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THAM SỐ BỔ SUNG TRONG SIERRA 

Các chức năng trong phân hệ bổ sung của Sierra cho phép bạn quản lý tất cả các vấn đề 

của việc đặt mua tài liệu, bao gồm cả việc nhập và gửi đơn hàng, nhận các tài liệu đã đặt 

hàng, khiếu nại hoặc huỷ đơn hàng và xử lý các hoá đơn. Các chức năng này cũng cho 

phép bạn quản lý và theo dõi tài chính của thư viện, bao gồm cả khả năng tạo và in các báo 

cáo thống kê, điều chỉnh quỹ, duy trì quỹ và quản lý thông tin các nhà cung cấp, tạo các 

báo cáo thống kê nhà cung cấp. 

Để phân hệ bổ sung hoạt động theo đúng chính sách của thư viện, chúng ta cần thiết lập 

các tham số bổ sung sao cho phù hợp. 

Dưới đây là danh sách các bảng và tham số cần cấu hình trong phân hệ Bổ sung của Sierra: 

I. Bảng giá trị chu kỳ khiếu nại (Claim cycle values table) 

Để có thể thực hiện các thao tác đối với bảng Claim cycle, bạn phải được gán quyền 661 

(Edit Claim Cycle Values). Nếu tài khoản của bạn được gán quyền 651 (View System 

Parameters) nhưng không được gán quyền 661, bạn có thể xem các giá trị trong bảng tuy 

nhien bạn không thể chỉnh sửa nó. Tham khảo các chức năng phân quyền trong Sierra để 

biết thêm thông tin.   

Các giá trị trong bảng chu kỳ khiếu nại cho phép bạn tạo, duy trì các chu kỳ khiếu nại và 

thời gian khiếu nại liên quan. Khi tạo một chu kỳ khiếu nại, bạn có thể gán một mã và số 

ngày tương ứng đối với 6 cấp độ khiếu nại và một khiếu nại khẩn cấp (rush). Chu kỳ khiếu 

nại mặc định là chu kỳ khiếu nại đầu tiên trong bảng này. Hệ thống sẽ áp dụng chu kỳ mặc 

định này cho bất kỳ nhà cung cấp nào không có mã chu kỳ khiếu nại hợp lệ, cũng như áp 

dụng cho các nhà cung cấp không được khai báo tên và địa chỉ trong biểu ghi đơn đặt hàng. 

Sau khi thiết lập các chu kỳ khiếu nại, bạn có thể nhập mã chu kỳ khiếu nại trong trường 

CLAIMCYCLE của biểu ghi nhà cung cấp. Khi bạn đặt một đơn đặt hàng sử dụng nhà 

cung cấp, mã chu kỳ khiếu nại trong biểu ghi nhà cung cấp cho hệ thống biết được khi nào 

các đơn đặt hàng của nhà cung cấp quá hạn và cần phải khiếu nại. 

Hệ thống sử dụng khiếu nại khẩn cấp trong trường hợp trường ORD NOTE trong biểu ghi 

đơn đặt hàng có giá trị là 'r'. Lưu ý rằng hệ thống sẽ không cho phép thực hiện khiếu nại 

khẩn cấp nếu trường ORD NOTE có giá trị là 'f' (for RUSH-CONF). Bạn cũng có thể sử 

dụng trường ORD NOTE để trì hoãn thời gian khiếu nại theo mặc định. Xem thêm thông 

tin mô tả trường ORD NOTE để biết thêm thông tin về khoảng thời gian trì hoãn.  
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Bạn có thể truy cập vào bảng các giá trị chu kỳ khiếu nại thông qua các cách sau:  

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Claim Cycle Values 

1. Mô tả chức năng 

* Xoá chu kỳ khiếu nại (Claim Cycles): 

Nếu bạn xoá một chu kỳ khiếu nại từ bảng này, hãy chắc chắn xoá mã của chu kì này ra 

khỏi tất cả các biểu ghi nhà cung cấp có chứa mã đó. 

* Xác định các giá trị cho trường RUSH và CLAIM 1-6 

Không thiết lập trường RUSH hoặc CLAIM 1-6 với giá trị là ‘0’. Bởi vì nếu làm như vậy, 

đơn đặt sẽ được đưa vào danh sách để khiếu nại mỗi ngày sau khi nó đạt chu kì khiếu nại 

trước đó. Ví dụ, nếu bạn thiết lập CLAIM 5 là 90 ngày và CLAIM 6 là 0 ngày, đơn đặt 

hàng sẽ được đưa ra để khiếu nại mỗi ngày sau khoảng thời gian 90 ngày trôi qua. Để ngăn 

chặn điều này, thư viện hãy thiết lập số ngày của cấp độ sau cao hơn cấp độ trước. 

2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây:  

Yếu tố   Mô tả 

Code Một mã chữ cái được nhập vào trường CLAIM CYCLE trong biểu ghi nhà 

cung cấp. Hệ thống không ngăn cản việc bạn nhập một mã trùng lặp, tuy 

nhiên mã này phải là duy nhất trong bảng. 

Rush Số ngày kể từ ngày tạo đơn đặt hàng đến khi hệ thống gửi một khiếu nại khẩn 

cấp (Rush Claim); giá trị tối đa là 5 chữ số. 

Claim 

1-6 

Số ngày kể từ ngày tạo đơn hàng đến khi hệ thống gửi một cấp độ khiếu nại. 

Có 6 cấp độ từ 1-6. 

II. Bảng mã quỹ ngoài thư viện (External funds codes) 

Để chỉnh sửa bảng mã quỹ ngoài thư viện, bạn phải được gán quyền 662 (Edit External 

Funds Codes). Nếu bạn được gán quyền 651 (View System Parameters) nhưng không được 

gán quyền 662, bạn có thể xem các giá trị trong bảng này tuy nhiên bạn không thể chỉnh 

sửa chúng. Tham khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 
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Bảng mã quỹ ngoài thư viện cho phép bạn duy trì một danh sách các tên quỹ dành cho các 

cơ quan chủ quản là nguồn tài trợ của thư viện. Những tên này sẽ được liên kết tới một mã 

quỹ tương ứng. Khi bạn tạo một quỹ cho thư viện, bạn có thể liên kết quỹ đó với một tên 

quỹ ngoài thư viện bằng cách nhập mã quỹ đó trong trường EXTERNAL FUND của biểu 

ghi quỹ.  

Bạn có thể truy cập bảng mã quỹ ngoài thư viện thông qua phương thức dưới đây:  

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | External Funds Codes 

1. Mô tả chức năng 

* Số lượng tối đa các mục trong bảng: 

Bảng này có thể chứa lên tới 500 quỹ. Các quỹ của thư viện có thể có chung một quỹ ngoài 

thư viện.  

* Mã quỹ ngoài mặc định: 

Mã quỹ ngoài thư viện mặc định trên mỗi biểu ghi quỹ là quỹ '0'. Vì vậy, khi nhập thông 

tin vào bảng này, bạn nên gán giá trị '0' cho quỹ ngoài nào được sử dụng phổ biến nhất để 

hạn chế tối đa việc nhập dữ liệu.  

2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng mã quỹ ngoài thư viện có chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây:  

Yếu tố                                           Mô tả 

(Line 

Number) 

Cột này chứa số thứ tự của các dòng trong bảng. Số thứ tự của dòng 

chính là mã của quỹ ngoài thư viện mà bạn sẽ nhập vào trong trường 

EXTERNAL của biểu ghi quỹ. 

External 

Fund Name 

Tên của quỹ ngoài thư viện. Tên này có thể chứa tối đa 23 kí tự, tuy 

nhiên, chỉ 20 kí tự đầu tiên được sử dụng khi xuất hóa đơn chứng từ 

(outputting vouchers) 

3. Hệ thống sử dụng bảng quỹ ngoài thư viện (External Fund) như thế nào 

Sierra sử dụng các quỹ ngoài thư viện khi bạn post các hoá đơn và xuất các chứng từ. Khi 

bạn post một hoá đơn giao dịch, ở phần dưới của các hoá đơn Invoice Register của hệ thống 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vouchers_todisk_data.html
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có thể chứa tới 20 quỹ ngoài thư viện có liên quan và tổng số tiền từ hoá đơn được tính vào 

các quỹ này. 

Bạn có thể gửi một bản in của hoá đơn Invoice Register tới bộ phận kế toán của cơ quan 

chủ quản. Ngoài ra, tính năng xuất chứng từ (output vouchers) cho phép tạo ra chứng từ 

cho mỗi nhà cung cấp, mà có chứa lên tới 9 tên quỹ ngoài thư viện và tổng số tiền đã được 

trả từ các quỹ ngoài này cho một hoá đơn đã chọn. Thông tin này có thể được gửi trực tiếp 

tới phòng kế toán của cơ quan chủ quản.  

Nếu một biểu ghi quỹ chứa một mã quỹ ngoài thư viện mà không có ý nghĩa (nghĩa là mã 

này không có trong bảng External Fund), hệ thống sẽ không tổng hợp tổng số tiền liên quan 

ở phía dưới của hoá đơn như đã mô tả ở trên. Do đó, nếu thư viện của bạn không sử dụng 

các quỹ ngoài thư viện, nhập một mã quỹ ngoài không tồn tại trong bảng External Fund 

Codes vào trường EXTERNAL FUND cho mỗi biểu ghi quỹ và tránh việc nhập tên cho 

mã đó vào bảng External Fund Codes. 

III. Mã ngoại tệ và tỷ giá (Foreign Currency Codes and Rates) 

Để kích hoạt tuỳ chọn mã ngoại tệ và tỷ giá (Foreign Currency Codes and Rates), vui lòng 

liên hệ với Innovative. 

Để chỉnh sửa tệp tin Foreign Currency Codes and Rates, bạn phải được gán quyền 663 

(Edit Foreign Currency Codes and Rates). Nếu bạn được gán quyền 651 (View System 

Parameters) nhưng không được gán quyền 663, bạn có thể xem các giá trị trong tệp tin tuy 

nhiên bạn không thể chỉnh sửa nó. Tham khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết 

thêm thông tin.  

Nếu kích hoạt tuỳ chọn Foreign Currency Codes and Rates, bạn có thể tạo ra một danh 

sách các loại ngoại tệ, bao gồm cả định dạng tiền tệ và tỷ giá chuyển đổi. Bạn có thể áp 

dụng các tỷ giá ngoại tệ này khi tạo các biểu ghi đơn đặt hàng hoặc xử lý các hoá đơn. 

Thông tin về loại tiền tệ bạn chọn cho một hóa đơn được lưu trữ trong biểu ghi hoá đơn và 

xuất hiện trên các chứng từ thanh toán (accounting vouchers) bằng loại tiền tệ đó. Thông 

tin về loại ngoại tệ đó cũng sẽ được hiển thị trên hoá đơn Invoice Register. 

Bạn có thể truy cập bảng Foreign Currency Codes and Rates theo đường dẫn sau:  

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Foreign Currency Codes and Rates 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_vouchers_todisk.html
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1. Mô tả chức năng 

* Số mục tối đa trong bảng: 

Bảng giá trị ngoại tệ có thể chứa tối đa 45 loại tiền tệ. 

* Thay đổi các giá trị trong bảng: 

Nếu bạn thay đổi bất kỳ giá trị nào trong bảng này, bạn phải đăng xuất và đăng nhập lại 

vào Sierra để sử dụng các giá trị mới thay đổi trong các chức năng bổ sung.  

* Thiết lập nhanh các tỷ giá ngoại tệ (chế độ On-the-fly): 

Ngoài việc sử dụng các tỷ giá ngoại tệ đã xác định trong bảng này, bạn cũng có thể xác 

định một tỷ giá ngoại tệ khác trong khi tạo một hoá đơn. Lưu ý rằng tỷ giá mà bạn nhập 

vào chỉ được áp dụng cho các hoá đơn hiện tại. Để biết thêm thông tin, tham khảo tính 

năng Entering Invoices in Foreign Currency. 

2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng mã ngoại tệ và tỷ giá chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây:  

Yếu tố           Mô tả 

Code Mã của loại tiền tệ trong bảng.  Hệ thống không kiểm tra các mã trùng 

lặp. Độ dài tối đa của mã là 3 ký tự (không chứa dấu gạch nối, phạm vi 

thời gian hoặc chữ số). 

Đối với các đơn đặt hàng dạng điện từ (EDIFACT), bạn phải sử dụng các 

mã ký tự theo bảng chữ cái cho mỗi loại tiền tệ theo tiêu chuẩn ISO 

4217. Danh sách các mã có sẵn trên trang web của ISO (ISO website.) 

Rate Tỷ giá chuyển đổi, đó là giá trị của loại ngoại tệ đối với loại tiền tệ địa 

phương của bạn. Giá trị này chứa tối đa 11 ký tự (số và dấu thập phân). 

Description Thông tin mô tả loại tiền tệ. Độ dài tối đa 23 ký tự 

Format Xác định định dạng của loại tiền tệ. Ví dụ: ,.2$ đối với tiền Đôla Mỹ, và 

.,0L  đối với tiền Lira của Ý. Trường này có thể chứa 4 yếu tố sau: 

 

Dấu phân cách – Một dấu chấm câu phân cách giữa 3 chữ số đối với các 

http://www.iso.org/iso/en/prods-services/popstds/currencycodeslist.html
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Yếu tố           Mô tả 

giá trị có số lượng lớn. Ví dụ 1,000,000. 

 

Dấu phân cách thập phân - Một ký tự chấm câu phân cách giữa số 

nguyên và phần thập phân. Ví dụ 12.95 (để phân cách giữa đôla và cent). 

 

Mức độ chi tiết – số lượng chữ số nằm sau dấu thập phân của loại tiền 

tệ. Ví dụ: 133.57 có hai chữ số đằng sau dấu thập phân.  

 

Kí hiệu tiền tệ - biểu tượng của loại tiền tệ, nó có thể là một kí tự ( $), 

một dãy kí tự (HK$), hoặc một kí tự đặc biệt (ví dụ: {u00A3} dành cho £ 

- bảng Anh) 

IV. Bảng Multiselection groups 

Để chỉnh sửa bảng Multiselection Groups, bạn phải được gán quyền 683 (Edit Multi 

Selection Group). Tham khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Tính năng Multiselection Groups cho phép bạn tạo các nhóm mặc định là tập hợp của ba 

yếu tố: các mã kho (locaton codes), mã quỹ (fund codes), và số bản sao đặt hàng cho đơn 

đặt. Sau khi tạo ra các nhóm trong bảng này, bạn có thể sử dụng thẻ Multiselection Groups 

(trong giao diện quản trị người dùng Sierra) để gán các nhóm này cho một tài khoản đăng 

nhập. Tài khoản đăng nhập này chỉ có thể sử dụng được các nhóm Multiselection Groups 

mà họ đã được gán quyền trong quá trình xử lý các đơn đặt hàng và trong quá trình tạo các 

danh sách dự kiến đặt hàng (selection lists). 

Bạn có thể truy cập bảng Multiselection Groups thông qua đường dẫn: 

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Multiselection Groups 

1. Mô tả chức năng 

* Các nhóm Multiselection Groups trong tính năng Web Works Selection Lists 

Các nhóm (Multiselection Groups) mà bạn tạo ra trong bảng này cũng có thể được truy cập 

trong tính năng Web Works Selection Lists nếu thư viện mua tính năng này. Tuy nhiên, 

các tuỳ chọn trong thẻ Multiselection Groups không ảnh hưởng tới các nhóm hiển thị khi 

sử dụng tính năng này. Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các nhóm Multiselection trong bảng, 
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nhưng nó không cho phép bạn chọn nhóm mà có kho và quỹ không nằm trong danh sách 

quỹ và kho ưa thích (Preferred Locations and Funds) của bạn. 

* Các mục trùng lặp: 

Sierra không ngăn cản bạn sử dụng kết hợp nhiều kho và quỹ trùng nhau trong một nhóm 

Multiselection Group. 

Ví dụ:  

Multiselection Name  Location Fund Copies 

01 Ca001 BS2017 5 

Ca001 BS2017 5 

Nếu bạn vô tình chọn một kho và một quỹ được kết hợp với nhau nhiều hơn 1 lần, tất cả 

các bản sao liên quan tới các mục đã khai báo sẽ được thêm vào để đặt hàng khi bạn sử 

dụng nhóm này để khai báo thông tin trong đơn đặt hàng. (Đối với bảng ví dụ trên, số lượng 

đặt hàng sẽ là 10 bản). 

* Xoá nhóm Multiselection Group: 

Bạn có thể xoá một nhóm Multiselection bằng cách chọn một nhóm cần xoá trong bảng và 

chọn Delete. Tuy nhiên, để xoá được nhóm này, bạn phải xoá từng mục riêng trong nhóm 

(tương ứng với mỗi dòng trong một nhóm).  

2. Các yếu tố dữ liệu 

Khi bạn chọn nút New Group để tạo một nhóm Multiselection Group mới, Sierra sẽ nhắc 

nhở bạn nhập tên nhóm. Tên nhóm có thể lên tới 39 ký tự, và chỉ có thể chứa các ký tự chữ 

và số. Hệ thống không hỗ trợ các ký tự đặc biệt như dấu gạch ngang (-), dấu và (&), và một 

số ký tự khác. 

Chú ý: Sierra không kiểm tra chiều dài và các ký tự đặc biệt mà bạn nhập vào cho tên 

nhóm này, vì vậy để tránh các vấn đề xảy ra thì người dùng cần tuân thủ những hướng dẫn 

ở trên. Ngoài ra, hệ thống cũng không cho phép bạn chỉnh sửa tên nhóm sau khi bạn đã tạo 

ra nhóm đó. 

Sau khi bạn nhập một tên nhóm, hệ thống sẽ hiển thị bảng Multiselection Groups. Mỗi mục 

trong bảng này chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây:  
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Yếu tố Mô tả 

Location Mã kho 

Fund Mã quỹ dùng để thanh toán cho đơn đặt 

Copies Số lượng bản sao cần đặt cho kho và được thanh toán bằng quỹ ở trên. 

V. Bảng RLOC-BLOC Addresses 

Để chỉnh sửa bảng RLOC-BLOC Addresses, bạn phải được gán quyền 664 (Edit RLOC-

BLOC Addresses). Nếu bạn được gán quyền 651 (View System Parameters) nhưng không 

được gán quyền 664, bạn có thể xem các giá trị trong bảng này tuy nhiên bạn không thể 

chỉnh sửa chúng. Tham khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Bảng RLOC-BLOC Addresses chứa một danh sách các địa chỉ RLOC (kho nhận đơn hàng- 

receiving location) và địa chỉ BLOC (kho thanh toán đơn hàng - billing location) dùng để 

in trên đơn đặt hàng. 

Bạn có thể truy cập bảng RLOC-BLOC Addresses thông qua đường dẫn sau: 

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | RLOC-BLOC Addresses 

1. Mô tả chức năng 

* Giá trị tối đa của bảng 

Bảng này có thể chứa tối đa 255 mục. 

* Thứ tự của các mục trong bảng: 

Các địa chỉ RLOC và BLOC trong bảng Library Address phải được liệt kê một cách chính 

xác theo thứ tự của các mã RLOC & BLOC và ý nghĩa của chúng trong bảng FIXED-

LENGTH code. 

2. Các yếu tố dữ liệu 

Bảng này lưu trữ các địa chỉ, mỗi địa chỉ bao gồm 4 dòng. Ví dụ:  

• ADDRESS LINE1: Acquisitions Department 

• LINE2: University of Irwin 

• LINE3: 908 Ewing Hall 



   Tham số bổ sung trong Sierra 

 

10 

 

• LINE4: Irwin, XY 92003 

Bạn có thể nhập tối đa 30 ký tự cho mỗi dòng.  

VI. Bảng tỉ suất thuế (Use tax rates table) 

Để chỉnh sửa các mức thuế suất, bạn phải được gán quyền 666 (Edit Use Tax Rates). Nếu 

bạn được gán quyền 651 (View System Parameters) nhưng không được gán quyền 666, 

bạn có thể xem các giá trị trong bảng này tuy nhiên bạn không thể chỉnh sửa nó. Tham 

khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết thêm thông tin.  

Để truy cập bảng Use Tax Rates, kích hoạt tuỳ chọn bổ sung “Library subject to use tax” 

Nếu thư viện của bạn phải nộp thuế cho các tài liệu, bạn có thể thiết lập các mức thuế suất 

mà thư viện sẽ sử dụng trong quá trình xử lý hoá đơn. Bạn có thể định các mức thuế để có 

thể lựa chọn trong quá trình xử lý hoá đơn bằng cách sử dụng bảng Use Tax Rate.  

Bạn có thể truy cập bảng Use Tax Rate thông qua đường dẫn dưới đây:  

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Use Tax Rate 

1. Mô tả chức năng 

* Giá trị tối đa của bảng: 

Bảng này có thể chứa tới 8 mức thuế suất. 

* Thêm và chỉnh sửa các mục trong bảng: 

Để thêm một mức thuế suất mới, đặt con trỏ chuột vào cuối của một thuế suất đã tồn tại và 

nhấn phím Enter để thêm một dòng mới vào bảng. Nhập mức thuế suất mới trong dòng mà 

bạn vừa thêm. 

Để chỉnh sửa một mức thuế suất đã tồn tại, chọn mức thuế suất đó và nhập phần trăm thuế 

suất mới. 

2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây:  

Yếu tố Mô tả 

Percentage 

Rates 

Tỷ lệ phần trăm thuế sẽ sử dụng. Tỷ lệ này có thể là một số có tới 3 chữ 

số ở đằng trước dấu thập phân và 2 chữ số ở đằng sau dấu thập phân, ví 
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Yếu tố Mô tả 

dụ: "102.36". Nếu thuế suất sử dụng là một giá trị âm, giá trị Percentage 

Rates có thể là một số có tới 2 chữ số ở đằng trước dấu thập phân và 2 

chữ số ở đằng sau dấu thập phân và có một dấu âm đứng đằng trước nó, 

ví dụ "–14.28". 

VII. Bảng Value added 

Để kích hoạt tuỳ chọn Value Added trong Sierra, vui lòng liên hệ với Innovative. 

Để chỉnh sửa bảng Value Added, bạn phải được gán quyền 684 (Edit Value Added). Tham 

khảo chức năng phân quyền trong Sierra để biết thêm thông tin. 

Bảng Value Added cho phép bạn thiết lập các tiêu chí để áp dụng và duy trì các phí dịch 

vụ cho đơn đặt hàng. Phí này được thiết lập dựa trên các yếu tố: nhà cung cấp, kiểu tài liệu 

và hoặc là số tiền được định sẵn hoặc là một phần trăm của đơn giá (estimated price). Tiền 

phí dịch vụ có thể là một số cố định hoặc là một tỷ lệ phần trăm của giá ước tính. Những 

chi phí này sau đó được áp dụng một cách thích hợp khi bạn tạo và chỉnh sửa các biểu ghi 

đặt hàng. 

Bạn có thể truy cập bảng Value Added theo đường dẫn sau:  

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Value Added 

1. Mô tả chức năng 

* Giá trị tối đa của bảng: 

Bạn có thể nhập tới 200 dòng tương ứng với 200 giá trị trong bảng Value Added. 

* Sử dụng tính năng Value Added để áp dụng các chiết khấu: 

Bạn có thể sử dụng tính năng Value Added để áp dụng các chiết khấu cho tài liệu dựa trên 

định dạng tài liệu và nhà cung cấp. Để thiết lập các tiêu chí giảm giá sử dụng tính năng 

này, nhập một số âm vào trường VALUE (ví dụ nhập “-1.25” để chiết khấu $1.25 cho mỗi 

tài liệu hoặc -5 để chiết khấu 5% cho mỗi tài liệu). Để áp dụng một mức chiết khấu cho tất 

cả các tài liệu đã đặt hàng từ một nhà cung cấp, tham khảo chức năng Discounting the 

Estimated Price. Lưu ý rằng cả hai loại chiết khấu đều được áp dụng cho cùng một đơn đặt 

hàng nếu nó phù hợp với tiêu chí thiết lập cho từng loại chiết khấu. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_discounting_eprice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_discounting_eprice.html


   Tham số bổ sung trong Sierra 

 

12 

 

2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng Value Added chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Vendor Mã của nhà cung cấp 

Format Mã của trường FORM trong biểu ghi đơn đặt hàng của kiểu tài liệu. Ví du: 

b - book 

Value 

Type 

 Sử dụng dấu $ để xác định một số tiền giảm giá cụ thể trên một tài liệu, 

hoặc sử dụng ký tự % để xác định tỷ lệ phần trăm giảm giá cho một tài liệu 

dựa trên đơn giá của tài liệu đó. 

Value Tổng giá trị chiết khấu (ví dụ: 1.25 nếu nó là $1.25 hoặc 5 nếu nó là 5%) .  

VIII. Bảng Vendor messages 

Để chỉnh sửa bảng Vendor Messages, bạn phải được gán quyền 682 (Edit Vendor 

Messages). Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra để biết thêm thông tin.  

Bảng Vendor Messages lưu trữ các tin nhắn xuất hiện trên các đơn đặt hàng hoặc các khiếu 

nại. Bạn có thể tạo một tin nhắn và mã tương ứng của nó trong bảng này, sau đó gán mã 

đó tới một nhà cung cấp cụ thể. 

Bạn có thể truy cập bảng Vendor Messages bằng cách truy cập theo đường dẫn dưới đây: 

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Vendor Messages 

1. Mô tả chức năng 

* Chỉnh sửa các mã của tin nhắn Vendor Message: 

Các mã Vendor Message không thể được chỉnh sửa. Để chỉnh sửa một mã, xoá một dòng 

trong bảng có chứa mã đó. Sau đó thêm một mã nhà cung cấp và tin nhắn mới.  

* Thêm một mục mới vào bảng: 

Để thêm một mục mới trong bảng Vendor Messages, kích đúp chuột vào một dòng trống 

và nhập một mã nhà cung cấp, sau đó nhập nội dung tin nhắn tương ứng.  
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2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng Vendor Messages chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Code Mã tin nhắn. Một mã (có thể lên tới 3 ký tự bao gồm cả chữ và số). Mã này 

được lưu trữ trong trường có độ dài cố định VENDOR MSG của biểu ghi 

nhà cung cấp. 

Message Tin nhắn mà bạn muốn nó xuất hiện trên các đơn đặt hàng hoặc khiếu nại. 

IX. Bảng Web links 

Để thêm các bản sao tới danh sách dự kiến mua cho một tài liệu, bạn phải được gán quyền 

660 (Edit Web Links). Nếu bạn được gán quyền 651 (View System Parameters) nhưng 

không được gán quyền 660, bạn có thể xem các giá trị trong bảng nhưng không thể chỉnh 

sửa chúng. Tham khảo các quyền sử dụng trong Sierra để biết thêm thông tin.  

LƯU Ý: 

Sierra truy cập Plus-WebBridge thay thế cho các liên kết Web với các chức năng tương tự 

nhưng hoạt động mạnh mẽ hơn. Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng Sierra Access 

Plus-WebBridge, các tuỳ chọn đối với liên kết Web sẽ không có sẵn. 

Bảng Web Links lưu trữ các tham số kiểm soát việc hiển thị các liên kết trong hộp thoại 

xem trước của biểu ghi đơn đặt hàng trong chức năng Selection Lists. Các liên kết chỉ xuất 

hiện đối với các biểu ghi có giá trị ISBN hợp lệ. 

Bạn có thể truy cập bảng Web Links thông qua đường dẫn sau: 

Vào Admin | Parameters | Acquisitions | Web Links 

1. Mô tả chức năng 

* Giá trị tối đa của bảng: 

Bảng Web Links có thể chứa tối đa 50 mục, Web Links chỉ hiển thị liên kết đầu tiên trong 

bảng. Để thay đổi liên kết sẽ hiển thị trong chức năng Selection Lists, di chuyển liên kết 

mà bạn cần hiển thị lên vị trí đầu tiên trong bảng. Thư viện của bạn có thể hiển thị nhiều 

hơn một liên kết bằng cách mua thêm tính năng WebBridge. 
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2. Các yếu tố dữ liệu 

Khi bạn chọn tùy chọn này, Sierra sẽ hiển thị một danh sách các liên kết đã tồn tại. Khi bạn 

chọn một liên kết đã tồn tại hoặc tạo một liên kết mới, Sierra sẽ hiển thị bảng Web Links. 

Mỗi mục trang bảng này có chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Display 

Name 

Tên xuất hiện trên tính năng Selection Lists. 

URL Đường dẫn URL của liên kết mà bạn muốn xuất hiện. Sử dụng một 

số  <ISBN>  để đặt giữ hoặc lấy từ trường ISBN của biểu ghi thư mục này. 

Khi bạn xem thông tin liên kết, Sierra sẽ thay thế trường được gắn thẻ i đầu 

tiên cho mã ISBN. 

Display Chọn y hoặc n để hiển thị hoặc ẩn đường dẫn URL trên. 

Type Một mã dùng để kiểm soát nhãn mà đứng trước tên hiển thị. Các mà có thể 

lựa chọn là: 

 r (Review) 

 s (Search) 

 i (Image) 

 a (Annotation) 

Nếu liên kết Web của bạn là một hình ảnh, hệ thống sẽ kiểm tra và hiển thị 

URL đầu tiên. Trong trường hợp các URL đầu tiên không trả lại kết quả là 

một hình ảnh, Sierra sẽ kiểm tra các liên kết hình ảnh tiếp theo. Chỉ 1 hình 

ảnh duy nhất được hiển thị trong tính năng Selection Lists 
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