biểu ghi tài liệu cho một box (kỳ ấn phẩm), đảm bảo box đó phải 

có trạng thái là “ARRIVED” và không chứa biểu ghi tài liệu nào. 

Để sử dụng tính năng này, bạn phải được gán các quyền dưới đây: 

 122 (Create item records) 

 077 (Serials checkin) 

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

Bước 1: Chọn Serials Checkin từ danh sách chức năng (mục Function)  

Bước 2: Tìm và hiển thị một thẻ checkin, sau đó chọn một box (kỳ ấn phẩm) mà bạn muốn 

tạo biểu ghi tài liệu. 

Bước 3: Chọn “Tools” => “Box Menu” => “Create Item for Box”. 

 

Khi đó, giao diện hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 4: Nhập thông tin mô tả cho biểu ghi tài liệu. 

Trong đó: 

- Kích đúp chuột vào giá trị trong mục Location, chọn một kho lưu trữ tài liệu sau đó 

chọn “Next” 

- Nhập mã barcode cho tài liệu, sau đó chọn “Next” 
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- Nhập (chỉnh sửa) lại thông tin (volume) cho kỳ ấn phẩm mà bạn muốn liên kết tới 

biểu ghi tài liệu. Theo mặc định, thông tin trong trường volume là do hệ thống tự động sinh 

ra. 

 

Lưu ý: Sau khi nhập thông tin cho các trường có độ dài thay đổi của biểu ghi tài liệu, Thư 

viện có thể thỉnh sửa thông tin cho các trường có độ dài cố định bằng cách kích đúp chuột 

vào các trường có độ dài cố định có màu trắng (cho phép người dùng khai báo giá trị). 

Bước 5: Chọn “Save” để lưu lại. 

5.2. Chỉnh sửa một box (tương ứng với 1 kỳ ấn phẩm) 

Tính năng Modify Boxes Individually cho phép thư viện thực hiện chỉnh sửa 1 box 

trong một phạm vi các box. 

Ví dụ, bạn có thể chỉnh sửa trường Public Note hoặc Staff Note cho mỗi box của thẻ. Theo 

mặc định, Public Note của box sẽ được hiển thị công khai trên WebPAC và trên box đó; 

Staff Note chỉ hiển thị trong hộp thoại chỉnh sửa 1 box riêng lẻ, không hiển thị trên 

WebPAC. 

Thư viện có thể thiết lập hiển thị Staff Note trên mỗi box thay vì hiển thị Public Note, truy 

cập và thiết lập lại cách hiển thị cho mỗi tài khoản nhân viên thư viện tại Sierra 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin.html
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Administration | Administration Application | Administering User Accounts | Edit 

Options. 

Để chỉnh sửa 1 box riêng lẻ, thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Serials Checkin từ danh sách chức năng (mục Functions) 

Bước 2: Tìm và hiển thị một thẻ checkin 

Bước 3: Click chuột chọn 1 box cần chỉnh sửa 

Bước 4: Chọn Tool | Box menu | Modify Boxes Individually hoặc kích chuột phải vào 

box cần chỉnh sửa, chọn Box menu | Modify Boxes Individually  

 

 

Khi đó, hộp thoại chỉnh sửa box xuất hiện như sau: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_app.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts.html
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Bước 5: Chỉnh sửa thông tin cho box, sau đó chọn “OK” 

Bước 6: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại thay đổi. Trong trường hợp thư viện 

thay đổi các thông tin hiển thị trên box, khi đó trên mỗi box sẽ hiển thị thông tin như sau: 
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5.3. Cập nhật box (kỳ ấn phẩm) theo nhóm 

Tính năng cập nhật box theo nhóm (Update Boxes as a Group) cho phép thư viện 

chỉnh sửa cùng lúc nhiều box trong phạm vi đã chọn. 

Ví dụ, nếu bạn chọn để thêm các ghi chú Public Note hoặc Staff Note cho 3 box, 

Sierra sẽ thêm 1 ghi chú giống hệt nhau cho cả 3 box đó.  

Sierra cũng cho phép thư viện thực hiện chỉnh sửa theo nhóm đối với các giá trị tăng 

dần cho một phạm vi các box đã chọn. 

Ví dụ, nếu bạn chọn để chỉnh sửa trường Enumeration cho một phạm vi bao gồm 

3 box, trong đó giá trị Enumeration của box đầu tiên là 1, thì giá trị Enumeration của 

box thứ 2 và box thứ 3 lần lượt tăng thêm 1 đơn vị là 2 và 3.  

Để cập nhật các box theo nhóm, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin  

Bước 3: Chọn các box cần cập nhật theo một trong hai cách sau: 

- Chọn 1 phạm vi liên tiếp: Click chuột vào box đầu tiên, sau đó nhấn Shift và di 

chuyển chuột tới box cuối cùng trong phạm vi. 

- Chọn 1 nhóm các box không liên tiếp: Click chuột vào box đầu tiên, nhấn giữ phím 

Ctrl và tiếp tục click chuột vào các box tiếp theo mà bạn cần cập nhật. 

Bước 4: Chọn Tool | Box menu | Update Boxes as a Group  

Hoặc kích chuột phải vào 1 box, chọn “Box menu”, sau đó chọn “Update Boxes as a 

Group”  
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Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại cập nhật box như sau: 
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Lưu ý: Nếu các box của thẻ checkin được liên kết với các biểu ghi tài liệu, hộp thoại cập 

nhật box theo nhóm sẽ liệt kê số của các biểu ghi tài liệu đó (items record number) 

 

Bước 5: Chỉnh sửa các trường thông tin trong hộp thoại cập nhật box theo nhóm, sau đó 

chọn “OK” 

Khi bạn chỉnh sửa một trường, Sierra tự động đánh dấu vào hộp checkbox bên cạnh trường 

mà bạn vừa chỉnh sửa. Tất cả các trường với các mục đã đánh dấu sẽ được cập nhật. Bỏ 

đánh dấu vào ô checkbox bên cạnh tên trường mà bạn không muốn hệ thống thực hiện cập 

nhật. 

Lưu ý: Giá trị trường Cover date và Expected date cũng được tăng dần theo trật tự các 

box trong phạm vi đã chọn nếu mục Increment transaction dates trong hộp thoại chỉnh 

sửa box theo nhóm được tích chọn. Khi chỉnh sửa trường Expected date , mục Increment 

transaction dates tự động được đánh dấu, bạn phải bỏ chọn mục này nếu giá trị Expected 

date được tăng dần trong phạm vi. 

Bước 6: Chọn “Save” để lưu lại. 

Sau khi hoàn tất việc cập nhập các box theo nhóm, kết quả sẽ được hiển thị ngay trên các 

box của thẻ như ví dụ dưới đây: 
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5.4. Chèn thêm một box theo tần suất ấn phẩm vào vị trí cuối cùng của thẻ 

Tuỳ chọn Extrapolate Boxes cho phép thư viện chèn thêm box (kỳ ấn phẩm) cho 

thẻ checkin có cùng tần suất với các box đã tạo trước đó. 

Ví dụ, thư viện có một ấn phẩm định kỳ có tần suất xuất bản là 5 kỳ trong tuần từ 

thứ 2 tới thứ 6, bạn sẽ tạo ra một thẻ checkin cho ấn phẩm này với 5 box cho 5 kỳ đầu tiên 

của tuần đầu tiên. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng Extrapolate Boxes để tạo thêm 

các box cho thẻ theo tần suất xuất bản đó cho tuần kế tiếp. 

Tuỳ chọn này đặc biệt hữu ích đối với các ấn bản có tần suất xuất bản không ổn 

định.  

Để chèn thêm một box vào thẻ checkin theo tần suất ẩn phẩm hiện tại, thực hiện theo hướng 

dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin 

Bước 3: Chọn 1 box, sau đó click chuột phải vào box, chọn Box menu và chọn 

“Extrapolate Boxes” 

Hoặc bạn cũng có thể chọn Extrapolate Boxes bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl+O. 

Khi đó, Sierra sẽ hiển thị hộp thoại Extrapolate Boxes như sau: 
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Lưu ý: Theo mặc định, tính năng Extrapolate Boxes không chứa các tab Supplements và 

tab Indexes trừ khi bạn chọn tuỳ chọn thêm các Supplements và Indexes trong phần thiết 

lập và thêm các tham số cho nó. 

Bước 4: Nhập thông tin trong hộp thoại Extrapolate Boxes 

- Trong mục Number of time, nhập số lượng kỳ ấn phẩm mà bạn muốn thêm (tương 

ứng với số box được tạo ra theo tần suất của ấn phẩm trước đó). 

- Thư viện có thể thay đổi các giá trị mà hệ thống tự động tạo ra trong các mục 

Cover date, Expected date và Starting Enumeration 

Bước 5: Chọn “OK” để hệ thống thực hiện việc thêm các box vào vị trí cuối cùng của thẻ, 

hoặc chọn “Cancel” để huỷ.  

Lưu ý: Đối với các ấn phẩm có tần suất phát hành không ổn định, Thư viện cần phải thiết 

lập giá trị “Custom” hoặc “Irregular” cho tần xuất phát hành của ấn phẩm.  

 Để thiết lập, chọn Tools | Card Menu | Edit Card. Hộp thoại Edit Card xuất hiện. 

 Từ các tần suất phát hành ấn phẩm được xổ xuống trong mục Frequency, chọn 

Irregular hoặc Custom. 
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5.5. Chèn thêm một kỳ ấn phẩm trước 1 box đã chọn. 

Tuỳ chọn Insert Issue Boxes before Selected cho phép thư viện chèn thêm một kỳ 

ấn phẩm trước một box (kỳ) mà bạn đã chọn. Tính năng này đặc biệt hữu ích đối với các 

ấn phẩm phát hành thêm các số đặc biệt (số xuân, số Tết…) 

Để thêm một kỳ ấn phẩm trước 1 box đã chọn, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 

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

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin 

Bước 3: Chọn 1 box mà bạn muốn kỳ ấn phẩm sắp thêm vào đứng trước vị trí hiện tại của 

nó  

Bước 4: Vào Tool | Box menu từ thanh công cụ phía trên bên trái màn hình giao diện, sau 

đó chọn “Insert Issue Boxes before Selected” để thêm 1 kỳ ấn phẩm vào vị trí trước box 

mà bạn đã chọn 
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Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt “Insert” trên bàn phím để lựa chọn tuỳ chọn này. 

Khi đó, hệ thống xuất hiện hộp thoại sau: 

 

Bước 5: Điền giá trị cho các trường thông tin cho kỳ ấn phẩm mà bạn muốn thêm vào hộp 

thoại Add Issues boxes. Trong đó, bạn có thể: 
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- Xác định số boxes mà bạn muốn thêm trong mục Number of boxes to add. Giá trị 

mặc định của trường này là “1”. 

- Thay đổi thời gian dự kiến phát hành và cách đánh số trong mục Cover Expected 

Dates và Starting Enumeration 

Bước 6: Chọn “OK” để thêm các box, chọn “Cancel” để huỷ. 

Lưu ý: Tính năng chèn thêm các Supplement và các Indexes trước một box đã chọn 

(Insert Supplement Boxes before Selected và Insert Index Boxes before Selected) cũng được 

thực hiện tương tự như đối với việc chèn thêm các Issues. Tuy nhiên, theo mặc định 2 tuỳ 

chọn này sẽ bị vô hiệu hoá, trừ khi bạn chọn tuỳ chọn thêm các Supplements và Indexes 

trong phần thiết lập và thêm các tham số cho nó. Nếu Thư viện sử dụng, Sierra sẽ nhắc nhở 

bạn khai báo các mẫu và chú thích cho Supplements và Indexes trước khi hệ thống cho 

phép bạn thêm các Supplements và Indexes. 

 

5.6. Thêm một kỳ ấn phẩm vào vị trí cuối cùng của thẻ. 

Tuỳ chọn Add Issue Boxes at End of Card cho phép thư viện thêm một kỳ ấn 

phẩm (box) vào vị trí cuối cùng của thẻ Checkin 

Để thêm một kỳ ấn phẩm vào vị trí cuối cùng của phạm vi thẻ, thực hiện theo các 

bước hướng dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin 

Bước 3: Chọn 1 box bất kỳ (bạn có thể chọn bất cứ một box nào trong phạm vi, vì dù bạn 

chọn bất kỳ box nào thì hệ thống cũng sẽ thực hiện thêm kỳ ấn phẩm vào vị trí cuối cùng 

của thẻ).  

Bước 4: Vào Tool | chọn Box menu từ thanh công cụ phía trên bên trái màn hình giao 

diện, sau đó chọn “Add Issue Boxes at End of Card”. 
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Ngoài ra, bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Alt+Insert thay vì lựa chọn tuỳ chọn trên.  

Bước 5: Điền giá trị cho các trường thông tin cho kỳ ấn phẩm mà bạn muốn thêm vào hộp 

thoại Add Issues boxes. Trong đó, bạn có thể: 

- Xác định số boxes mà bạn muốn thêm trong mục Number of boxes to add. Giá trị 

mặc định của trường này là “1”. 

- Thay đổi thời gian dự kiến phát hành và cách đánh số trong mục Cover Expected 

Dates và Starting Enumeration 

Bước 6: Chọn “OK” để thêm các box, chọn “Cancel” để huỷ việc tạo thêm kỳ ấn phẩm ở 

vị trí cuối cùng của thẻ. 

Lưu ý: Tính năng chèn thêm các Supplement và các Indexes ở vị trí cuối cùng của thẻ 

(Add Supplement Boxes at End of Card và Add Index Boxes at End of Card) 

cũng được thực hiện tương tự như đối với việc chèn thêm các Issues. Tuy nhiên, theo mặc 

định 2 tuỳ chọn này sẽ bị vô hiệu hoá, trừ khi bạn chọn tuỳ chọn thêm các Supplements và 

Indexes trong phần thiết lập và thêm các tham số cho nó. Nếu trước đó bạn chưa thiết lập 

các tham số cho Supplements và Indexes, Sierra sẽ nhắc nhở bạn khai báo các mẫu và chú 

thích cho Supplements và Indexes trước khi hệ thống cho phép bạn thêm các Supplements 

và Indexes 

5.7. Xoá box 

Tính năng Delete Boxes cho phép thư viện xoá các box tương ứng với các kỳ ấn 

phẩm của thẻ checkin 

Để xoá box, thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây: 
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Bước 1: Chọn Serials Checkin từ danh sách chức năng (mục Function). 

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin 

Bước 3: Chọn các box cần xoá theo một trong hai cách sau: 

- Chọn 1 box: Click chuột vào box đó 

- Chọn 1 phạm vi liên tiếp: Click chuột vào box đầu tiên, nhấn Shift sau đó di chuyển 

chuột tới box cuối cùng trong phạm vi. 

- Chọn 1 nhóm các box không liên tiếp: Click chuột vào box đầu tiên, nhấn giữ phím 

Ctrl và tiếp tục click chuột vào các box tiếp theo mà bạn cần xoá. 

Bước 4: Vào Tool | Box menu từ thanh công cụ phía trên bên trái màn hình giao diện, sau 

đó chọn “Delete boxes” 

 

Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo yêu cầu xác nhận xoá như sau: 

 

Bước 5: Chọn “Yes” để xác nhận hành động xoá các box đã chọn, chọn “No” để huỷ bỏ. 
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Trường hợp các box mà bạn đang xoá được liên kết tới các biểu ghi tài liệu. Thực hiện tiếp 

bước 6. 

Bước 6: Nếu các box mà bạn đã chọn để xoá được liên kết tới các biểu ghi tài liệu, sau khi 

người dùng chọn “Yes” ở bước 5, hệ thống sẽ xuất hiện hộp thoại xoá biểu ghi tài liệu như 

sau: 

 

Trong hộp thoại này, bạn có thể: 

- Chọn “View Selected Only” để hiển thị các biểu ghi tài liệu được đính kèm các box 

mà bạn đã lựa chọn trước đó (theo mặc định hộp thoại sẽ chỉ hiển thị các tài liệu đính kèm 

với các box đã chọn như hình trên). 

- Chọn “Show All Items Linked” để hệ thống hiển thị tất cả các biểu ghi tài liệu đính 

kèm với các box khác của thẻ checkin. 
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Theo mặc định, các biểu ghi tài liệu được liên kết tới các box mà bạn đã chọn để xoá sẽ 

được hệ thống tự động đánh dấu để xoá. Nếu bạn không muốn xoá biểu ghi tài liệu đó, bỏ 

đánh dấu chúng trong hộp checkbox của cột Delete. 

- Chọn “Submit” để hệ thống thực hiện hành động xoá các box và các tài liệu đính 

kèm tới box mà bạn đã chọn để xoá; chọn “Cancel” để huỷ. 

IV. Nhận ấn phẩm và cập nhật thông tin holidngs 

1. Nhận ấn phẩm 

Để nhận ấn phẩm định kỳ, bạn phải được gán quyền 077 (Serials check-in). Tham 

khảo các quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Thực hiện nhận ấn phẩm theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi thư mục có chứa thẻ checkin mà bạn muốn nhận 

Bước 2: Chọn Holdings từ các giá trị sổ xuống trong mục View 

 

 

Bước 3: Tích chọn 1 biểu ghi checkin có chứa thẻ checkin card (bao gồm các box mà bạn 

muốn nhận), sau đó chọn thẻ Card ở phía bên trái giao diện. Khi đó, hệ thống hiển thị giao 

diện như sau: 
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Trên giao diện này, Sierra cung cấp một số 3 tuỳ chọn cho thư viện trong quá trình nhận 

ấn phẩm, đánh dấu vào tuỳ chọn nếu bạn muốn sử dụng chúng. 3 tuỳ chọn bao gồm:  

 

Trong đó: 

- Print Routing Slip:  In danh sách định tuyến trong quá trình nhận ấn phẩm 

- Create item: Tạo biểu ghi tài liệu đính kèm với kỳ ấn phẩm mà bạn đang nhận 

- Update Holdings: Cập nhật kỳ ấn phẩm hiện tại mà bạn đang nhận vào danh sách 

các kỳ ấn phẩm mà thư viện có trên OPAC để người dùng tra tìm. Đối với tuỳ chọn này, 

người dùng có thể chọn 1 trong 3 hình thức sau: 

 No: Không cập nhật holdings trong quá trình nhận ấn phẩm 

 Yes: Tự động cập nhật holdings. Trong quá trình nhận ấn phẩm hệ thống tự động 

cập nhật thông tin holdings 

 Yes w/ dialog: Cập nhật thông tin holdings thông qua trình chỉnh sửa holdings 

(Holdings editor), trình chỉnh sửa xuất hiện khi một kỳ ấn phẩm được nhận về. 

Mục Check-in date (ngày nhận ấn phẩm) do hệ thống tự động tạo ra, lấy thông tin ngày 

hiện tại làm ngày nhận ấn phẩm. Người dùng không thể thay đổi ngày nhận trong quá trình 

nhận ấn phẩm. Để thay đổi ngày này, có thể thiết lập khi sử dụng tuỳ chọn chỉnh sửa 1 box 

(Modify Boxes Individually) 
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Bước 4: Chọn box (một hoặc nhiều box) tương ứng với kỳ ấn phẩm mà bạn muốn nhận, 

sau đó chọn nút “Check In”. Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đánh dấu vào box đầu 

tiên có trạng thái “EXPECTED” trong phạm vi của thẻ (như hình trên). Trong trường hợp 

bạn muốn nhận kỳ ấn phẩm khác, click chuột vào box tương ứng. 

 

Khi đó, hệ thống xuất hiện hộp thoại check in như sau: 

 

Bước 5: Nhập các thông tin cho ấn phẩm mà bạn đang nhận 
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Đánh dấu vào mục “Suppress From Public Display” nếu bạn muốn ẩn kỳ ấn phẩm này 

khỏi giao diện OPAC. 

Bước 6: Chọn “OK”, khi đó trạng thái của box (kỳ ấn phẩm) đã được thay đổi như sau: 

 

Nếu thư viện đánh dấu sử dụng 3 tuỳ chọn trên trong quá trình nhận ấn phẩm, thực hiện 

thêm các bước dưới đây: 

Bước 7: In phiếu thông tin định tuyến 

Sau khi chọn “OK” ở bước 6, hệ thống xuất hiện giao diện in phiếu định tuyến cho ấn phẩm 

như sau: 
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Tại giao diện này, người dùng có thể: 

- Lựa chọn máy in và thiết lập in 

- Chọn “Print” để in phiếu, chọn “Cancel” để huỷ 

Nếu bạn chọn để in ra dạng PDF, chọn vị trí lưu trữ phiếu định tuyến trên máy tính 

Lưu ý: Hộp thoại thiết lập máy in như hình trên chỉ xuất hiện trong lần nhận ấn phẩm đầu 

tiên của phiên làm việc. Đối với các lần nhận ấn phẩm tiếp theo trong cùng phiên làm việc 

này, hệ thống bỏ qua việc hiển thị giao diện thiết lập in như trên màn hình và tự động in 

phiếu định tuyến. 

Bước 8: Tạo biểu ghi tài liệu đính kèm với kỳ ấn phẩm mà bạn đang nhận. 

Sau khi hoàn tất việc in phiếu định tuyến, hệ thống hiển thị giao diện tạo biểu ghi tài liệu 

như hình dưới đây: 
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- Chọn kho chứa tài liệu bằng cách kích đúp chuột vào giá trị của mục Location > 

chọn kho tương ứng 

- Chọn “Next”, sau đó nhập thông tin barcode cho tài liệu 

 

- Chọn “Next”, hệ thống hiển thị như sau: 
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- Chọn “Next” để xác nhận/ chỉnh sửa thông tin của kỳ ấn phẩm (volume, number) 

- Chọn “Save” trên thanh công cụ  > chọn  “Yes” để xác nhận việc lưu biểu ghi và thẻ 

 

Bước 9: Chỉnh sửa thông tin holdings 

Sau khi chọn “Yes” ở bước 8, hệ thống xuất hiện hộp thoại Edit Libhas như hình dưới đây 
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- Thay đổi thông tin holdings cho ấn phẩm bằng cách chỉnh sửa các thông tin trong 

mục From và mục To (Thư viện hiện có các ấn phẩm từ volume, number nào tới volume, 

number nào; thời gian xuất bản của chúng) 

- Chọn “Apply Changes”, sau đó chọn “Submit” để cập nhật  

Ghi chú: Tham khảo mục chỉnh sửa các trường MARC LIB HAS để biết thêm thông tin 

về việc chỉnh sửa holdings. 

Bước 10: Chọn “Save” trên thanh công cụ để lưu lại. 

2. Cập nhật thông tin holdings 

2.1. Lưu trữ thông tin holdings 

Sierra cho phép bạn lưu trữ và chỉnh sửa các thông tin holdings cho ấn phẩm định 

kỳ trong các trường có độ dài thay đổi LIB HAS. 

Thẻ nhóm trường (field group tag) cho các trường LIB HAS là h. Các trường holdings 

trong MARC là 85X/86X hoặc 866-868. 

Định dạng của các trường LIB HAS có thể là: 

 non-MARC textual (free text) 

 manually-formatted MARC 

 automatically-formatted MARC 

Trường Textual holdings: 

Tự định dạng các trường MARC holdings 

Tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, thư viện của bạn có thể tự nhập định dạng cho các trường 

MARC hodings theo cách thủ công trong các trường: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LIB%20HAS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_variable_fields.html#field_groups_and_field_group_tags
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#textual_holdings_fields
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#manually_formatted_marc_holdings_fields
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#automatic_formatting_marc_holdings_fields
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 85x/86x pairs 

 866-868 fields 

LƯU Ý 

Bạn phải tuân thủ định dạng MARC holdings (i.e., proper use of MARC tags and subfields) 

khi chỉnh sửa và tạo các holdings bằng tay cho các trường 85X – 868. 

 

Các trường holdings trong MARC được định dạng tự động. 

Hệ thống lưu trữ và định dạng tự động các trường MARC holdings trong 2 trường 

85x/86x , theo tiêu chuẩn MARC 21. 

Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo và chỉnh sửa các thông tin Holdings của thư viện 

trong các trường holdings có định dạng MARC đầy đủ bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa 

trong thẻ Holdings. 

 

Bạn không cần phải hiểu rõ hoặc nắm chắc các thẻ MARC với các trường con nếu sử dụng 

phương thức này. Đơn giản chỉ cần điền các thông tin vào các mục được yêu cầu trong thẻ 

Holdings, và Sierra sẽ tự động định dạng thông tin holdings theo định dạng MARC đầy 

đủ. 

LƯU Ý 

Các dữ liệu holdings được lưu trữ theo định dạng MARC đầy đủ đặc biệt hữu ích nếu bạn 

cần xuất (export) các dữ liệu holdings. 

Ví dụ: 

Thẻ Holdings dưới đây hiển thị một biểu ghi holdings/ checkin mà bạn sử dụng kết hợp 

các loại dữ liệu holdings khác nhau.  

Mỗi phạm vi holding có thể có định dạng khác nhau.  

Lưu ý rằng bạn phải chọn 1 phạm vi holdings trong mục OPAC View của thẻ Holdings để 

xác định kiểu định dạng cho nó. 

Sierra hiển thị định dạng của trường dữ liệu trong mục Selected Range của thẻ. 

Thẻ Holding chứa thông tin LIB HAS mã bạn đã chọn  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#storing_holdings_data_in_85x_86x_pairs
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#storing_holdings_data_in_866_868_fields
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html#storing_holdings_data_in_85x_86x_pairs
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_data_exchange_export_record.html
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Thẻ Holdings với trường MARC LIB HAS được định dạng thủ công (đã tạo và chỉnh sửa 

bởi nhân viên thư viện) được chọn 

 

Thẻ Holdings với trường MARC LIB HAS được định dạng tự động (đã tạo và chỉnh sửa 

bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa trong thẻ Holdings) được chọn. 
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 Lưu trữ dữ liệu Holdings trong 2 trường 85X/86X 

Tham khảo mục Correspondence Between MARC 21 and Checkin Card Fields để biết 

thêm thông tin về việc hỗ trợ các trường con trong trường 853-855. 

Ba cặp trường 85X/86X được sử dụng để lưu trữ dữ liệu holdings định dạng MARC trong 

biểu ghi holdings/checkin: 

85X/86X Pair Holdings data 

853/863 issues 

854/864 supplements 

855/865 indexes 

Ví dụ cặp trường 853/863: 

y853 |81|av.|bno.|u |vr|wd|i(year)|j(month)|k(day)  

h863 |81.1|a |b |i1999|j01|k04 

Cặp trường 86X và 85X được liên kết dựa trên nội dung trường con 8. Mỗi trường 85X và 

trường 86X trong biểu ghi holdings/checkin chứa một trường con 8, và trường con này 

phải là trường con đầu tiên trong các trường này.  

Số đầu tiên của trường con 8 là liên kết. Nó có giá trị là một số nguyên dương (ví dụ, '1'). 

Số thứ 2 trong trường con 8 thể hiện một trật tự. Đặt trước nó là một dấu chấm thập phân.  

 

Trong khi trường con 8 của trường 85X chỉ chứa một giá trị liên kết, trường con 8 của 

trường 863-865 chứa cả 1 liên kết và 1 giá trị trật tự. Liên kết phù hợp với các trường 

85X và 86X. Trật tự xác định số thứ tự mà các trường 86X sẽ hiển thị. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/srser/srser_dsplay_card_fields.html#correspondence_between_marc21_and_checkin_card_fields
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Các trường 863-865 (nhóm thẻ trường h) có chứa: 

 Cách đánh số (enumeration) 

 Phạm vi thời gian (chronology) 

Các trường 853-855 (nhóm thẻ trường y) có chứa: 

 Thông tin mô tả cụ thể các số (enumeration captions) 

 Thông tin thời gian (chronology captions) 

Một trường 85X có thể được sử dụng để xác định mẫu cho trường 86X, nhưng 

trường 86X chỉ sử dụng mẫu mô tả xác định trong một trường 85X. 

Các chú thích mô tả như "v.", "vol.", và "pt." được sử dụng để hiển thị cách đánh số. Với 

trường 853-855, dữ liệu xuất hiện trong dấu ngoặc đơn không được hiển thị dưới dạng chú 

thích mô tả đi kèm. Ví dụ: 

 853 00 |810|avol.|bno.|i(year)|j(month) 

 853 00 |810|a(year)|i(month)|j(day) 

 853 00 |810|avol.|i(year)|j(season) 

Trong trường 85X, các giá trị mẫu nên được thêm vào các chú thích kèm theo. Ví dụ 

"n.s.:v.". 

Hệ thống yêu cầu các định danh về thời gian xuất hiện trong trường 853-855 theo thứ tự 

như ví dụ trên. Ví dụ, năm xuất hiện trước tháng, tháng xuất hiện trước ngày, hoặc năm 

trước mùa. 

 

Thông tin holdings từ trường 863-865 với 2 chỉ thị có giá trị là '0' hoặc '1' (hoặc trống) 

được hiển thị với các chú thích được định nghĩa trong trường 85X liên quan tới nó. Hệ 

thống ẩn việc hiển thị đối với các trường 863-865 với các chỉ thị '2', '3', hoặc '4'. 

Ví dụ: 

 Thông tin holdings sẽ hiển thị là "vol.1 (1995)" nếu cặp trường 853/863 có giá trị 

là: 

853 00 |810|avol.|i(year) 

863 40 |810.1|a1|i1995 

 Thông tin holdings sẽ hiển thị là "vol.1 (July, 1995)-vol.2 (Jan., 1996)" nếu cặp 

trường 853/863 có giá trị là: 

853 00 |810|avol.|bno.|i(year)|j(month) 

863 30 |810.1|a1-2|i1995-1996|j07-01 

 Thông tin holdings sẽ hiển thị là "vol.1:no.1 (Jan. 1995)-vol.2:no.12 (Dec. 1996)" 

nếu cặp trường 853/863 có giá trị là:  
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853 00 |810|avol.|bno.|i(year)|j(month) 

863 30 |810.1|a1-2|b1-2|i1995-1996|j01-12 

Đối với một ấn phẩm mà chỉ có thông tin holdings về thời gian (year-month-day) mà nó 

không có mẫu đánh số và các thông tin mô tả trong cặp trường 853/863 sẽ được trình bày 

như sau:  

853 00 |810|a(year)|b(month)|c(day) 

863 30 |810.1|a1995|b01-12|c1-31 

LƯU Ý 

Các trường 85X/86X, trường con a - h không phải lúc nào cũng xuất hiện. Trong ví dụ 

trên, trường con a, b, và thời gian được trình bày là do ấn phẩm không có mẫu đánh số 

(enumeration). Định dạng MARC 21 cho dữ liệu Holdings quy định mẫu mã hoá này. 

Hiển thị thông tin holdings "Jan. 1, 1995-Dec. 31, 1995" (hoặc "1 Jan. 1995-31 Dec. 1995", 

tuỳ thuộc vào định dạng thời gian của từng Thư viện). 

Lưu ý đối với ví dụ trên, không có số 0 đứng trước số ‘1’ đối với trường con mô tả thông 

tin ngày (day). Chỉ đối với các tháng từ tháng 1 đến tháng 9 hệ thống mới yêu cầu phải có 

số 0 đằng trước. Nghĩa là thông tin mô tả phải là ‘01’. 

 Lưu trữ dữ liệu Holdings trong các trường 866-868 

Trong một biểu ghi holdings/checkin, các trường 866-868 (thông thường các nhóm thẻ 

trường h) có chứa dữ liệu MARC holdings được nhập vào bằng tay.  

 

Các trường 866-868 dưới đây được sử dụng để lưu trữ các trường dữ liệu được nhập vào 

bằng tay trong một biểu ghi holdings/checkin: 

Trường Dữ liệu Holdings được nhập vào bằng tay 

866 issues 

867 supplements 

868 indexes 

Hệ thống hỗ trợ các trường con 866-8: 

Trường Trường con Hỗ trợ 

866-8 a Được hỗ trợ đầy đủ 

(nhóm trường h) x Ghi chú không công khai 

n/a z Ghi chú công khai 

Đối với các cặp trường 85X/86X, 866-868 phải chứa một trường con 8, đó phải là trường 

con đầu tiên trong các trường này.  
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Trường con 8 trong các trường 866-868 không có số mô tả trật tự hiển thị (sequence 

number). 

Giá trị liên kết trong trường con 8 xác định cặp trường 853-855 hoặc cặp trường 866-868 có 

được hiển thị hay không. Ví dụ, nếu trường 866 và 853 có chứa liên kết trong trường con 

8 giống hệt nhau, dữ liệu trong trường 866 sẽ được hiển thị.  

 

Tương tự, dữ liệu từ một trường 867 có thể hiển thị thay cho dữ liệu trường 854, và dữ liệu 

trường 868 có thể hiển thị thay cho dữ liệu trường 855. 

 

Nếu giá trị liên kết trong trường con 8 của trường 866-868 là '0', sau đó dữ liệu các trường 

866, 867, hoặc 868 sẽ hiển thị ở vị trí của tất cả các trường 863, 864, 865 tương ứng 

Tham khảo: 

Holdings Tab 

Editing Holdings (LIB HAS) Fields 

2.2. Cập nhật các trường MARC LIB HAS 

Để chỉnh sửa trường LIB HAS, bạn phải được gán quyền 144 (Update checkin records). 

Để truy cập thẻ Holdings, bạn phải được gán một trong các quyền sau: 

 077 (Serials checkin) 

 088 (Claim overdue issues) 

 089 (Bind serials) 

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

thông tin. 

Để chỉnh sửa trường LIB HAS trong thẻ Holdings thực hiện theo các bước hướng dẫn 

dưới đây: 

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

Bước 2: Tìm và hiển thị một biểu ghi checkin. 

Bước 3: Chọn thẻ Holdings. 

Bước 4: Xác định mẫu hiển thị cho holdings 

Nếu mẫu hiển thị holdings chưa được xác định, bạn có thể xác định mẫu holdings (define 

the holdings pattern) cho ấn phẩm định kỳ. Nếu thư viện của bạn phân biệt giữa Issues, các 

supplement và các indexed, xác định mẫu riêng biệt cho từng phần phần.  

Để xác định mẫu holdings, từ giao diện hiển thị các thông tin holdings, chọn “Advanced 

Mode” 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_disp_checkin.html#holdings_tab
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_edit_holdings.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_edit_holdings_pattern.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_edit_holdings_pattern.html
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Khi đó, hộp thoại Advanced holdings xuất hiện: 

 

Tại giao diện này, người dùng có thể: 

 Chỉnh sửa các mẫu hodings: 
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 Chọn một mẫu đánh số ở bên phải hộp thoại (những dòng có biểu tượng thư 

mục ở mục 1) 

 Chỉnh sửa mẫu hiển thị holdings mà bạn vừa lựa chọn ở trên (mục 2) 

 Chọn “Apply Changes” để lưu thay đổi 

 Tạo một mẫu holdings mới: 

 Chọn “Add pattern” trên hộp thoại Addvanced holdings. Khi đó, hệ thống sẽ 

tạo ra một mẫu đánh số mới có giá trị mặc định là: |83|av.|bno.|i(year) 

 Chỉnh sửa lại mẫu đánh số trong trường 853 (nếu muốn) 

 Chọn “Apply Changes” để lưu thay đổi 

Ghi chú: Theo mặc định, hộp thoại Advanced holdings sẽ hiển thị các giá trị của tab 

Issues. Nếu thư viện có sử dụng thêm các Supplement (số bổ sung) hay các indexed, có 

thể chuyển sang các thẻ tương ứng và thiết lập mẫu hiển thị cho chúng. 

Lưu ý:  Bạn không cần xác định mẫu holdings nếu thư viện không muốn hệ thống định 

dạng tự động các trường MARC LIB HAS.  Tham khảo mục How Sierra Stores Holdings 

Data để biết thêm thông tin. 

 

Bước 5: Đánh dấu một phạm vi holdings trong mục OPAC View bằng cách kích chuột 

vào  phạm vi holdings đó. Lưu ý rằng mỗi phạm vi trong mục OPAC View tương ứng với 

một giá trị trường LIB HAS. 

Sierra hiển thị dữ liệu mà bạn đã đánh dấu (mục OPAC view ở phía trên) trong 

mục Selected Range ở phía dưới.  

- Nếu phạm vi trong trường LIB HAS được định dạng bằng tay, mục 

Selected Range hiển thị các trường dữ liệu tiêu chuẩn cho phép chỉnh sửa (variable-length 

field editor) như hình dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_libhas_data_storage.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_var_fields.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_var_fields.html
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- Nếu phạm vi trường trường LIB HAS được định dạng tự động, 

mục Selected Range hiển thị công cụ chỉnh sửa Holdings như hình dưới đây: 

 

Bước 6: Chỉnh sửa thông tin holdings trong phạm vi mà bạn vừa lựa chọn, bằng cách thay 

đổi các thông tin trong mục From và mục To (Thư viện hiện có các ấn phẩm từ volume, 

number nào tới volume, number nào; thời gian xuất bản của chúng). 

Bước 7: Sau khi chỉnh sửa holdings, chọn Save để lưu lại những thay đổi của bạn. 

Bước 8: Chọn để thoát khỏi thẻ Holdings và biểu ghi thư mục. 

Ghi chú: Dưới đây là một số thông báo người dùng có thể nhìn thấy khi chỉnh sửa các 

trường holdings: 

 “Cannot delete selected caption. Selected caption is used by range statements”. 
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Các trường 85x mà bạn cố gắng xoá trong chế độ nâng cao của công cụ chỉnh sửa Holdings 

chứa thông tin mô tả và mẫu liệu kê holdings được sử dụng cho trường 86x. Vì vậy bạn 

không thể xoá chúng.  

 About to add textual field to record. OK to continue? 

Nếu bạn trả lời Yes cho thông báo này, hệ thống sẽ thêm một trường văn bản LIB HAS , 

ví dụ như trường 866 tới biểu ghi checkin. Trường 866 này liên quan tới trường MARC 

LIB HAS đã được đánh dấu trong công cụ chỉnh sửa Holdings. Lưu ý rằng trường MARC 

LIB HAS được tự động định dạng sẽ không thể được xoá. 

V. Khiếu nại ấn phẩm muộn 

Để khiếu nại các kỳ ấn phẩm về muộn, bạn phải được gán quyền 088 (Claim overdue 

issues). 

Khi bạn khiếu nại ấn phẩm, một bức thư (dạng bản in) hoặc một email sẽ được tạo 

ra và gửi cho nhà cung cấp, yêu cầu họ gửi ấn phẩm tới thư viện. Thông tin từ biểu ghi đơn 

đặt hàng sẽ xuất hiện trong thư khiếu nại để nhà cung cấp có thể đối chiếu được các thông 

tin từ thư khiếu nại với đơn đặt hàng mà thư viện đã đặt mua trước đó. 

Lưu ý: Innovative khuyến cáo các thư viện gửi khiếu nại thường xuyên, đặc biệt là đối với 

các ấn phẩm về muộn thông qua email để tránh trường hợp khiếu nại cùng lúc quá nhiều 

gây khó kiểm soát cho cả hai bên, mặt khác khiếu nại sớm giúp tài liệu nhanh chóng về thư 

viện hơn. 

Khi mỗi khiếu nại được gửi qua email, mỗi yêu cầu khiếu nại sẽ nằm trên một dòng trong 

nội dung email đó. 

Nếu trên box (tương đương 1 kỳ ấn phẩm) hiển thị thêm 1 chữ số xuất hiện sau chữ LATE, 

ví dụ như LATE1, LATE2; thì chữ số đó chỉ ra rằng kỳ ấn phẩm đó đã được khiếu nại bấy 

nhiêu lần 

Khi bạn đang thực hiện khiếu nại cho kỳ ấn phẩm muộn, hệ thống sẽ hiển thị trường PAID 

cuối cùng trong biểu ghi đặt hàng, để bạn có thể xác minh với nhà cung cấp rằng việc thanh 

toán cho ấn phẩm đã được thực hiện.  

1. Quy trình khiếu nại 

Bạn có thể tìm kiếm các kỳ ấn phẩm muộn (có trạng thái LATE) trong toàn bộ cơ 

sở dữ liệu của thư viện. Sau khi tìm kiếm, thư viện có thể gửi khiếu nại đối với các kỳ ấn 

phẩm này. 

Sierra cung cấp cho người dùng 4 phương thức tìm kiếm các kỳ ấn phẩm muộn bao 

gồm: 
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 Range: tìm trong một phạm vi các biểu ghi (search a range). Theo mặc định, 

phạm vi này được thiết lập là tìm trên toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

 Review: Tìm theo 1 danh sách (search a review file) 

 Index: Tìm theo các tiêu chí (search a database index) 

 Advanced: Tìm kiếm nâng cao (Advanced Word Searching). 

Để tìm kiếm các ấn phẩm định kỳ muộn, thực hiện các bước dưới đây: 

Bước 1: Chọn Claiming từ danh sách chức năng  

Bước 2: Chọn một phương thức tìm kiếm ấn phẩm muộn ở mục Range phía bên trái giao 

diện. Trong đó, bạn có thể chọn 1 trong 4 phương thức sau: 

- Tìm kiếm theo một phạm vi các biểu ghi 

- Tìm kiếm theo các danh sách (review file) 

- Tìm kiếm theo các chỉ mục tìm (ví dụ như nhan đề, tác giả, chủ đề…) 

- Tìm kiếm năng cao 

Bước 3: Thiết lập các tham số tìm. Ví dụ, nếu tìm kiếm theo một phạm vi các biểu ghi, 

nhập số biểu ghi đầu tiên và số biểu ghi cuối cùng của phạm vi tìm kiếm 

Bước 4: Chọn “Start” 

Sierra sẽ thực hiện tìm kiếm đối với các biểu ghi có chứa kỳ ấn phẩm muộn. Nếu tìm thấy 

ấn phẩm muộn, hệ thống sẽ hiển thị thẻ checkin của kỳ ấn phẩm muộn đã được lựa chọn. 

Nếu bạn muốn khiếu nại các kỳ ấn phẩm khác những kỳ ấn phẩm được đánh dấu tự động, 

đánh dấu checkbox vào kỳ ấn phẩm mong muốn. 

Bước 5: Khi các kỳ ấn phẩm muộn được tìm thấy, bạn có thể: 

 Khiếu nại  

 Chọn “Next” để đi tới biểu ghi tiếp theo 

 Chọn “Stop” để kết thúc quá trình tìm các ấn phẩm muộn và thoát khỏi biểu ghi hiện 

tại. Khi đó, hệ thống xuất hiện một hộp thoại mô tả chi tiết số biểu ghi được quét và 

số biểu ghi tìm thấy được xuất hiện.  

 

Nếu bạn thực hiện khiếu nại bất kỳ kỳ ấn phẩm nào, bạn sẽ được nhắc nhở để lưu 

lại những thay đổi cho biểu ghi. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_subset.html#searching_a_range_of_records
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_claim_review_file.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_subset.html#searching_a_subset_of_an_index_of_records
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_search_advanced.html
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Lưu ý: Nếu bạn biết rõ rằng một số kỳ của một ấn phẩm có trạng thái muộn và cần thiết 

phải khiếu nại chúng, bạn không cần phải sử dụng chức năng Claiming để thực hiện việc 

tìm kiếm các kỳ ấn phẩm muộn đó. Thay vào đó, bạn có thể tìm kiếm tên ấn phẩm đó và 

thực hiện khiếu nại đối với các kỳ ấn phẩm muộn từ thẻ checkin của ấn phẩm. 

Sau khi tìm kiếm và hiển thị thẻ checkin chứa kỳ ấn phẩm muộn, thay đổi chức năng thẻ 

checkin bằng cách chọn Tool | Card Function | Claim. Sierra sẽ tự động đánh dấu các kỳ 

ấn phẩm có trạng thái muộn. Để xác định các kỳ ấn phẩm cần khiếu nại khác các mục được 

tự động đánh dấu, click chuột vào các mục cần khiếu nại theo mong muốn.   

1.1. Khiếu nại các ấn phẩm muộn bằng phương thức tìm kiếm trên một phạm vi các biểu 

ghi 

Để khiếu nại cho các kỳ ấn phẩm muộn, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Chọn Tools | Search | Range từ thanh menu 

Bước 3: Chọn “Range” từ các giá trị thả xuống trong mục phương thức tìm phía bên trái 

giao diện 

 

Bước 4: Nhập loại biểu ghi (ký tự đại diện tương ứng với loại biểu ghi cần tìm) và số biểu 

ghi bắt đầu của phạm vi tìm kiếm (không bao gồm số check digit) vào hộp thoại văn bản 

của mục “Start”, ví dụ c1000008 (c=checkin) 

Theo mặc định, hệ thống sẽ hiển thị biểu ghi đầu tiên trong cơ sở dữ liệu (tương ứng với 

loại biểu ghi mà bạn cần tìm) trong mục Start. 
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Nếu thư viện của bạn có nhiều chi nhánh, mục Start chứa số biểu ghi đầu tiên của chi nhánh 

đó. 

Bước 5: Nhập loại biểu ghi (ký tự đại diện tương ứng với loại biểu ghi cần tìm) và số biểu 

ghi cuối cùng của phạm vi tìm kiếm (không bao gồm số check digit) vào hộp thoại văn bản 

của mục “Stop”. Ví dụ, c10143567 

Theo mặc định, hệ thống sẽ hiển thị biểu ghi cuối cùng trong cơ sở dữ liệu (tương ứng với 

loại biểu ghi mà bạn cần tìm) trong mục “Stop”. 

Nếu thư viện của bạn có nhiều chi nhánh, mục Stop chứa số biểu ghi cuối cùng của chi 

nhánh đó. 

 

Bước 6: Chọn nút “Start” để bắt đầu tìm kiếm. Khi hệ thống thực hiện tìm kiếm biểu ghi, 

hệ thống sẽ hiển thị số biểu ghi của biểu ghi hiện tại trong hộp thoại Current 

 

Tại giao diện này, người dùng có thể chọn “Next” để hiển thị biểu ghi tiếp theo, chọn 

“Stop” để xoá tìm kiếm. 

Bước 7: Khiếu nại ấn phẩm muộn 

Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đánh dấu các kỳ ấn phẩm có trạng thái muộn mà người 

dùng có thể khiếu nại. Trong trường hợp thư viện chỉ muốn khiếu nại một số kỳ, chọn các 

kỳ ấn phẩm cần khiếu nại theo mong muốn. 
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Chọn “Claim One” để khiếu nại 1 kỳ ấn phẩm, chọn “Claim all” để khiếu nại cho tất cả 

các kỳ ấn phẩm có trạng thái “LATE” của thẻ checkin. 

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

1.2. Khiếu nại các ấn phẩm muộn bằng phương thức sử dụng danh sách (review file) 

Quy trình dưới đây mô tả việc thực hiện khiếu nại những ấn phẩm muộn trong các biểu ghi 

thuộc một danh sách (review file) có sẵn: 

Khi bạn chọn tìm kiếm ấn phẩm theo một danh sách, hệ thống sẽ sao chép danh sách đó và 

tất cả các tìm kiếm sẽ được thực hiện trên bản sao. Trong quá trình đó, người dùng khác 

vẫn hoàn toàn có thể cập nhật danh sách gốc (chỉnh sửa review file gốc bằng cách thêm, 

xoá hoặc sắp xếp các biểu ghi trong danh sách) hoặc chỉnh sửa các biểu ghi (bằng cách sử 

dụng các công cụ cập nhật như Rapit update) trong khi bạn vẫn đang thực hiện tìm kiếm 

trên bản sao của danh sách đó trong chức năng Claiming. Do đó, nếu bạn thoát khỏi tệp tin 

sau quá trình tìm kiếm và sau đó truy cập lại, những nội dung trong tệp tin có thể sẽ khác 

lúc ban đầu do đã được cập nhật lại.  

Để tìm kiếm các biểu ghi chứa kỳ ấn phẩm muộn trong một sanh sách (review file): 

Bước 1: Trong chức năng Claiming, chọn một danh sách từ các giá trị thả xuống trong 

mục Review File 

Bước 2: Chọn “Start” để bắt đầu tìm kiếm 

Khi Sierra thực hiện tìm kiếm trong danh sách, nó sẽ hiển thị tiến trình xử lý trong mục 

the Current__of __ boxes. 
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Khi đó, giao diện hiển thị kết quả tìm như sau: 

 

Trên giao diện này, người dùng có thể sử dụng các điều hướng đối với danh sách. Tính 

năng này luôn có sẵn khi bạn khiếu nại ấn phẩm muộn hoặc khiếu nại biểu ghi đơn hàng. 

- Để xem các biểu ghi chứa kỳ ấn phẩm muộn tiếp theo trong danh sách, chọn 

nút “Next” 

- Để xem biểu ghi trước đó, chọn nút “Back” 

- Để chuyển sang một biểu ghi khác trong danh sách, nhập số thứ tự của biểu 

ghi trong sách vào mục Jump sau đó chọn nút “Jump”. Nếu biểu ghi đó chứa 

các kỳ ấn phẩm muộn và có thể thực hiện khiếu nại, Sierra sẽ hiển thị thẻ 

checkin của biểu ghi. Nếu không, hệ thống sẽ tiếp tục tìm kiếm các biểu ghi 

có thể khiếu nại trong danh sách (review file) mà bạn đã chọn.   

Bước 3: Khiếu nại ấn phẩm muộn 

Theo mặc định, hệ thống sẽ tự động đánh dấu các kỳ ấn phẩm có trạng thái muộn mà người 

dùng có thể khiếu nại (những kỳ ấn phẩm màu hồng có trạng thái LATE như hình trên). 

Trong trường hợp thư viện chỉ muốn khiếu nại một số kỳ, chọn các kỳ ấn phẩm cần khiếu 

nại theo mong muốn. 

Chọn “Claim One” để khiếu nại 1 kỳ ấn phẩm, chọn “Claim all” để khiếu nại cho tất cả 

các kỳ ấn phẩm có trạng thái “LATE” của thẻ checkin. 

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

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng một danh sách các biểu ghi thư mục để khiếu nại ấn phẩm muộn 

hoặc khiếu nại cho biểu ghi đơn hàng, các box Current X of X ở phía trên của giao diện 

sẽ hiển thị vị trí tương ứng của biểu ghi đó trong danh sách, tuỳ thuộc vào từng loại biểu 

ghi. Ví dụ: 
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Trong đó: 

Box 1 Box này hiển thị số của biểu ghi checkin hoặc biểu ghi đơn hàng hiện 

đang được quét và hiển thị. 

Box 2 Box này hiển thị số của biểu ghi thư mục trong danh sách. 

 

Bởi vì biểu ghi thư mục có thể chứa nhiều biểu ghi checkin hoặc biểu ghi đơn hàng đính 

kèm tới nó. Chính vì thế, số hiển thị trong box 1 (số của biểu ghi checkin hoặc biểu ghi 

đơn hàng) có thể lớn hơn số ở box 2. Ví dụ: Nếu hệ thống đã quét 95 biểu ghi checkin hoặc 

biểu ghi đơn hàng được đính kèm tới 90 biểu ghi thư mục, Sierra sẽ hiển thị 2 box tương 

ứng là "Current 95 of 90". 

2. In khiếu nại 

Bạn có thể in các khiếu nại cho ấn phẩm định kỳ tại bất kỳ thời điểm nào sau khi bạn đã 

xếp chúng vào danh sách đợi in. Các khiếu nại sẵn sàng để in ra và gửi đi được hiển thị 

trong một danh sách serial-claims-awaiting-processing  

Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng này, bạn có thể sử dụng các mẫu in để in để in 

khiếu nại ấn phẩm định ky trên một mẫu in khiếu nại duy nhất. Thư viện cũng có thể nhóm 

các khiếu nại khi sử dụng khung mẫu in. 

Trước khi thực hiện in các khiếu nại, người dùng có thể: 

 Sắp xếp các khiếu nại 

 Xoá các khiếu nại từ danh sách 

 Chị chọn in các khiếu nại mà bạn muốn gửi 

 Giới hạn các khiếu nại trong danh sách theo nhà cung cấp hoặc theo kho 

 Xem hoặc chỉnh sửa biểu ghi liên quan 

Lưu ý: 

Tại một thời điểm, chỉ có một người dùng có thể xem danh sách các khiếu nại đang 

chờ xử lý (in). Nếu có người dùng khác đang xem danh sách này khi bạn chuyển sang chức 

năng Send Claims, Sierra sẽ hiển thị tin nhắn cảnh báo: Warning: Failed to load claims 

to print. Claim printing is locked (Không thể tải các khiếu nại để in. Chức năng in khiếu 

nại đã bị khoá) và ngăn không cho phép bạn xem tệp tin.  
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2.1. Quy trình in khiếu nại 

Để in thư khiếu nại trong danh sách các khiếu nại ấn phẩm định kỳ đang chờ xử lý 

(serial-claims-awaiting-processing) thực hiện các bước theo quy trình dưới đây: 

Bước 1: Chọn Send Claims từ danh sách chức năng (mục Function). Sierra sẽ hiển thị các 

khiếu nại mà người dùng có thể in. 

Bước 2: Chọn các khiếu nại cần in bằng cách đánh dấu checkbox vào ô trống tương ứng 

với số thứ tự của biểu ghi checkin cần in 

 

Bước 3: Chọn “Claim Print”. 

Bước 4: Chọn tuỳ chọn “Print Setup”.  

Các tùy chọn này khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng mẫu in, cụ thể như sau: 

Nếu thư viện sử dụng các khung mẫu in (Print Templates) 

Chọn xem bạn muốn in tất cả (Print all) các khiếu nại hoặc chỉ in các khiếu nại mà 

bạn chọn  

 

 

Nếu thư viện không sử dụng khung mẫu in 

Bạn có thể chọn các tuỳ chọn sau: 
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 (Optional) Nếu thư viện của bạn sử dụng máy in tractor feed, hệ thống sẽ hiển thị 

tuỳ chọn để căn chỉnh giấy. Chọn Align Paper và sau đó chọn Print. Máy in sẽ 

thực hiện in thử trang, và Sierra sẽ nhắc nhở căn chỉnh giấy. Chọn “Cancel” để huỷ 

quá trình in; chọn “No” để in lại trang in thử với khuôn giấy đã được căn chỉnh lại, 

hoặc chọn “Yes” để quay lại hộp thoại thiết lập in. 

 

 Xác định xem bạn muốn in tất cả các khiếu nại hoặc chỉ in những khiếu nại mà bạn 

chọn.  

 Số lượng bản sao mà bạn muốn in 

 Bạn có muốn in khiếu nại sử dụng biểu mẫu in (across the form). 

 

 

Bước 5: Chọn “Print”  

 Nếu thư viện sử dụng các khung mẫu in (Print Templates), hệ thống sẽ nhắc nhở 

bạn chọn một khung mẫu 

 

 Chọn 1 khung mẫu in sau đó chọn “Select” 

 Khi đó, hệ thống hiển thị hộp thoại thiết lập cho máy in: 
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 Chọn “Print” để hệ thống in các khiếu nại bạn đã chọn. 

 Nếu thư viện không sử dụng khung mẫu in, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại lựa chọn 

phương thức in (sử dụng máy in nội bộ hoặc gửi qua email) 

 

 Khi chọn máy in nội bộ (Local Printer), hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại nhắc 

nhở bạn chọn một máy in như hình dưới đây: 
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 Sau đó chọn “Print”, hệ thống hiển thị tiến trình in trong quá trình in 

 

 Khi quá trình in kết thúc, Sierra hiển thị một hộp thoại trạng thái in (Print 

Status), yêu cầu bạn xác nhận rằng bản in chính xác. Chọn “Yes” nếu khiếu 

nại đã được in thành công, chọn “No” nếu có vấn đề xảy ra trong quá trình 

in. Nếu bạn chọn Yes, các tệp tin đã in sẽ được xoá khỏi danh sách các khiếu 

nại đang chờ xử lý, nếu chọn “No”, các khiếu nại vẫn tồn tại trong danh 

sách mà không bị xoá. 

 

2.2. Thiết lập khung mẫu in (Print templates) 

Để sử dụng khung mẫu in cho các tài liệu dạng bản in (các thông báo lưu thông, 

khiếu nại…) thực hiện theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn File | Select Printer | Print Templates. 

Bước 2: Chọn yếu tố cần thiết lập khung mẫu in (ví dụ như Purchase Orders,  Monographic 

Labels…) từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục Select output type 
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Bước 3: Chọn một phương thức in (printer hoặc PDF) từ các giá trị thả xuống trong mục 

Select print method sau đó chọn “OK”. Trong đó: 

 Printer (in bằng máy in).  

Nếu bạn chọn phương thức này, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại Print Sevice. Để in 

một form mẫu: 

1. Chọn tên một máy in từ danh sách các máy in nội bộ trong danh sách 

thả xuống. 

2. Thiết lập các tuỳ chọn in theo mong muốn, dựa trên các khả năngcủa 

máy in (ví dụ nếu máy in được chọn không phải là máy in màu, nút Color 

trong mục Color Appearance sẽ không có sẵn. 

3. Để in một mẫu in, chọn Print. Để huỷ việc in mẫu, chọn Cancel 

 PDF (in ra file .PDF) 

 

Lưu ý: Việc hỗ trợ máy in và khả năng truy cập các máy in dựa trên sự hỗ trợ của hệ điều 

hành của máy trạm đối với các máy in cụ thể có sẵn của thư viện. Do đó, đối với mỗi máy 

in mà bạn muốn sử dụng để in ấn các nội dung trong Sierra, bạn phải cài đặt máy in đó 

trước khi kết nối tới phần mềm để thực hiện việc in ấn.  

Nếu bạn muốn hệ thống sử dụng 1 khung mẫu in duy nhất cho mỗi phiên làm việc, bạn 

phải đánh dấu vào mục Save this printer selection. 

VI. Đóng tập 

Tính năng đóng tập của Sierra cho phép thư viện quản lý các bài trích báo, tạp chí 

của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Các ấn phẩm này sẽ được đóng thành từng 

cuốn theo một phạm vi thời gian, giúp thư viện dễ quản lý và thuận tiện, dễ dàng hơn cho 

người dùng tìm kiếm. Tính năng này cho biết hiện các số, kỳ ấn phẩm nào đang được gửi 

đi đóng tập, hoặc các tập đã đóng hiện đang có trong thư viện… 

Để đóng tập ấn phẩm định kỳ, bạn phải được gán quyền 089 (Bind serials). Tham 

khảo các quyền được sử dụng trong Sierra để biết thêm thông tin.  

Chức năng đóng tập trong Sierra bao gồm 3 bước 

 Tìm kiếm các kỳ ấn phẩm để đóng tập và in thông tin ấn phẩm, các kỳ sẽ gửi đi đóng 

tập.  

 Gửi ấn phẩm đi đóng tập và in phiếu đóng tập 

 Nhận ấn phẩm đã đóng tập.  
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Trước khi thực hiện việc đóng tập cho ấn phẩm, thư viện cần xác định các kỳ ấn phẩm để 

đóng tập. 

Sierra sử dụng một trong hai phương thức để xác định những kỳ ấn phẩm có đủ điều kiện 

để đóng tập: 

- Weak binding: Kết hợp một số kỳ ấn phẩm cần đóng tập theo mong muốn. Trong 

đó, ít nhất một kỳ ấn phẩm có trạng thái là "ARRIVED", "PARTIAL", 

"TO BIND", "BIND PREP", or "BOUND" (Các kỳ ấn phẩm có trạng thái 

“BOUND” chỉ được lựa chọn nếu số bản sao đã đóng tập nhỏ hơn số bản sao của 

ấn phẩm). Tất cả các kỳ ấn phẩm trong Binding delay (Số kỳ ấn phẩm được giữ 

lại trên giá khi các Unit Binding được gửi đi đóng tập) phải có một trong các 

trạng thái sau: "ARRIVED", "PARTIAL", "TO BIND", "BIND PREP", or 

"BOUND" 

- Standard binding: Đóng tập theo tiêu chuẩn (tìm kiếm tất cả các kỳ ấn phẩm có 

trạng thái “ARRIVED" hoặc "PARTIAL" trên thẻ checkin và thực hiện đóng tập 

cho các kỳ theo số lượng đã thiết lập trong tham số Unit of binding của thẻ 

checkin. Ví dụ 24). 

Để đóng tập cho các kỳ ấn phẩm, thực hiện các bước theo các mục dưới đây: 

1. Tìm kiếm các kỳ ấn phẩm để đóng tập 

Sierra cung cấp hai phương thức tìm kiếm các kỳ ấn phẩm đã sẵn sàng để đóng tập. 

Bao gồm tìm kiếm trên tất cả các ấn phẩm trong cơ sở dữ liệu và tìm kiếm trên một thẻ cụ 

thể. 

1.1. Tìm kiếm tất cả các ấn phẩm định kỳ 

Bạn có thể thực hiện tìm kiếm tất cả ấn phẩm định kỳ có trong cơ sở dữ liệu của thư 

viện để tìm các ấn phẩm có chứa các kỳ sẵn sàng để gửi đi đóng tập. Khi tìm thấy các kỳ 

ấn phẩm sẵn sàng, Sierra sẽ hiển thị thẻ checkin có chứa các kỳ ấn phẩm đó. Bạn có thể in 

phiếu thông tin về ấn phẩm và các kỳ ấn phẩm sẽ gửi đi đóng tập hoặc xếp chúng vào danh 

sách đợi để in theo lô sau khi kết thúc quá trình tìm kiếm. Để tìm kiếm tất cả các ấn phẩm 

định kỳ, thực hiện theo các bước dưới đây: 

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

Bước 2: Chọn một phương thức để tìm kiếm các kỳ ấn phẩm. Trong đó 

 Range: Tìm theo một phạm vi các biểu ghi trong hệ thống  (Theo mặc định, hệ thống 

xác định phạm vi từ số biểu ghi đầu tiên tới số biểu ghi cuối cùng trong hệ thống). 

 Review: Tìm theo một danh sách báo cáo thống kê (review file)  

 Index: Tìm theo một tiêu chí xác định (nhan đề, tác giả, chủ đề…) 
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Bước 3: Chọn “Start” để bắt đầu tìm kiếm. Sierra sẽ tìm kiếm tất cả các biểu ghi có chứa 

các kỳ ấn phẩm sẵn sàng để đóng tập. Khi tìm thấy các kỳ ấn phẩm phù hợp, hệ thống sẽ 

hiển thị thẻ checkin của chúng và các kỳ sẵn sàng để đóng tập đã được lựa chọn sẵn như 

hình dưới đây: 

 

Lưu ý: Số lượng kỳ ấn phẩm được đánh dấu để đóng tập phụ thuộc vào giá trị mà bạn thiết 

lập trong trường Unit of Binding (số lượng kỳ ấn phẩm gửi đi đóng tập) của thẻ checkin. 

Trong trường hợp trên, giá trị Unit of Binding được thiết lập là 6. 

Nếu bạn muốn đóng tập các kỳ ấn phẩm khác với những kỳ đã được đánh dấu trong thẻ 

checkin, hãy chọn các kỳ mong muốn. 

Bước 4: Chọn “Print Pull Slip” để in phiếu thông tin về ấn phẩm và các kỳ ấn phẩm sẽ gửi 

đi đóng tập. Hệ thống cung cấp các tuỳ chọn in như thế nào phụ thuộc vào các thiết lập liên 

quan tới phương thức in và máy in của thư viện.  

Bước 5: Chọn “Next” để đi tới biểu ghi tiếp theo hoặc chọn “Previous” để quay trở lại biểu 

ghi trước. Chọn “Stop” để thoát khỏi tìm kiếm và thoát khỏi biểu ghi hiện tại. Sierra sẽ 

hiển thị hộp thoại chứa thông tin chi tiết về số biểu ghi đã quét và số biểu ghi được tìm 

kiếm như giao diện dưới đây: 
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1.2. Tìm kiếm một phần ấn phẩm để gửi đi đóng tập 

Ngoài việc tìm kiếm tất cả ấn phẩm định kỳ có trong cơ sở dữ liệu của thư viện, Sierra 

còn cung cấp tính năng cho phép người dùng thực hiện tìm kiếm một phần ấn phẩm để gửi 

đi đóng tập và in phiếu thông tin về ấn phẩm, cũng như các kỳ ấn phẩm sẽ gửi đi đóng tập 

tại bất kỳ thời điểm nào. Phương pháp này rất hữu ích đối với người dùng trong khi họ 

đang nhận hoặc khiếu nại ấn phẩm định kỳ, bởi vì khi đó thẻ checkin đã được hiển thị trên 

giao diện mà không mất công thực hiện tìm kiếm thêm 1 lần nữa.   

Để đóng tập các kỳ ấn phẩm của một thẻ checkin: 

Bước 1: Chọn “To Bindery” từ danh sách chức năng (mục Function). Lưu ý rằng bạn cũng 

có thể gửi các kỳ ấn phẩm đi đóng tập từ thẻ Card, ở trong các chức năng khác. 

Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin của ấn phẩm định kỳ. Nếu bạn truy cập thẻ checkin từ 

một chức năng khác chức năng To Bindery, chọn Tool | Card Function | Bind 

Bước 3: Chọn các kỳ ấn phẩm để gửi đi đóng tập 

Theo mặc định, hệ thống sẽ tự đánh dấu vào các kỳ ấn phẩm sẽ gửi đi đóng tập. Số lượng 

kỳ ấn phẩm được đánh dấu phụ thuộc vào giá trị mà bạn thiết lập trong trường Unit of 

Binding (số lượng kỳ ấn phẩm gửi đi đóng tập), và lấy từ kỳ ấn phẩm đầu tiên thoả mãn 

yêu cầu đóng tập của thẻ checkin. Nếu bạn muốn đóng tập các kỳ ấn phẩm khác với những 

kỳ đã được đánh dấu trong thẻ checkin, hãy chọn các kỳ mong muốn. 
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Bước 4: Chọn “Print Pull Slip” để in phiếu thông tin về ấn phẩm và các kỳ ấn phẩm sẽ gửi 

đi đóng tập. Hệ thống cung cấp các tuỳ chọn in như thế nào phụ thuộc vào các thiết lập liên 

quan tới phương thức in và máy in của thư viện.  

Bước 5: Chọn nút “To Bindery”, hệ thống hiển thị hộp thoại Send to Bindery như sau: 

 

Trong hộp thoại này: 

- Đánh dấu vào mục Print Slip nếu bạn muốn in một phiếu đóng tập 

- Chọn một giá trị sổ xuống trong trường Status, bao gồm “To Bind” và “Bind 

Prep”. Hai giá trị này cho biết kỳ ấn phẩm đang thuộc phạm vi chuẩn bị đóng tập 

hoặc đang ở nơi đóng tập. 

Lưu ý: Nếu bạn chọn một trạng thái cho ấn phẩm bảng cách sử dụng hộp thoại này, số 

lượng bản sao đã nhận có thể sẽ không trùng khớp với số bản mà thư viện sẽ gửi đi đóng 

tập. Do đó, để chỉnh sửa số lượng bản sao gửi đóng tập, bạn có thể sử dụng tính năng 

Modify Boxes Individually hoặc Update Boxes as a Group. 

- Copies to Bind: Số bản sao của kỳ ấn phẩm sẽ gửi đi đóng tập (Nếu thư viện đặt 

mua mỗi kỳ ấn phẩm 3cuốn, giá trị tối đã trong mục này sẽ là 3. Bạn chỉ có thể 

chọn giá trị nhỏ hơn số bản sao đã đặt mua). Thông thường, giá trị trong trường 

này do hệ thống tự động tạo ra, dựa trên thông tin khai báo trước đó của thẻ 

checkin. 
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- Chọn định dạng cho phiếu in từ các giá trị sổ xuống trong mục Slip Format 

- Đánh dấu vào mục Keep Old Transaction Date nếu bạn không muốn thay đổi 

thời gian giao dịch của thẻ checkin. Lưu ý, nếu bạn tích chọn mục này, giá trị 

trong trường To Bindery Date bị vô hiệu hoá. 

- Đánh dấu vào mục Delate Items for Individual Issues nếu bạn muốn xoá các tài 

liệu được đính kèm với các kỳ ấn phẩm sẽ gửi đi đóng tập. 

- Chọn lại ngày đóng tập trong mục To Bindery Date (nếu muốn) 

- Khai báo lại phạm vi các kỳ ấn phẩm gửi đóng tập (từ kỳ bao nhiêu tới kỳ bao 

nhiêu) trong mục Volumes and Issues nếu muốn. 

- Thêm ghi chú trong mục Note. 

Bước 6: Nếu bạn chọn Print Slip ở bước 5, hệ thống xuất hiện hộp thoại chỉnh sửa phiếu 

đóng tập như hình dưới: 

 

Tại giao diện này, bạn có thể chỉnh sửa các thông tin đóng tập theo mong muốn 

Bước 7: Chọn “OK”. Hệ thống sẽ tiến hành in phiếu đóng tập, quy trình gửi ấn phẩm đi 

đóng tập đã hoàn tất. 

2. Nhận ấn phẩm đã đóng tập 

Sau khi ấn phẩm đã hoàn tất việc đóng tập từ các nhà in, bạn có thể nhận các ấn phẩm 

về thư viện. Để nhận sổ đóng tập (bao gồm nhiều kỳ ấn phẩm được đóng lại với nhau theo 

các tiêu chí nhất định) thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Check In Bound từ danh sách chức năng (mục Function) 
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Bước 2: Tìm và hiển thị thẻ checkin của ấn phẩm 

Bước 3: Chọn các kỳ ấn phẩm bạn muốn nhận về 

Theo mặc định, Sierra sẽ lựa chọn các kỳ có trạng thái “TO BIND” để nhận. Nếu bạn muốn 

nhận các kỳ ấn phẩm khác các phần mà hệ thống đã đánh dấu, lựa chọn các box tương ứng. 

Bước 4: Chọn “Check In Bound”. Khi đó, hộp thoại Return From Bindery xuất hiện, 

nhập các thông tin đóng tập trong hộp thoại này: 

 

Khi ấn phẩm định kỳ được quay trở lại thư viện từ nơi đóng tập, bạn có thể sử dụng 

chức năng Checkin Bound để cập nhật các biểu ghi tài liệu có liên quan hay các 

trường LIB HAS. Khi sổ đóng tập được nhận về, bạn có thể quán lý các thay đổi sẽ 

thực hiện đối với cơ sở dữ liệu của mình bằng cách chọn các tuỳ chọn trong hộp thoại 

này. 

Trong đó: 

- To Bindery Date: Thời gian nhận sổ đóng tập từ nơi đóng tập. Theo mặc 

định, hệ thống sẽ hiển thị ngày hiện tại trong trường này. Bạn có thể chỉnh 

sửa thời gian trong trường này bằng cách kích đúp vào giá trị thời gian hiện 

tại và chọn một ngày thích hợp. Tuỳ chọn này không có sẵn nếu bạn lựa chọn 

giá trị Keep Old Transaction Date option 

- Keep Old Transaction Date: Lựa chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn ngày 

nhận sổ đóng tập giữ nguyên thời gian giao dịch ban đầu. Thời gian giao dịch 



                                          Phân hệ Ấn phẩm định kỳ trong Sierra 

76 
 

ban đầu thông thường chính là ngày mà bạn đã nhận kỳ ấn phẩm đặt mua về 

thư viện. Nếu bạn chọn tuỳ chọn này, bạn không thể thay đổi giá trị trong 

trường Transaction Date. 

- Delete items for Individual Issues: Chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn xoá 

các biểu ghi tài liệu đính kèm tới các kỳ ấn phẩm hiện đã được đóng tập. Khi 

tuỳ chọn này được lựa chọn, Sierra sẽ hiển thị hộp thoại dưới đây: 

 

Sierra sẽ tự động lựa chọn các biểu ghi tài liệu được đính kèm với các kỳ ấn 

phẩm đã đóng tập. Nếu bạn muốn xoá các biểu ghi tài liệu khác, chọn các 

biểu ghi cần xoá bằng cách đánh dấu vào hộp checkbox tương ứng trong cột 

Delete. Chọn “Submit” để xoá các tài liệu mà bạn đã chọn. 

- Create item for Bound Issues: Chọn tuỳ chọn này nếu bạn muốn tạo biểu 

ghi tài liệu cho sổ đóng tập này. Khi tuỳ chọn này được chọn, hộp thoại Add 

New Record sẽ xuất hiện. Hệ thống sẽ tự động thêm các cấp độ đánh số cho 

sổ đóng tập trong trường VOLUME của biểu ghi tài liệu. 
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- Combine circulation statistics: Chọn tuỳ chọn này để kết hợp các thống kê 

lưu thông TOT CHKOUT, INTL USE, COPY USE, the IUSE3 của các 

biểu ghi tài liệu đính kèm với các kỳ ấn phẩm đã bị xoá, và cộng thêm các 

giá trị thống kê này vào biểu ghi tài liệu của sổ đóng tập mới. Bạn phải chọn 

cả 2 tuỳ chọn là Delete items for Individual Issues và Create item for 

Bound Issues để sử dụng tuỳ chọn này. 

Lưu ý rằng các trường dữ liệu trong các biểu ghi đã xoá được thống kê và 

giữ lại trong suốt quá trình làm việc của phiên giao dịch. Khi bạn tạo ra một 

biểu ghi tài liệu cho sổ đóng tập thay thế cho tất cả các biểu ghi đã xoá, tổng 

số lượt giao dịch trong các trường này sẽ được chèn thêm vào biểu ghi tài 

liệu mới. Do đó, bạn chỉ nên xoá các biểu ghi tài liệu của các kỳ ấn phẩm có 

cùng 1 volume hoặc thuộc cùng một chi nhánh trong một phiên làm việc để 

đảm bảo tổng số lượt giao dịch của từng trường trong các biểu ghi tài liệu đã 

xoá sẽ được cập nhật đầy đủ và chính xác vào biểu ghi tài liệu mới. 

- Append Volume to LIB HAS Field: Chọn tuỳ chọn này để thêm thông tin 

về các kỳ ấn phẩm đã đóng tập vào trường LIB HAS trong biểu ghi checkin. 

Nếu biểu ghi checkin của bạn trước đó không chứa trường này, bạn có thể 

thêm thông tin tới trường LIBHAS trong biểu ghi thư mục. Khi bạn chọn tuỳ 

chọn này, Sierra sẽ hiển thị dữ liệu LIB HAS hiện tại và cho phép bạn cập 

nhật thêm các thông tin Holdings sử dụng trình chỉnh sửa Holdings editor.  
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Sau đó chọn “Submit” để hoàn thành việc cập nhật. Nếu bạn chọn tuỳ chọn 

Append Volume to LIB HAS Field, bạn có thể chọn một trong các yếu tố 

dưới đây:  

 Change Status to Bound: Chọn tuỳ chọn này để thay đổi trạng thái 

của các box thành “BOUND” (đã đóng tập). Sierra sẽ không làm 

thay đổi số lượng các box. 

 Delete Range of Boxes: Chọn tuỳ chọn này để xoá các biểu ghi tài 

liệu đính kèm với các kỳ ấn phẩm đã đóng tập. Mặc định, hệ thống 

sẽ đánh dấu các biểu ghi cần xoá. Trong trường hợp muốn xoá các 

biểu ghi tài liệu khác, đánh dấu vào giá trị tương ứng trong cột 

Delete. Sau đó chọn “Submit” để hoàn tất việc xoá các biểu ghi đã 

chọn.  

- Reduce Range to 1 Box per Volume: Chọn tuỳ chọn này để thu gọn tất cả 

các box (tương ứng kỳ ấn phẩm) đã được đóng tập chung vào 1 sổ đóng tập 

thành 1 box duy nhất. Khi tuỳ chọn này được lựa chọn, Sierra sẽ nhắc nhở 

bạn xoá các biểu ghi tài liệu liên quan đến các box đã được đóng tập. Mặc 

định, hệ thống sẽ đánh dấu các biểu ghi cần xoá. Trong trường hợp muốn xoá 

các biểu ghi tài liệu khác, đánh dấu vào giá trị tương ứng trong cột Delete. 

Sau đó chọn “Submit” để hoàn tất việc xoá các biểu ghi đã chọn. Khi đó, hệ 
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thống sẽ thay đổi trạng thái của box còn lại thành “BOUND”, nhưng nó sẽ 

không cập nhật trường LIB HAS. 

 

- Change Status to Bound Only: Chọn tuỳ chọn này nếu thư viện chỉ muốn 

thay đổi trạng thái của các box thành “BOUND”. Sierra sẽ không thay đổi số 

lượng các box, việc xoá biểu ghi tài liệu, hoặc cập nhật các trường LIB HAS. 

- Copies Bound: Số lượng bản sao của kỳ ấn phẩm đã được đóng tập. Bạn 

không thể nhập số lượng bản sao đã đóng tập lớn hơn số lượng bản sao của 

mỗi kỳ ấn phẩm mà thư viện đã mua trong trường COPIES của biểu ghi 

checkin. 

- Note: Thông tin ghi chú được hiển thị trong trường NOTE của các box trong 

thẻ checkin. 

Bước 5: Chọn “OK” 

Tùy thuộc vào các tùy chọn bạn đã chọn trong hộp thoại Return From Bindery, hoàn 

thành các hộp thoại hiển thị bởi hệ thống. 

Bước 6: Chọn File | Close để thoát khỏi hệ thống. 

VII. Định tuyến 

Chức năng định tuyến ấn phẩm định kỳ cho phép thư viện quản lý các người dùng 

thường xuyên nhận ấn phẩm định kỳ mỗi khi ấn phẩm về thư viện. Ví dụ, với mỗi kỳ ấn 

phẩm thư viện đặt mua 3 bản sao, trong đó khi về thư viện, một bản được gửi định tuyến 

cho bạn đọc 1, Một bản được gửi định tuyến cho bạn đọc 2 và một bản thư viện giữ.  

 

Để thực hiện chức năng định tuyến ấn phẩm định kỳ cho người dùng, bạn phải được 

phân quyền chức năng 083 (Routing list maintenance). Tham khảo các chức năng phân 

quyền trong Sierra để biết thêm thông tin.  
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Sierra cung cấp hai phương thức định tuyến cho ấn phẩm định kỳ bao gồm: Quản lý 

danh sách định tuyến trên biểu ghi checkin của ấn phẩm định kỳ và quản lý các định tuyến 

trên biểu ghi bạn đọc. 

 

1. Quản lý danh sách định tuyến trên biểu ghi checkin của ấn phẩm định kỳ.  

1.1. Thêm một bạn đọc tới danh sách định tuyến của ấn phẩm định kỳ. 

Để thêm một bạn đọc tới danh sách định tuyến của ấn phẩm định kỳ thực hiện các 

bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Serials Checkin từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Tìm và hiển thị biểu ghi ấn phẩm định kỳ (biểu ghi thư mục có chứa các thẻ 

checkin) 

Nếu biểu ghi thư mục chứa nhiều hơn một biểu ghi checkin đính kèm, chọn một biểu ghi 

checkin mong muốn từ thẻ Summary. 

 

Bước 3: Click vào thẻ Routing phía bên trái giao diện. Số lượng các bạn đọc đang được 

định tuyến hiện tại sẽ được hiển thị ngay bên trên thẻ Routing 
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Bước 4: Chọn một bản sao của kỳ ấn phẩm mà bạn muốn định tuyến cho bạn đọc bằng 

cách kích chuột vào ô trống nằm ngay số của bản sao 

Bước 5: Chọn nút “Add”. Sierra sẽ hiển thị giao diện tìm kiếm biểu ghi. Thực hiện tìm 

kiếm biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn thêm họ vào danh sách định tuyến của ấn phẩm. 

Nếu tìm kiếm của bạn tìm thấy chính xác một biểu ghi bạn đọc, ngay lập tức hệ thống sẽ 

hiển thị biểu ghi bạn đọc đó trên giao diện.  

 

Trong trường hợp tìm kiếm được một danh sách kết quả, chọn một biểu ghi bạn đọc phù 

hợp bằng cách chọn một bạn đọc 
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Bước 7: Chọn “Use Patron record” từ giao diện hiển thị chi tiết biểu ghi bạn đọc, hoặc 

kích chuột vào nút “Select” (đối với trường hợp kết quả tìm kiếm trả lại một danh sách bạn 

đọc) để thêm bạn đọc tới danh sách định tuyến của ấn phẩm định kỳ. Khi đó, Sierra sẽ hiển 

thị thẻ Routing: 

 

Lưu ý: Mỗi bạn đọc sẽ chỉ có thể sử dụng một bản sao trong danh sách định tuyến của ấn 

phẩm định kỳ. Do đó, trong trường hợp cán bộ thư viện định tuyến nhiều bản sao ấn phẩm 

cho 1 bạn đọc (nhiều hơn 1 lần thêm 1 bạn đọc vào danh sách định tuyến) thì Sierra sẽ hiển 

thị một tin nhắn báo lỗi. 

 

Bước 8: Chọn “Close” để thoát khỏi biểu ghi thư mục.  
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1.2. Xoá một bạn đọc tới danh sách định tuyến của ấn phẩm định kỳ. 

Để xoá một định tuyến từ danh sách định tuyến của ấn phẩm định kỳ, thực hiện các bước 

theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Serials Checkin từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Tìm và hiển thị biểu ghi ấn phẩm định kỳ (biểu ghi thư mục có chứa các thẻ 

checkin) 

Nếu biểu ghi thư mục chứa nhiều hơn một biểu ghi checkin đính kèm, chọn một biểu ghi 

checkin mong muốn từ thẻ Summary. 

Bước 3: Chọn thẻ Routing. Khi đó danh sách định tuyến của ấn phẩm được hiển thị: 

 

Bước 4: Kích chuột vào tên bạn đọc cần xoá định tuyến cần xoá, sau đó chọn “Delete” 

 

Bước 5: Để thoát khỏi biểu ghi thư mục, chọn “Close” phía trên bên phải của giao diện.  

2. Quản lý các định tuyến trên biểu ghi bạn đọc. 

2.1. Thêm một định tuyến ấn phẩm định kỳ tới biểu ghi bạn đọc 

Thêm định tuyến các ấn phẩm định kỳ tới một biểu ghi bạn đọc bằng cách thêm nhan đề 

của ấn phẩm vào danh sách định tuyến của bạn đọc đó.  

Để thêm một ấn phẩm tới danh sách định tuyến của bạn đọc, thực hiện các bước theo hướng 

dẫn dưới đây: 
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Bước 1: Chọn Routing từ danh sách chức năng (mục Function) 

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn thêm định tuyến ấn phẩm 

định kỳ 

Bước 3: Chọn “Add Journal”. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm biểu ghi thư mục (biểu 

ghi thư mục có chứa các thẻ checkin). 

Nếu quá trình tìm kiếm trả lại duy nhất một biểu ghi với một bản sao, hệ thống sẽ tự động 

thêm ấn phẩm đó vào danh sách định tuyến cho bạn đọc. Nếu không, tiếp tục thực hiện các 

bước dưới đây. 

Bước 4: Chọn biểu ghi thư mục (tên ấn phẩm) cần thêm vào danh sách định tuyến cho bạn 

đọc từ danh sách kết quả tìm kiếm, sau đó chọn “Select” 

 

Bước 5: Nếu biểu ghi thư mục mà bạn chọn có nhiều hơn một biểu ghi checkin đính kèm, 

đánh dấu vào biểu ghi checkin mà bạn cần sử dụng trong thẻ Summary, sau đó chọn “Use 

select holdings” 
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Khi đó, hệ thống hiển thị giao diện như sau: 

 

Bước 6: Chọn một bản sao ấn phẩm cần định tuyến cho bạn đọc, sau đó chọn “Use” 

Lưu ý: Mỗi bạn đọc chỉ được định tuyến một bản sao ấn phẩm trong danh sách định tuyến 

(tương ứng trong một thẻ checkin). Trong trường hợp cán bộ thư viện thực hiện định tuyến 

nhiều hơn một bản sao trong một biểu ghi checkin cho một bạn đọc, hệ thống sẽ hiển thị 

một thông báo lỗi. 

Bước 7: Chọn “Add Journal” để thêm các ấn phẩm khác vào danh sách định tuyến cho 

bạn đọc, hoặc chọn “Close” để thoát khỏi biểu ghi bạn đọc. 
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2.2. Xoá một ấn phẩm định kỳ từ danh sách định tuyến trên biểu ghi bạn đọc 

Để xoá một ấn phẩm hỏi danh sách định tuyến trên biểu ghi bạn đọc, thực hiện xoá nhan 

đề của ấn phẩm định kỳ từ biểu ghi bạn đọc theo hướng dẫn dưới đây: 

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

Bước 2: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi bạn đọc mà bạn muốn dừng định tuyến ấn phẩm 

định kỳ 

Bước 3: Chọn ấn phẩm mà bạn muốn dừng định tuyến cho bạn đọc bằng cách click chuột 

vào tên ấn phẩm đó, hoặc click chuột vào số biểu ghi checkin: 

 

Bước 4: Chọn “Delete Journal” 

Bước 5: Để xoá thêm một định tuyến, chọn số biểu ghi checkin hoặc tên ấn phẩm cần xoá, 

sau đó chọn “Delete Journal”. Để thoát khỏi biểu ghi, chọn “Close” từ thanh công cụ phía 

trên bên phải giao diện. 

 


