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THAM SỐ LƯU THÔNG TRONG SIERRA 

Tham số lưu thông (Circulation parameters) là các quy tắc của thư viện được quy 

ước trong phần mềm để giúp cho phần mềm kiểm soát các giao dịch lưu thông của bạn 

đọc tuân thủ đúng những chính sách đã đề ra. Tham số lưu thông quyết định xem một bạn 

đọc có được mượn tài liệu hay không và mượn bằng cách nào, thời gian thư viện mở cửa, 

cách mà thư viện đáp ứng các đặt mượn, khi nào thì tính toán tiền phạt cho bạn đọc và 

tính toán ra sao. 

I. Giới thiệu chung 

1.1. Quy trình xác định chính sách lưu thông khi ghi mượn tài liệu 

 

http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/manual/i_addlsysfunc_circulation_opt2.html
http://csdirect.iii.com/manual/i_addlsysfunc_circulation_opt2.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_hrs_open2.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_hrs_open2.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_days_closed.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_days_closed.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_lr.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_lr.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_lr_dtr.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_lr_dtr.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_blocks.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_blocks.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmgenrec_branches.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmgenrec_branches.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmgenrec_itype.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmgenrec_itype.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_ptype.html
http://csdirect.iii.com/manual/gmcir_circ_param_ptype.html
http://csdirect.iii.com/manual/rmil_disp_item.html
http://csdirect.iii.com/manual/rmil_disp_item.html
http://csdirect.iii.com/manual/rmcir_patron_displayofpatrons.html
http://csdirect.iii.com/manual/rmcir_patron_displayofpatrons.html
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1.2. Đăng nhập vào giao diện nhân viên (Sierra Desktop Application) 

Để cấu hình các tham số lưu thông, cán bộ thư viện phải đăng nhập vào giao diện nhân 

viên của phần mềm Sierra. 

Để đăng nhập vào giao diện nhân viên, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

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

được phân quyền: 

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

Cách 1: Đăng nhập từ giao diện Web. 

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

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

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

 

Trong quá trình đăng nhập, bạn có thể tick chọn nút “Remember me on this computer” để 

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

lần sau. 

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

II. Cấu hình các file và bảng tham số 

2.1. Bảng Chi nhánh thư viện (Branches) 

Để chỉnh sửa bảng Branches, bạn phải được gán quyền 652 (Edit Branches). Nếu 

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

652, bạn có thể xem các giá trị trong bảng nhưng không thể chỉnh sửa nó. 
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Bảng Branches chứa các mã chi nhánh để xác định các kho/chi nhánh trong thư viện. Mã 

chi nhánh giúp phần mềm phân biệt các kho/chi nhánh trong hệ thống thư viện. Các kho 

hoặc chi nhánh có thể khác nhau về mặt địa lý hoặc không. Hệ thống sử dụng các mã chi 

nhánh trong bảng Branches trong nhiều bảng tham số khác nhau và trong một số trường 

có chiều dài cố định của các biểu ghi trong hệ thống. Ví dụ: 

 Mã chi nhánh được sử dụng trong biểu ghi thư mục và biểu ghi tài liệu cho phép hệ 

thống hiện thị vị trí của tài liệu trên WebPAC. 

 Mã chi nhánh trong mỗi tài liệu xác định các chính sách lưu thông được áp dụng cho 

tài liệu đó. 

 Mã chi nhánh trong biểu ghi bạn đọc xác định thư viện quản lý bạn đọc.  

 Mã chi nhánh trong biểu ghi chương trình và biểu ghi phần/mục (section) xác định 

địa điểm mà chương trình/sự kiện sẽ diễn ra. 

Bạn có thể truy cập vào bảng Branches theo hướng dẫn sau: 

Admin | Parameters | General | Branches 

Do hệ thống tự động sắp xếp các mã trong bảng Branches theo trật tự bảng chữ cái nên 

bạn không thể sử dụng nút Move để sắp xếp thứ tự trong bảng này. Mỗi kho/chi nhánh 

chỉ có một mã duy nhất trong bảng, vì vậy, bạn cũng không thể sử dụng nút Copy để sao 

chép các giá trị. 

2.1.1. Mô tả chức năng 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Branches, cần lưu ý các trường hợp dưới đây: 

o Số lượng mã chi nhánh tối đa 

Theo mặc định, bảng Branches chứa tối đa 900 mã chi nhánh. Thư viện có thể mở rộng 

giới hạn này lên tới 1800 hoặc 3600 mã. 

o Khoảng thời gian cập nhật bảng Branches, 

Khi bạn lưu những thay đổi trong bảng Branches, hệ thống cần một khoảng thời gian để 

cập nhật các thay đổi. Quá trình cập nhật thường chỉ mất một vài giây; tuy nhiên đối với 

những thư viện có nhiều chi nhánh, việc cập nhật có thể mất vài phút. Trong quá trình thư 

viện thực hiện cập nhật, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Regenerating the library 

schedule...” 

2.1.2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng chi nhánh (Branches) chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 
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Yếu tố Mô tả 

Mã chi nhánh 

(Code) 

Là mã của chi nhánh (tối đa 5 ký tự). Mã này phải có định dạng 

chữ in thường, không chứa khoảng trống (dấu cách) hoặc các 

biểu tượng.  

Hệ thống không cho phép bạn chỉnh sửa mã sau khi nó đã được 

lưu lại trong hệ thống. Trong trường hợp muốn chỉnh sửa mã đã 

tồn tại, bạn chỉ có thể xóa chi nhánh chứa mã đó và tạo một chi 

nhánh khác chứa mã chính xác. 

Bạn không được sử dụng các giá trị "no", "non", hoặc "none" (or 

"NO", "NON", or "NONE") cho mã chi nhánh. Nếu mã chi nhánh 

là một trong các giá trị trên, hệ thống sẽ chuyển tất cả các giá trị 

thành "NONE" (mã trống không có giá trị). 

ID địa chỉ chi 

nhánh 

(Circulation 

Address Number) 

Là một giá trị từ 1-400, tương ứng với số dòng trong bảng Branch 

Addresses. ID này giúp cho hệ thống lấy được địa chỉ của chi 

nhánh và sử dụng nó trong các thông báo lưu thông khi gửi cho 

bạn đọc. 

Tên chi nhánh 

(Branch Name) 

Là tên đầy đủ của chi nhánh (tối đa 100 ký tự). Tên này sẽ xuất 

hiện trên màn hình hiển thị biểu ghi. Bạn không nên để trống 

trường này. Đối với các hệ thống sử dụng nhiều loại ngôn ngữ khác 

nhau, nếu được kích hoạt, bạn có thể nhập tên chi nhánh với nhiều 

loại ngôn ngữ khác nhau. 

2.2. Bảng địa chỉ chi nhánh (Branch Addresses) 

Để chỉnh sửa bảng Branch Addresses, bạn phải được gán quyền 668 (Edit Branch 

Addresses). Nếu bạn được gán quyền 373 (View Circulation Parameters) nhưng 

không có quyền 668, bạn có thể xem các giá trị trong bảng tuy nhiên bạn không thể 

chỉnh sửa nó. 

Bảng Branch Addresses chứa tên và địa chỉ của mỗi chi nhánh trong thư viện. Hệ thống 

sử dụng thông tin này, cùng với ID địa chỉ chi nhánh (Circulation Address Number) trong 

bảng Branches, để in các thông báo lưu thông có chứa địa chỉ trả tài liệu và xác định địa 

chỉ email gửi/phản hồi cho các thông báo lưu thông được gửi qua email.  

Bạn có thể truy cập bảng Branch Addresses theo hướng dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Branch Addresses 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
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Do hệ thống xác định các mục trong bảng Branch Addresses dựa trên ID của chúng trong 

bảng (ví dụ: 20: chi nhánh ở dòng số 20 trong bảng), do đó bạn không thể sử dụng công 

cụ chèn thêm (Insert) và di chuyển (Move) trong bảng này.  

2.2.1. Mô tả chức năng 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Branch Addresses, cần lưu ý các trường hợp dưới đây: 

o Số lượng địa chỉ chi nhánh tối đa 

Bảng Branch Addresses chứa tối đa 400 địa chỉ chi nhánh. 

o Chọn và xác định địa chỉ chi nhánh trên các thông báo lưu thông  

Tham khảo các yếu tố: Notices, Slips, and Messages và Sending Circulation Notices 

via Email để biết thêm thông tin về việc hệ thống lựa chọn địa chỉ chi nhánh để gán cho 

mỗi loại thông báo và làm thế nào để chúng được đăng thông báo.  

o ID địa chỉ chi nhánh 

Số dòng của địa chỉ chi nhánh trong bảng Branch Addresses tương ứng với ID địa chỉ 

chi nhánh (Circulation Address Number) trong bảng Branches. Hệ thống sử dụng số 

thứ tự dòng để chỉ ra địa chỉ trả tài liệu cho mỗi chi nhánh trong các thông báo lưu 

thông.  

2.2.2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi mục trong bảng địa chỉ chi nhánh (Branch Addresses) chứa các yếu tố dữ liệu dưới 

đây:  

Yếu tố Mô tả 

Tên chi nhánh 

(Branch Name) 

Tên của chi nhánh (tối đa 255 ký tự). Tên này không được sử dụng 

để in trong các thông báo lưu thông. 

Địa chỉ 

(Address) 

Địa chỉ chi nhánh xuất hiện trong các thông báo lưu thông. Cần nhập 

cả tên chi nhánh + địa chỉ chi nhánh để nó hiển thị đầy đủ thông tin 

trong các thông báo lưu thông. Yếu tố này có thể được nhập trong 4 

dòng, trong đó mỗi dòng chứa tối đa 59 ký tự. 

Email nguồn (E-

mail Source) 

Địa chỉ email gốc gửi đi trong mục "From" của email thông báo. Nếu 

hệ thống của bạn từ chối nhận thư đến, mục này phải chứa một địa 

chỉ email đầy đủ với một tên miền độc lập với máy chủ Innovative 

(ví dụ, circulation@library.org). Nếu thư viện của bạn muốn nhận 

email đến, mục này có thể chứa một địa chỉ email đầy đủ hoặc một 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
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Yếu tố Mô tả 

địa chỉ email đã được kích hoạt để đăng nhập máy chủ Innovative. 

Giá trị trong trường này có thể chứa tối đa 255 ký tự. 

Email nhận 

phản hồi (E-

mail Reply-To) 

Địa chỉ email trong mục "Reply To" của email thông báo quá hạn. 

Yếu tố này có nội dung và giới hạn tương tự như trường Email 

nguồn. 

2.3. Bảng Kiểu tài liệu (Item types) 

Để chỉnh sửa bảng Item Types, bạn phải được gán quyền 656 (Edit Item Types). 

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

quyền 656, bạn có thể xem các giá trị trong bảng tuy nhiên không thể chỉnh sửa 

chúng. 

Bảng Item Types cho phép thư viện xác định lên tới 256 kiểu tài liệu khác nhau (như 

sách, tạp chí, videos, CDs,...). Mỗi kiểu tài liệu có một số thứ tự tương ứng trong bảng. 

Các số thứ tự này xuất hiện trong trường có chiều dài cố định I TYPE của biểu ghi tài 

liệu. Kiểu tài liệu (Item type) là một trong ba yếu tố cùng với kiểu bạn đọc (Patron type) 

và kho/chi nhánh (location) để xác định chính sách lưu thông cho tài liệu. Kiểu tài liệu 

cũng được xuất hiện trong các báo cáo lưu thông. 

Bạn có thể truy cập bảng Item Types bằng cách truy cập đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | General | Item Types 

Vì bảng Item Types chứa chính xác 256 dòng, mỗi dòng được xác định qua số thứ tự của 

nó trong bảng, do đó bạn không thể sử dụng các công cụ như Append, Copy, Delete, 

Insert và Move để chỉnh sửa bảng. Để xóa hoặc thêm giá trị vào một dòng, bạn phải chọn 

và chỉnh sửa dòng đó.  

2.3.1. Mô tả chức năng 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Item Types cần lưu ý các yếu tố sau: 

o Bảng chứa chính xác 256 dòng (tương ứng với 256 kiểu tài liệu) 

Bảng Item Types luôn luôn chứa chính xác 256 mục được đánh số từ 0-255. 

o Thay đổi các thiết lập hệ thống 

Nếu bạn chỉnh sửa bảng Item Types, bạn có thể cần phải cập nhật lại các bảng 

bảng và các thiết lập có liên quan đến kiểu tài liệu đã chỉnh sửa như: 

 Bảng xác định chính sách lưu thông Loan Rule Determiner. 

 Khung mẫu biểu ghi cho các biểu ghi mới (Record Templates). 

 Quy tắc đặt mượn (Rules for requesting) và đặt chỗ (rules for self-booking) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr_dtr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa_requestrl.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa_selfbookrl.html
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 Tùy chọn hệ thống cho kiểu tài liệu và kho A-D (Item types & locs for 

category A-D) 

2.3.2. Các yếu tố dữ liệu 

Mỗi dòng trong bảng Item Types chứa duy nhất một yếu tố: 

Yếu tố Mô tả 

Kiểu tài liệu 

(Label) 

Tên của kiểu tài liệu (tối đa 32 ký tự). Nếu hệ thống của bạn sử dụng 

nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể nhập tên kiểu tài liệu tương 

ứng với các loại ngôn ngữ đó. 

2.4. Bảng chứa các kiểu bạn đọc (Patron type) 

Để chỉnh sửa bảng Patron Type, bạn phải được gán quyền 673 (Edit Patron Type). 

Nếu bạn được gán quyền 373 (View Circulation Parameters) nhưng không có 

quyền 673, bạn có thể xem các giá trị trong bảng nhưng không thể chỉnh sửa 

chúng. 

Bảng Patron Type cho phép thư viện xác định tối đa 256 kiểu bạn đọc khác nhau. Mỗi 

kiểu bạn đọc tương ứng với một số thứ tự trong bảng. Số thứ tự này xuất hiện trong trường 

có chiều dài cố định P TYPE của các biểu ghi bạn đọc. Sierra sử dụng kiểu bạn đọc để: 

 Xác định chính sách lưu thông cho tài liệu bằng cách kết hợp với kiểu tài liệu (item 

types) và kho/chi nhánh thư viện (locations). 

 Tự động khóa thẻ bạn đọc khỏi các giao dịch lưu thông.  

 Báo cáo lưu thông (circulation reports) 

Bạn có thể truy cập bảng Patron Type theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | General | Patron Type 

Vì bảng Patron Type chứa chính xác 256 mục, mỗi mục được xác định qua số thứ tự của 

nó trong bảng, do đó bạn không thể sử dụng các công cụ như Append, Copy, Delete, 

Insert và Move để chỉnh sửa bảng. Để xóa hoặc thêm giá trị vào một dòng, bạn phải chọn 

và chỉnh sửa dòng đó. 

2.4.1. Mô tả chức năng 

Khi hiển thị và chỉnh sửa bảng Patron Type cần lưu ý: 

o Bảng chứa chính xác 256 dòng (tương ứng 256 kiểu bạn đọc) 

Bảng Patron Type luôn luôn chứa chính xác 256 mục được đánh số từ 0-255. 

o Kiểu bạn đọc 0 phải được xác định 

Thư viện phải xác định một kiểu bạn đọc cho dòng có số thứ tự là 0 

o Xác định các giá trị cho kiểu bạn đọc 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_activity_reports.html
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Bạn phải tạo một kiểu bạn đọc cho mỗi nhóm người dùng mà thư viện muốn xác định các 

chính sách lưu thông (ví dụ như sinh viên, giảng viên…). Bạn có thể tạo ra các kiểu bạn 

đọc dùng cho mục đích thống kê, ngay cả khi các chính sách lưu thông không được áp 

dụng cho họ.  

o Thay đổi các thiết lập hệ thống 

Khi chỉnh sửa bảng Patron Type, bạn có thể cần phải cập nhật lại các bảng và thiết lập 

khác có liên quan đến kiểu bạn đọc được chỉnh sửa như:  

 Bảng Collection Agency Settings  

 Bảng Loan Rule Determiner  

 Bảng Patron Blocks  

 Các kiểu bạn đọc được phép yêu cầu đặt mượn liên thư viện (place ILL requests) 

 Các khung mẫu bạn đọc sử dụng khi tạo biểu ghi bạn đọc mới. 

 Thiết lập tùy chọn Recalls: Course reserves patron type for 

recalls và Requests: Eligible patron types 

2.4.2. Các yếu tố dữ liệu  

Mỗi mục trong bảng Patron Type có chứa yếu tố dữ liệu sau: 

Yếu tố Mô tả 

Nhãn 

(Label) 

Tên của kiểu bạn đọc (tối đa 32 ký tự). Nếu hệ thống của bạn sử dụng nhiều 

loại ngôn ngữ khác nhau, bạn có thể nhập tên kiểu tài liệu tương ứng với 

các loại ngôn ngữ đó. 

2.5. Bảng Patron Block 

Để có thể nhìn thấy các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền 373 (View 

Circulation Parameters). Để chỉnh sửa bảng Patron Blocks, bạn phải được gán 

quyền số 379 (Edit Patron Blocks). 

Bảng Patron Blocks quy định các trường hợp khóa tài khoản bạn đọc đối với tất cả hoặc 

một vài giao dịch lưu thông. Khi bạn đọc thực hiện một giao dịch lưu thông (như ghi mượn 

hay đặt mượn tài liệu), hệ thống sẽ so sánh giá trị trong trường P TYPE và trường  PAT 

AGENCY của biểu ghi bạn đọc với các điều kiện được quy định cho kiểu bạn đọc và 

nhóm chi nhánh mà bạn đọc thuộc về trong bảng này. Bạn có thể truy cập vào bảng Patron 

Blocks thông qua đường dẫn sau: 

Admin | Parameters | General | Patron Blocks 

2.5.1. Thông tin chung 

Khi bạn xem và chỉnh sửa bảng Patron Blocks, chú ý những yếu tố sau: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_collect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr_dtr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_blocks.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_requestparams.html
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o Về số lượng dòng tối đa trong bảng 

Bảng Patron Blocks có thể chứa tối đa 900 mục. 

o Hệ thống sẽ đọc bảng này theo thứ tự từ trên xuống dưới: 

Hệ thống sẽ đọc bảng Patron Blocks theo thứ tự từ trên xuống dưới. Những 

mục tổng quát (ví dụ những mục chứa các kí tự wildcard như: ? * ~) nên được 

đặt xuống phía cuối bảng, các mục cụ thể đặt lên phía trên. Dòng cuối cùng của 

bảng nên được thiết lập cho tất cả các kiểu bạn đọc và tất cả các agency (nghĩa 

là yếu tố Patron Type và Patron Agency nên được thiết lập là 999). 

2.5.2. Các yếu tố trong bảng (Data Elements) 

Bảng Patron Blocks chứa các yếu tố sau đây: 

Yếu tố Mô tả Giá trị 

Patron Type 

(Kiểu bạn 

đọc) 

Kiểu bạn đọc (là giá trị trong trường có 

độ dài cố định P TYPE của biểu ghi bạn 

đọc) sẽ được áp dụng các điều kiện trong 

mục này. 

Số thứ tự của kiểu bạn đọc 

trong bảng Patron Type, 

hoặc mã 999 dùng để đại 

diện cho tất cả các kiểu bạn 

đọc. 

Patron 

Agency 

(Nhóm chi 

nhánh của 

bạn đọc) 

 ID của nhóm chi nhánh (agency) (trong 

trường có độ dài cố định PAT 

AGENCY) sẽ được áp dụng các điều 

kiện trong mục này. Hệ thống chỉ áp 

dụng yếu tố này khi thư viện sử dụng tính 

năng Consortium Management 

Extensions và kích hoạt trường PAT 

AGENCY. 

Số thứ tự của nhóm chi 

nhánh trong bảng Agency 

hoặc mã 999 dùng để đại 

diện cho tất cả các nhóm chi 

nhánh. 

Patron Exp. 

Date (Ngày 

tài khoản 

hết hạn) 

Xác định xem hệ thống có nên khóa tài 

khoản đã hết hạn của bạn đọc hay không. 

Nếu khóa, bạn đọc sẽ không thể ghi 

mượn tài liệu của thư viện. 

Bạn đọc hết hạn là người có ngày hết hạn 

trong trường EXP DATE sớm hơn hoặc 

trùng với ngày hiện tại. 

y Khóa – Bạn đọc 

không được phép ghi 

mượn khi tài khoản 

của bạn đọc đã hết 

hạn. 

n Không khóa – Bạn 

đọc vẫn được phép ghi 
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Yếu tố Mô tả Giá trị 

Nếu thông số Check-out: Limit due 

date to expiration date được thiết lập là 

"YES," yếu tố này cũng sẽ quyết định 

xem hệ thống có nên chuyển ngày hết 

hạn của các tài liệu đang ghi mượn tới 

ngày tài khoản hết hạn hay không. Để 

tìm kiểu kĩ hơn về cách mà Sierra tính 

toán ngày hết hạn mượn tài liệu, vui lòng 

xem tại How Sierra Calculates the Due 

Date for a Checkout. 

mượn cho dù tài 

khoản đã hết hạn. 
 

Max Owed 

(Tổng tiền 

phạt tối đa) 

Tổng số tiền phạt tối đa cho phép. Nếu 

số tiền phạt hiện tại của bạn đọc lớn hơn 

giá trị này, tài khoản của bạn đọc sẽ bị 

khóa. (Hệ thống sẽ so sánh giá trị này với 

trường MONEY OWED trong biểu ghi 

bạn đọc). 

0.00 - 9,999,999.00. Nếu bạn 

thiết lập là 0 thì tất cả bạn đọc 

thuộc vào kiểu bạn đọc này 

sẽ không được ghi mượn tài 

liệu. 

Highest 

Level 

Odues (Cấp 

độ thông 

báo quá hạn 

cao nhất) 

Cấp độ thông báo quá hạn cao nhất mà 

bạn đọc có thể nhận trước khi bị khóa tài 

khoản. Hệ thống sẽ theo dõi thông tin 

này trong trường HLODUES của biểu 

ghi bạn đọc và khóa tài khoản của bạn 

đọc nếu cấp độ thông báo quá hạn bạn 

đọc nhận được đạt giá trị được thiết lập 

trong yếu tố này. 

Số từ 1 đến cấp độ cao nhất 

được thiết lập trong bảng 

chính sách lưu thông (Loan 

Rules) (cao nhất là 6). Giá trị 

là 7 nếu tài liệu quá hạn mà 

được recall. Giá trị này mà 

lớn hơn 7 thì có nghĩa rằng 

hệ thống sẽ không khóa tài 

khoản bạn đọc dựa theo cấp 

độ thông báo quá hạn cao 

nhất. 

Max Items 

(Số tài liệu 

tối đa/1 lần 

mượn) 

Số lượng tài liệu tối đa mà bạn đọc có 

thể mượn trong một lần, bao gồm cả 

việc mượn liên thư viện (INN-Reach và 

ILL). 

0-2100. Nếu bạn để giá trị 

trong yếu tố này là 0 thì hệ 

thống sẽ không cho phép bạn 

đọc mượn tài liệu. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị 

Chú ý rằng ở máy chủ trung tâm INN-

Reach Central Servers, yếu tố MAX 

ITEMS chỉ là số lượng tài liệu INN-

Reach. 

Max Holds 

(Số lượng 

đặt mượn 

tối đa) 

Số lượng đặt mượn tối đa mà bạn đọc có 

thể đặt. Số lượng này bao gồm cả những 

đặt mượn INN-Reach nhưng không bao 

gồm các yêu cầu ILL, vì các yêu cầu ILL 

sẽ được giới hạn bởi yêu tố Max ILL (at 

one time) trong bảng này. Bạn đọc nào 

có số lượng đặt mượn bằng với giới hạn 

này sẽ không thể đặt mượn được nữa 

nhưng vẫn có thể thực hiện các giao dịch 

khác như ghi mượn, ghi trả… 

0-999. Chú ý rằng số đặt 

mượn tối đa mà hệ thống cho 

phép mỗi bạn đọc đặt mượn 

là 400. 

Max ILL 

(at one 

time) 

(Số yêu cầu 

ILL tối đa/1 

lần) 

Số yêu cầu mượn liên thư viện đồng thời 

mà có thể bổ sung cho bạn đọc. Nếu vượt 

quá giá trị trong yếu tố này, bạn đọc sẽ 

không được yêu cầu mượn liên thư viện 

ILL nữa. 

Con số này bao gồm các yêu cầu ILL đã 

cho bạn đọc mượn hoặc bổ sung cho bạn  

đọc này nhưng chưa được trả lại cho nhà 

cung cấp. (Tài liệu mà không thể trả lại 

(Non-returnable items) cho bạn đọc thì 

không được đếm). 

Bạn có thể cấu hình hệ thống gộp cả các 

yêu cầu được được bổ sung và không 

được bổ sung (ví dụ, yêu cầu ILL được 

đặt thông qua WebPAC) khi khóa bạn 

đọc. Để thay đổi cấu hình này, vui lòng 

liên hệ Innovative. 

0-999. Nếu bạn thiết lập giá 

trị này là 999 thì có nghĩa là 

bạn đọc không bị giới hạn số 

lượng yêu cầu ILL. Nếu bạn 

thiết lập là 0 thì hệ thống sẽ 

không cho phép bạn đọc 

được yêu cầu ILL. 
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Yếu tố Mô tả Giá trị 

Max ILL 

(per 

interval) 

(Số yêu cầu 

ILL tối đa/1 

khoảng thời 

gian) 

Số yêu cầu mượn liên thư viện tối đa mà 

bạn đọc có thể tạo trên một khoảng thời 

gian nhất định. Khoảng thời gian này 

được xác định bởi khoảng thời gian bao 

lâu thư viện reset trường  ILL 

REQUES trong biểu ghi bạn đọc một 

lần. 

Để sử dụng yếu tố này, bạn phải thiết lập 

tùy chọn Limit Maximum ILL 

Requests Per Interval là "YES," đồng 

thời, bạn phải liên hệ với Innovative để 

kích hoạt tính năng Allow Rapid 

Updating of the ILL REQUES Field, và 

sử dụng tính năng Rapid Update để xác 

định khoảng thời gian reset giá trị trong 

trường ILL REQUES của biểu ghi bạn 

đọc. 

0-999. Nếu bạn thiết lập giá 

trị trong yếu tố này là 999 thì 

có nghĩa là hệ thống không 

giới hạn số tài liệu ILL mà 

bạn đọc có thể yêu cầu. Nếu 

bạn thiết lập giá trị 0 thì bạn 

đọc không thể yêu cầu các tài 

liệu liên thư viện ILL. 

Max Itema 

Max Itemb 

Max Itemc 

Max Itemd 

Số lượng tài liệu tối đa của mỗi kiểu tài 

liệu A, B, C, D mà bạn đọc có thể mượn 

trên một lần (số lượng tối đa là bằng với 

số lượng tài liệu được thiết lập trong yếu 

tố  Max Items của bảng này). Thư viện 

có thể định nghĩa các kiểu thư viện này 

trong tùy chọn Item types & locs for 

category <letter> . 

0-999. Nếu thư viện thiết lập 

giá trị này là 0 thì bạn đọc sẽ 

không bị giới hạn số lượng 

tài liệu được ghi mượn của 

mỗi kiểu tài liệu. 

Max 

Programs 

(Số lượng 

chương 

trình tối đa) 

Số lượng chương trình tối đa mà bạn đọc 

có thể tham gia trong thời gian hiện tại 

(bao gồm cả việc tham gia trong danh 

sách chờ (waitlisted registrations). Nếu 

số lượng chương trình mà bạn đọc đang 

tham gia (và chờ) bằng hoặc lớn hơn giá 

0-999. Nếu bạn thiết lập giá 

trị này là 0 thì bạn đọc không 

được phép tham gia bất cứ 

chương trình nào của thư 

viện. Nếu bạn thiết lập giá trị 

này là 999 thì bạn đọc sẽ 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_limitmaxill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_limitmaxill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemtypeandloc.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_itemtypeandloc.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị 

trị được thiết lập cho yếu tố này, bạn đọc 

sẽ không thể tham gia được các chương 

trình khác của thư viện, nhưng vẫn có thể 

thực hiện các giao dịch lưu thông khác.   

Để biết thêm thông tin chi tiết về số 

lượng chương trình tối đa mà bạn đọc có 

thể tham gia, bạn có thể tham khảo thêm 

tính năng Patron Registration Block và 

trường REGPERPAT . 

không bị giới hạn số lượng 

chương trình được phép 

tham gia. 

Highest # 

Overdue 

Points 

(Số điểm 

phạt tối đa) 

Số điểm phạt tối đa mà bạn đọc có thể 

tích lũy. Nếu vượt quá giá trị được thiết 

lập trong yếu tố này, bạn đọc sẽ bị khóa 

tài khoản. 

0-9999. Nếu bạn thiết lập giá 

trị này là 0 thì bạn đọc không 

được phép tích lũy điểm phạt 

(overdue penalty points). 

Block Days 

(Số ngày bị 

khóa tài 

khoản) 

Số ngày mà bạn đọc sẽ bị khóa tài 

khoản sau khi tích lũy đủ số điểm phạt 

tối đa (Highest # Overdue Points). Hệ 

thống sẽ theo giá trị này để tính toán giá 

trị cho trường  BLK UNTIL của biểu 

ghi bạn đọc. 

0-999. 

2.6. Bảng Nội dung của các thông báo lưu thông (Text of Circulation Notices) 

Để xem được các tham số lưu thông, bạn phải có quyền 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Text of Circulation Notices, bạn phải được gán 

quyền số 380 (Edit Text of Circulation Notices). Nếu thư viện của bạn kích hoạt 

tính năng Edit Protection of Circulation Parameters, các cán bộ thư viện của chi 

nhánh khác sẽ không được quyền chỉnh sửa các giá trị của bảng Text of 

Circulation Notices. 

Bảng Text of Circulation Notices chứa nội dung các tin nhắn sẽ được sử dụng trong các 

thông báo lưu thông và thông báo ILL. 

Bạn có thể truy cập vào bảng Text of Circulation Notices thông qua đường dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Text of Circulation Notices 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_optional_functionality.html#patron_block_alerts
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_program.html#MULTIPATRON
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
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Vì bảng này có thể chứa tối đa 512 dòng, mỗi dòng có một số thứ tự cố định trong bảng, 

nên bạn sẽ không thể xóa, thêm hoặc di chuyển các mục trong bảng này (vì vậy các nút 

Delete, Insert và Move sẽ không thể kích hoạt). 

2.6.1. Thông tin chung 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Text of Circulation Notices bạn phải chú ý các yếu tố sau: 

 Bảng Text of Circulation Notices chứa tối đa 512 dòng tương ứng với 512 

mục. 

 Để biết thêm thông tin chi tiết về cách mà hệ thống chọn  một mục trong bảng 

này để gửi thông báo và cách mà mục này được định vị trong thông báo, vui 

lòng tham khảo tại Notices, Slips, and Messages và Creating Predefined Texts 

for ILL Notifications. 

 Vị trí của các mục trên các thông báo lưu thông: Bạn phải chắc chắn rằng độ 

dài của đoạn văn phải phù hợp với khoản trống mà thư viện cho phép trên thông 

báo lưu thông. Để biết thêm các thông tin chi tiết về quy định này, vui lòng 

tham khảo tại Formatting Options for Default Notices và Configuring Format 

and Size for Notices. 

 Mỗi mục trong bảng này có thể được sử dụng cho nhiều thông báo khác nhau. 

Ví dụ, bạn có thể sử dụng cùng một nội dung của một thông báo quá hạn cho 

nhiều quy tắc lưu thông khác nhau. 

2.6.2. Các yếu tố trong bảng (Data Elements) 

Bảng Text of Circulation Notices chứa các yếu tố sau đây: 

Yếu tố Mô tả 

Editable By 

(Có thể 

chỉnh sửa 

bởi) 

Yếu tố này chỉ hiển thị nếu thư viện kích hoạt tính năng chỉnh sửa các 

thông số lưu thông. Yếu tố này xác định các cấp độ quyền (authorization 

level) có thể chỉnh sửa được yếu tố này (ví dụ: ADMIN, ALL, A Specific, 

Location Serverd) 

 Notice 

Type 

(Kiểu thông 

báo) 

Tên viết tắt của thông báo (tối đa 20 kí tự) để thể hiện mục đích của đoạn 

văn bản trong bảng này (trường Notice Text). Ví dụ: First Overdue 

Notice. Đối với những thư viện sử dụng nhiều ngôn ngữ trên giao diện, 

hệ thống sẽ lặp lại trường này để bạn nhập bằng các ngôn ngữ mà thư 

viện sử dụng. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_set_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_set_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_format_notices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_configure.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_configure.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
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Yếu tố Mô tả 

Một vài trường Notice Type bắt buộc phải chứa các từ hoặc cụm từ đặc 

biệt để được áp dụng cho một vài kiểu báo cáo nhất định. Những từ hoặc 

cụm từ này phải được viết bằng chữ thường. Đối với những trang web đa 

ngôn ngữ, chúng phải hiển thị bằng Tiếng Anh ( English-language Notice 

Text element). Dưới đây là danh sách các từ hoặc cụm từ đặc biệt này: 

Nếu yếu tố 

Notice Type 

Hệ thống sẽ sử dụng mục này 

Chứa cụm 

từ drop hold 

Khi tạo các thông báo hủy đặt mượn (generating 

hold cancellation notices). 

Bắt đầu với 

từ illmsg 

Cho thông báo tài liệu mượn liên thư viện 

(predefined text for ILL notifications) 

Chứa từ checked 

out 

Khi chuẩn bị các báo cáo về các tài liệu được ghi 

mượn (statements of checked-out items). 
 

Notice Text 

(Nội dung 

thông báo) 

Nội dung của thông báo. Đoạn văn này sẽ được in trên các thông báo lưu 

thông. Thư viện có thể thiết lập số dòng tối đa (nhiều nhất là 15 dòng) và 

số lượng kí tự tối đa trên một dòng (nhiều nhất là 76 kí tự) trong tùy 

chọn Notices: Where to print Message. 

Đối với những website đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ lặp lại yếu tố này để bạn 

nhập nội dung thông báo bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà thư viện đã 

kích hoạt trên hệ thống. Nếu thư viện kích hoạt tính năng Ngôn ngữ bạn 

đọc ưa thích (preferred patron languages), hệ thống có thể tạo ra những 

thông báo bằng ngôn ngữ mà bạn đọc đó ưa thích. 

2.7. Bảng Tiêu đề Email (Email Subject) 

Để xem các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền số 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Email Subject, bạn phải được gán quyền số 701 

(Edit Email Subject). 

Bạn có thể sử dụng bảng Email Subject để tạo ra các dòng tiêu đề thay thế cho các thông 

báo lưu thông được gửi qua email. Bạn có thể gán tiêu đề này tới thông báo lưu thông qua 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holdcancelnotices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holdcancelnotices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_set_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_statements_checked_out_items.html
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email khi lựa chọn các thông số thông báo trong tính năng Notices. Nếu bạn không xác 

định tiêu đề email, hệ thống sẽ sử dụng tiêu đề mặc định được thiết lập trong tùy chọn 

Notices: E-mail notice information. 

Bạn có thể truy cập bảng Email Subject thông qua đường dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Email Subject 

Bảng Email Subject chỉ sẵn sàng khi thông số Notices: E-mail notice information được 

kích hoạt. 

Bởi vì bảng Email Subject chỉ chứa tối đa 500 dòng, mỗi dòng được gán một ID duy 

nhất, nên bạn sẽ không thể chọn được các nút chèn thêm, di chuyển, xóa (Insert, Move 

và Delete). 

2.7.1. Thông tin chung 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Email Subject, bạn cần chú ý những thông tin sau: 

 Bảng Email Subject chứa tối đa 500 dòng (tương ứng với 500 mục). 

 Đối với những hệ thống đa ngôn ngữ, bạn có thể nhập các ngôn ngữ khác nhau cho 

cùng một tiêu đề. Nếu thư viện kích hoạt tính năng Preferred Patron Language , 

hệ thống có thể tạo ra các dòng tiêu đề theo ngôn ngữ ưa thích của bạn đọc. 

2.7.2. Các yếu tố trong bảng 

Bảng Email Subject chứa yếu tố sau đây: 

Element Description 

Subject Text 

(Nội dung 

của tiêu đề) 

Tiêu đề của email (tối đa là 75 kí tự). Đối với những thư viện sử dụng hệ 

thống đa ngôn ngữ, hệ thống sẽ lặp lại trường này để cán bộ thư viện có 

thể nhập nội dung của tiêu đề bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau mà thư 

viện sử dụng. 

2.8. Bảng Chính sách lưu thông (Loan Rules) 

Để xem được các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền số 373 (View 

Circulation Parameters). Để có thể chỉnh sửa bảng Loan Rules, bạn phải được gán 

quyền số 376 (Edit Loan Rules). Nếu thư viện kích hoạt tính năng Edit Protection 

of Circulation Parameters, các cán bộ thư viện của các chi nhánh (location) khác 

sẽ không thể chỉnh sửa được bảng này. 

Bảng Loan Rules quy định các tham số mà Sierra sẽ sử dụng để lưu thông tài liệu trong 

thư viện (được gọi là một quy tắc lưu thông). Mỗi quy tắc lưu thông bao gồm một tập hợp 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_notices_email_info.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_patron_lang.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html


           Tham số lưu thông trong Sierra 

19 

 

các biến - chi phối nhiều khía cạnh của lưu thông như: ghi mượn, gia hạn, đặt  mượn, 

thông báo, phí và tiền phạt. Mỗi quy tắc là một phần trong chính sách lưu thông của thư 

viện. Hệ thống sẽ sử dụng bảng Loan Rules kết hợp với bảng Loan Rule Determiner để 

xác định xem tài liệu có được phép cho bạn đọc mượn hay không và mượn bằng cách nào. 

Bạn có thể truy cập bảng Loan Rules thông qua đường dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Loan Rules 

Trước khi bạn chỉnh sửa bảng Loan Rules, bạn phải xem xét một cách cẩn thận về các tác 

động của nó đối với tài liệu nếu như bạn thay đổi: 

 Không được xóa, sắp xếp lại hoặc chèn thêm các mục mới vào bảng Loan Rules. 

Hệ thống xác định chính sách lưu thông bằng số thứ tự của nó trong bảng Loan 

Rules. Vì vậy, việc thay đổi thứ tự của các mục trong bảng sẽ khiến hệ thống áp 

dụng sai chính sách trên toàn hệ thống. Bạn có thể thêm các mục mới vào cuối bảng 

hoặc sử dụng lại các mục mà không còn tác dụng để lưu thông tài liệu nữa. 

 Hãy cẩn thận khi chỉnh sửa một quy tắc lưu thông mà các tài liệu lưu thông vẫn đang 

áp dụng chính sách đó. Khi một hoạt động lưu thông được diễn ra do áp dụng một 

chính sách lưu thông sai thì sẽ không thể nào thay đổi được nữa cho dù bạn có chỉnh 

sửa lại quy tắc đó trong hệ thống.  Quy tắc lưu thông đã sửa chỉ áp dụng cho các 

hoạt động lưu thông trong tương lai. Để chỉnh sửa các tham số liên quan đến quá 

hạn tài liệu, vui lòng xem tại Modifying the Overdue Variables of a Loan Rule. 

2.8.1. Thông tin chung 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Loan Rules, bạn cần chú ý các thông tin sau: 

 Bảng Loan Rules có thể chứa tối đa 1,000 mục, hoặc đối với các thư viện sử dụng 

tính năng Consortium Management Extensions, bảng này có thể chứa tối đa 1,800 

mục. 

 Khi bạn chỉnh sửa bảng Loan Rules, bạn cũng có thể cần cập nhật lại bảng Loan 

Rule Determiner. 

 Đối với những quy tắc lưu thông sử dụng mã Code là ‘A’, các yếu tố Normal Loan 

Period, First Renewal Period và Additional Renewal Period sẽ được tính toán theo 

lịch Julian thay cho vì việc tính số ngày từ ngày hiện tại. Ví dụ: giá trị ‘1’ được 

hiểu là ngày 01/01, giá trị ‘15’ được hiểu là ngày 15/01 và giá trị ‘365’ được hiểu 

là ngày 31/12. Ngày quá hạn thì luôn luôn nằm trong 365 ngày tiếp theo. Để tính 

toán một ngày nào đó mà dài hơn một năm sau, bạn cộng thêm 365 ngày vào lịch 

Julian. Để tính toán một ngày nhiều hơn hai năm sau, cộng thêm 730 vào lịch Julian. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_lr_chg.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html


           Tham số lưu thông trong Sierra 

20 

 

Ví dụ: Nếu ngày hôm nay là 15/01/2017, thì giá trị ‘16’ được hiểu là ngày 

16/01/2017, trong khi giá trị ‘14’ được hiểu là ngày 14/01/2018. Nếu bạn muốn tất 

cả các tài liệu có ngày hết hạn vào 30/01/2018, bạn nhập vào trường Normal Loan 

Period của bảng Loan Rules giá trị là 390. Đối với ngày hết hạn vào 30/01/2019, 

bạn nhập giá trị là 760. Nếu bạn đọc được phép gia hạn hai lần, mỗi lần gia hạn 

thêm 1 năm, thì bạn thiết lập trường First Renewal Period và Additional Renewal 

Period giá trị là 30. 

2.8.2. Các yếu tố trong bảng 

Bảng Loan Rules chứa các yếu tố sau đây: 

Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Name 

(Tên) 

Tên của quy tắc. Chú ý rằng 

hệ thống thống xác định quy 

tắc lưu thông không dựa trên 

yếu tố này mà dựa vào số thứ 

tự của quy tắc đó trong bảng. 

Tối đa 20 chữ cái. 2-Hour Reserves 

hay 

Mượn 14 ngày 

Code 

(Mã) 

Mã thể hiện đơn vị thời gian 

được sử dụng để tính toán 

khoảng thời gian lưu thông. 

A Absolute Julian 

calendar date 

(Lịch Julian) 

R Ngày (Khoảng 

thời gian thường 

xuyên "Regular") 

H Hours, rounded to 

nearest hour, 

overnight loan 

allowed (giờ, làm 

tròn đến giờ gần 

nhất, cho mượn 

qua đêm) 

I Hours, rounded to 

nearest hour , no 

R (Normal Loan Period = 7) 

Bạn đọc có thể mượn tài 

liệu trong 7 ngày. 

K (Normal Loan Period = 2) 

Bạn đọc có thể mượn tài 

liệu trong vòng 2 giờ hoặc 

cho đến khi thư viện đóng 

cửa nếu thời gian bạn đọc 

mượn chưa đủ 2 giờ nhưng 

đã đến giờ thư viện đóng 

cửa. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#absolute_loan_period


           Tham số lưu thông trong Sierra 

21 

 

Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

overnight loan 

(giờ, làm tròn đến 

giờ gần nhất, 

không cho mượn 

qua đêm) 

J Hours, rounded to 

nearest minute, 

overnight allowed 

(giờ, làm tròn đến 

phút gần nhất, cho 

phép mượn qua 

đêm) 

K Hours, rounded to 

nearest minute, no 

overnight (giờ, 

làm tròn đến phút 

gần nhất, không 

cho mượn qua 

đêm) 

N Non-circulating 

(if overridden at 

checkout, the 

system assumes 

units are days) 

(Không lưu thông, 

nếu cán bộ ghi đè 

chính sách, hệ 

thống sẽ lấy đơn 

vị là ngày)  
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Normal 

Loan 

Period 

(Khoảng 

thời gian 

mượn) 

Khoảng thời gian bạn đọc có 

thể mượn tài liệu (đơn vị của 

khoảng thời gian này được 

xác định trong trường 

Code của bảng này). Bạn đọc 

được phép mượn tài liệu 

trong khoảng thời gian này 

nếu không có các trường hợp 

đặc biệt khác liên quan đến 

giao dịch này, bạn có thể 

tham khảo thêm cách Sierra 

tính toán ngày hết hạn 

tại How Sierra Calculates the 

Due Date for a Checkout. 

0-999 135 (Code =A) Tài liệu luôn 

luôn hết hạn vào ngày 15 

tháng Năm. 

2 (Code =H) Bạn đọc có thể 

mượn tài liệu trong vòng 

2 giờ. 

14 (Code =R) Bạn đọc có thể 

được mượn tài liệu trong 

vòng 2 tuần (14 ngày). 
 

Holdable 

(Có thể đặt 

mượn) 

Xác định xem bạn đọc có 

được đặt mượn các tài liệu 

liên quan đến quy tắc này 

không. Chú ý rằng nếu bạn 

thay đổi yếu tố này, bạn cũng 

phải khởi động lại quy trình  

Automatic Patron Request 

Processing bằng cách liên hệ 

với Innovative. 

y Tài liệu có thể 

được đặt mượn 

n Tài liệu không thể 

được được đặt 

mượn. 
 

  

Bookable 

(có thể 

booking) 

Xác định xem bạn đọc có 

được book tài liệu liên quan 

đến quy tắc này không. 

Chính sách này chỉ áp dụng 

cho các thư viện sử dụng tính 

năng Booking tài 

liệu (Materials Booking). 

y Tài liệu có thể 

book. 

n Tài liệu không thể 

book. 
 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_auto_patron_request.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_auto_patron_request.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_book_intro.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Home 

Pickup 

(Thư viện 

nhận tài 

liệu) 

Xác định xem bạn đọc có 

được chọn chi nhánh nhận tài 

liệu (pickup location) khi đặt 

mượn hay không. Yếu tố này 

chỉ áp dụng cho các hoạt 

động lưu thông cơ bản 

(không áp dụng cho ILL  và 

INN-Reach). 

y Đối với đặt mượn 

cấp tài liệu (item-

level holds), hệ 

thống sẽ tự động 

lấy giá trị trong 

trường 

LOCATION 

trong biểu ghi tài 

liệu được đặt 

mượn. Đối với đặt 

mượn cấp nhan đề 

(title-level holds), 

khi một tài liệu 

đáp ứng đặt mượn 

này, hệ thống sẽ 

lấy giá trị trong 

trường 

LOCATION của 

tài liệu. 

n Hệ thống cho phép 

bạn đọc lựa chọn 

chi nhánh thư viện 

mà bạn đọc sẽ đến 

để nhận tài liệu. 
 

  

Shippable 

(có thể 

ship) 

Xác định xem liệu bạn đọc có 

được yêu cầu dịch vụ ship tài 

liệu đặt mượn hay không. 

Yếu tố này chỉ áp dụng nếu 

thư viện của bạn sử dụng tính 

năng Held Item Delivery. 

y Bạn đọc có thể yêu 

cầu dịch vụ ship 

tài liệu 

n Bạn đọc không thể 

yêu cầu dịch vụ 

ship tài liệu. 
 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_entertitlehold.html#pickup_location
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_shipshelf.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Ship Time 

(Thời gian 

ship) 

Thời gian thư viện ship tài 

liệu cho bạn đọc. Ngày hết 

hạn của tài liệu sẽ được gia 

hạn thêm một khoảng thời 

gian bằng đúng số ngày được 

xác định trong giá trị này. 

Yếu tố này chỉ áp dụng nếu 

thư viện sử dụng tính năng 

Held Item Delivery và 

trường Shippable của bảng 

này được thiết lập là 'y'. 

0-999 3 Ngày hết hạn của tài liệu đặt 

sẽ được gia hạn thêm 3 ngày 

ship. 
 

Time 

Remaining 

B4 Renew 

(Thời gian 

được phép 

gia hạn tài 

liệu) 

Thời gian mượn tài liệu còn 

lại của bạn đọc phải còn tối 

đa bao nhiêu ngày trước ngày 

hết hạn thì tài liệu mới có thể 

được gia hạn. Để một tài liệu 

được gia hạn bất cứ khi nào 

sau khi ghi mượn, thiết lập 

giá trị này bằng giá trị trong 

trường Normal Loan Period 

của bảng này + một ngày/giờ. 

Để tài liệu lưu thông theo quy 

tắc với mã code A (lưu thông 

theo ngày) được gia hạn bất 

cứ lúc nào sau khi ghi mượn, 

thiết lập giá trị này là 999. 

Innovative khuyến cáo rằng: 

thư viện cần thiết lập yếu tố 

này trong các quy tắc lưu 

thông, ngay cả đối với các 

quy tắc không cho phép gia 

0-999 7 Hệ thống chỉ cho phép gia 

hạn nếu thời gian mượn tài 

liệu còn lại của bạn đọc bằng 

hoặc ít hơn 7 ngày (Code = 

R). 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_shipshelf.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

hạn tài liệu để phòng trường 

hợp khi cán bộ thư viện ghi 

đè chính sách, hệ thống mới 

có thể tính toán một cách 

chính xác. 

 

 

Khoảng thời gian tối đa 

(ngày/giờ) mà bạn đọc có thể 

thực hiện gia hạn (trước ngày 

tài liệu bị hết hạn bao nhiêu 

ngày).  

First 

Renewal 

Period 

(Thời gian 

gia hạn lần 

thứ nhất) 

Khoảng thời gian gia hạn lần 

thứ nhất. Khoảng thời gian 

này được tính từ khi khoảng 

thời gian được xác định trong 

trường Normal Loan Period 

của bảng này kết thúc. 

Innovative khuyến cáo rằng: 

thư viện cần thiết lập yếu tố 

này trong các quy tắc lưu 

thông, ngay cả đối với các 

quy tắc không cho phép gia 

hạn tài liệu để phòng trường 

hợp khi cán bộ thư viện ghi 

đè chính sách, hệ thống mới 

có thể tính toán một cách 

chính xác. 

 

 

0-999 2 Được gia hạn thêm 2 giờ 

(Code = H) cho lần đầu 

gia hạn. 

241 (Code = A) được gia hạn 

tới ngày 29 tháng Tám. 
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Additional 

Renewal 

Period 

(Khoảng 

thời gian 

gia hạn tiếp 

theo) 

Khoảng thời gian gia hạn cho 

mỗi lần gia hạn tiếp theo. 

Khoảng thời gian này được 

tính từ sau khi khoảng thời 

gian gia hạn đầu tiên (First 

Renewal Period) kết thúc. 

Innovative khuyến cáo rằng: 

thư viện cần thiết lập yếu tố 

này trong các quy tắc lưu 

thông, ngay cả đối với các 

quy tắc không cho phép gia 

hạn tài liệu để phòng trường 

hợp khi cán bộ thư viện ghi 

đè chính sách, hệ thống mới 

có thể tính toán một cách 

chính xác. 

0-999 14 Jan 14 (Code = A) : Được 

gia hạn đến 14 tháng Một. 

14 days (Code = R): Được 

gia hạn thêm 14 ngày sau 

lần gia hạn đầu tiên. 
 

Max 

Number Of 

Renewals 

(Số lần 

được gia 

hạn) 

Tổng số gia hạn cho phép (tối 

đa bao nhiêu lần) 

Mặc dù hệ thống chấp 

nhận các giá trị từ 0 đến 

999, nhưng số lượng gia 

hạn tối đa bạn đọc có thể 

gia hạn cho một tài liệu là 

255. 

3 Một tài liệu có thể được gia 

hạn 3 lần. 
 

Minimum 

Use 

(Thời gian 

mượn tối 

thiểu) 

Thời gian tối thiểu (ngày/giờ) 

mà bạn đọc được mượn một 

tài liệu trước khi tài liệu đó bị 

thu hồi (recall). Hệ thống sử 

dụng yếu tố này để tính toán 

ngày hết hạn cho tài liệu bị 

thu hồi (calculate due dates 

for recalled items) và rút 

0-999 5 a) Nếu bạn đọc A yêu cầu 

thu hồi tài liệu mà bạn 

đọc B đang mượn, hệ 

thống chỉ đề xuất một  

ngày hết hạn mới cho 

bạn đọc B sau 5 ngày kể 

từ ngày bạn đọc B 

mượn tài liệu. (Ví dụ 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html


           Tham số lưu thông trong Sierra 

27 

 

Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

ngắn khoảng thời gian mượn 

(calculate a shortened loan 

period) đối với các tài liệu 

đạt ngưỡng đặt mượn 

(Holds: Number of holds 

before minimum use used 

for due date). 

Lưu ý: Các tài liệu được 

mượn theo giờ không thể bị 

thu hồi. 

bạn đọc B mượn tài liệu 

ngày 10/7, hệ thống chỉ 

đề xuất ngày hết hạn 

mới cho bạn đọc B từ 

ngày 15/7 trở đi, sau khi 

bạn đọc B đã mượn tài 

liệu được 5 ngày). 

 b) Nếu một bạn đọc mượn 

một tài liệu mà có số 

lượng đặt mượn đạt 

ngưỡng, khoảng thời 

gian bạn đọc được 

mượn tài liệu là 5 ngày. 
 

Eligib To 

Recall 

Thời gian mượn tài liệu còn 

lại của bạn đọc phải còn ít 

nhất bao nhiêu ngày trước 

ngày hết hạn thì tài liệu mới 

có thể được recall, cùng với 

đó thời gian hết hạn của bạn 

đọc hiện tại cũng được rút 

ngắn lại. Nếu bạn thiết lập giá 

trị này là '0' có nghĩa là tài 

liệu có thể được recall bất cứ 

lúc nào, nếu giá trị này là 999 

có nghĩa là tài liệu không 

được phép recall (trừ khi các 

đặt mượn đặt trên tài liệu quá 

hạn placing holds on overdue 

items). 

0-999 6 Thời gian mượn tài liệu của 

bạn đọc phải còn ít nhất 6 

ngày trước ngày hết hạn 

hoặc hệ thống không cung 

cấp tuỳ chọn thu hồi 

 

Tài liệu phải đảm bảo đã 

được ghi mượn ít nhất 6 

ngày, thì ngày hết hạn của 

nó mới có thể bị thay đổi 

thành ngày sớm hơn ngày 

hết hạn hiện tại do tài liệu bị 

recall. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_num_before_min.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_num_before_min.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_num_before_min.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html#overdue_recall
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html#overdue_recall
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Yếu tố này không áp dụng 

cho các tài liệu tuân thủ chính 

sách lưu thông theo giờ 

(Code = 'H', 'I', 'J', hoặc 'K'), 

mà không cho phép recall. 

 

Time 

Return 

Recall 

Số ngày mà bạn đọc phải 

mang trả tài liệu sau khi nó 

được recall. Để biết thêm 

thông tin chi tiết, vui lòng 

tham khảo đường dẫn sau 

Recalling Items. 

Yếu tố này không áp dụng 

cho các tài liệu tuân thủ chính 

sách lưu thông theo giờ 

(Code = 'H', 'I', 'J', hoặc 'K'), 

không thể thu hồi. 

0-999 4 Ngày hết hạn được tính bằng 

ngày mà thông báo thu hồi 

tài liệu được gửi đi cộng với 

4 ngày (time return recall) 

Lưu ý: Ngày hết hạn không 

được ít hơn giá trị được thiết 

lập trong yếu tố Minimum 

Use). 
 

Time To 

Pickup 

(Thời gian 

nhận tài 

liệu đặt 

mượn) 

Số ngày mà một tài liệu đặt 

mượn được giữ trên giá để 

đợi bạn đọc đến lấy. Sau số 

ngày được thiết lập trong yếu 

tố này (tính từ thời gian tài 

liệu đáp ứng đặt mượn), đặt 

mượn sẽ trở thành quá hạn 

(defunct). 

  

Chú ý rằng, hệ thống không 

tính ngày đóng cửa (closed 

days) của thư viện vào thời 

gian nhận tài liệu đặt mượn 

0-999 3 Tài liệu đặt mượn được giữ 

trên giá cho bạn đọc trong 

vòng 3 ngày. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#minimum_use
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#minimum_use
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_mngexpholds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_days_closed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_days_closed.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

(Time to Pickup). Nếu tính 

năng Change Pickup Date 

được kích hoạt, bạn có thể 

chỉnh sửa ngày nhận tài liệu 

(pickup date) khi nó đang 

trên giá đặt mượn. 

Max 

Number of 

Odues 

(Số thông 

báo quá hạn 

tối đa) 

Số thông báo quá hạn 

(overdue notices) tối đa mà 

hệ thống gửi cho bạn đọc khi 

tài liệu bị quá hạn. Thông báo 

cuối cùng sẽ được thay thế 

bằng một hóa đơn tiền phạt 

(replacement bill), hóa đơn 

được tạo ra và gửi đi trong 

cấp độ thông báo cuối cùng 

được xác định trong trường 

này. Để tìm hiểu chi tiết hơn, 

vui lòng tham khảo chức 

năng Billing Lost or 

Unreturned Items và Setting 

Parameters for Billing 

Unreturned Items.  

 

Yếu tố Max Number of 

Odues có thể khiến cho tài 

khoản bạn đọc bị khóa. Để 

biết thêm thông tin chi tiết, 

vui lòng tham khảo yếu 

tố Highest Level Odues của 

bảng Patron Blocks và 

trường HLODUES của biểu 

ghi bạn đọc. 

0-6 3 Hệ thống sẽ gửi 2 thông báo 

quá hạn và một hóa đơn tiền 

phạt cho bạn đọc có tài liệu 

bị quá hạn. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#pickup_date
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bills.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_parameters.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_parameters.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_parameters.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Thư viện cần thận trọng khi 

chỉnh sửa yếu tố Max 

Number of Odues vì nó có 

thể làm sai lệch chính sách 

của thư viện. Để tìm hiểu kĩ 

hơn, vui lòng tham khảo tại 

Modifying the Overdue 

Variables of a Loan Rule. 

Time First 

Odue 

(Thời gian 

thông báo 

lần thứ 

nhất) 

Số ngày (hoặc giờ đối với 

chính sách lưu thông theo 

giờ) sau ngày tài liệu hết hạn, 

hệ thống sẽ gửi thông báo 

đầu tiên cho bạn đọc. Lưu ý, 

đối với thông báo thu hồi tài 

liệu quá hạn, hệ thống sẽ sử 

dụng giá trị Time 1ST Odue 

Recall để thay thế. 

0-999 7 Nếu một tài liệu đã quá hạn 

7 ngày (hoặc 7 giờ đối với 

trường hợp lưu thông theo 

giờ), hệ thống sẽ gửi thông 

báo quá hạn đầu tiên cho bạn 

đọc. 
 

Time 

Second 

Odue 

(Thời gian 

thông báo 

lần thứ hai) 

Số ngày (hoặc giờ đối với 

chính sách lưu thông theo 

giờ) giữa thông báo quá hạn 

lần thứ nhất và thông báo quá 

hạn lần thứ hai. Số này không 

bằng với tổng số ngày kể từ 

khi tài liệu hết hạn. 

0-999 6 Sau khi thông báo quá hạn 

thứ nhất được gửi đi, trong 

vòng 6 ngày (hoặc 6 giờ đối 

với chính sách lưu thông 

theo giờ), nếu tài liệu vẫn 

không được mang trả, hệ 

thống sẽ tiếp tục gửi thông 

báo thứ hai. 
 

Time Third 

Odue (Thời 

gian thông 

báo lần thứ 

ba) 

Số ngày/giờ giữa các thông 

báo quá hạn tiếp theo. 

0-999 5 

0 

0 

0 

(Max Number of Odues = 

3) Nếu sau thông báo thứ 

hai, trong vòng 5 ngày, bạn 

đọc vẫn không mang tài liệu 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_lr_chg.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_lr_chg.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#time_first_odue_recall
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#time_first_odue_recall
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#max_number_of_odues
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Time 

Fourth 

Odue (Thời 

gian thông 

báo lần thứ 

tư) 

Time Fifth 

Odue (Thời 

gian thông 

báo lần thứ 

năm) 

Time Sixth 

Odue (Thời 

gian thông 

báo lần thứ 

sáu) 

đến trả thư viện, hệ thống sẽ 

tiếp tục gửi thông báo thứ 

ba. Trong lần thông báo thứ 

ba, hệ thống sẽ gửi đi một 

hóa đơn tiền phạt 

(replacement bill). 
 

Text First 

Odue 

(Nội dung 

thông báo 

đầu tiên) 

Nội dung của thông báo quá 

hạn đầu tiên gửi cho bạn đọc. 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi thông 

báo quá hạn. 

1 Hệ thống sẽ lấy nội dung của 

mục có số thứ tự là 1 trong 

bảng Text of Circulation 

Notices để làm nội dung 

thông báo quá hạn đầu tiên. 
 

Text 

Second 

Odue (Nội 

dung thông 

báo lần thứ 

hai). 

Text Third 

Odue (Nội 

Nội dung của các thông báo 

quá hạn tiếp theo. 

Bạn nên xác định số lượng 

nội dung thông báo ít hơn số 

lượng tối đa được xác định 

trong yếu tố Max Number of 

Odues của bảng này. Ví dụ, 

nếu giá trị của yếu tố Max 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi thông 

báo quá hạn. 

2 

0 

0 

0 

(Max Number Of Odues = 

3) Trong ví dụ này, hệ thống 

sẽ gửi đi 2 thông báo quá 

hạn và một hóa đơn tiền 

phạt. Thông báo thứ hai hệ 

thống sẽ lấy nội dung từ 

mục thứ hai của bảng Text 

of Circulation Notices. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

dung thông 

báo lần thứ 

ba). 

Text Fourth 

Odue (Nội 

dung thông 

báo lần thứ 

tư). 

Text Fifth 

Odue (Nội 

dung thông 

báo lần thứ 

năm) 

Number of Odues là 3, bạn 

chỉ nên xác định hai yếu tố: 

nội dung thông báo cho lần 

thông báo thứ nhất (Text 

First Odue) và nội dung 

thông báo lần thứ hai (Text 

Second Odue), còn đối với 

lần thứ ba, bạn nên xác định 

nội dung của hóa đơn trong 

trường  Msg Bill. Để tìm hiểu 

kĩ hơn, vui lòng tham khảo 

các đường dẫn sau: Billing 

Lost or Unreturned Items và 

Setting Parameters for 

Billing Unreturned Items. 

Thông báo thứ 3 đến thứ 5 

sẽ không được gửi đi. Bởi vì 

thông báo cuối cùng (Thông 

báo thứ ba) được thay thế 

bằng một hoá đơn, hệ thống 

sẽ lấy nội dung từ trường 

Msg Bill. 
 

Odue 

Penalty 

(Số điểm 

phạt/1 ngày 

hoặc 1 giờ) 

Số điểm phạt được tích luỹ 

mỗi ngày hoặc mỗi giờ trên 

tài khoản bạn đọc đối với các 

tài liệu quá hạn. 

Nếu giá trị này được thiết lập 

là 0 nghĩa là bạn đọc không 

bị tính điểm phạt. 

0-999 1 Mỗi ngày/giờ tài liệu bị quá 

hạn, bạn đọc bị tính một 

điểm phạt (penalty point). 
 

Text First 

OdueR 

(Nội dung 

thông báo 

tài liệu 

recall đầu 

tiên) 

Nội dung thông báo quá hạn 

đầu tiên đối với tài liệu bị thu 

hồi (recall). 

Innovative khuyến cáo rằng 

thư viện nên thiết lập yếu tố 

này ngay cả khi các quy tắc 

lưu thông (loan rule) không 

cho phép recall tài liệu. Vì hệ 

thống cũng sử dụng yếu tố 

 Số định danh của nội 

dung thông báo tương ứng 

được quy định trong bảng 

Text of Circulation 

Notices, hoặc nhập số 0 

nếu bạn không muốn gửi 

các thông báo quá hạn. 

7 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung trong mục thứ bảy của 

bảng Text of Circulation 

Notices để làm nội dung 

thông báo thu hồi tài liệu quá 

hạn lần đầu tiên. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#msg_bill
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_parameters.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_parameters.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#msg_bill
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

này đối với các trường hợp 

tương tự như recall, ví dụ như 

khi đặt một đặt mượn trên các 

tài liệu đã quá hạn (placing 

holds on overdue items) và 

khi một đặt mượn bị quá hạn. 

Text 

Second 

OdueR 

(Nội dung 

thông báo 

tài liệu 

recall thứ 

hai) 

Text Third 

OdueR 

((Nội dung 

thông báo 

tài liệu 

recall thứ 

ba) 

Text Fourth 

OdueR 

(Nội dung 

thông báo 

tài liệu 

recall thứ 

tư) 

Text Fifth 

OdueR 

(Nội dung 

thông báo 

Nội dung thông báo quá hạn 

trong những lần tiếp theo đối 

với tài liệu được thu hồi 

Giống như trường Text 

Second Odue đến trường 

Text Fifth Odue elements, 

bạn nên xác định số lượng 

nội dung thông báo ít hơn số 

lượng tối đa được xác định 

trong yếu tố Max Number of 

Odues của bảng này. 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo quá hạn. 

8 

0 

0 

0 

(Max Number Of Odues = 

3) Trong ví dụ này, hệ thống 

sẽ gửi đi 2 thông báo quá hạn 

và một hóa đơn tiền phạt. 

Thông báo thứ hai hệ thống 

sẽ lấy nội dung trong mục 

thứ hai của bảng Text of 

Circulation Notices. Từ 

thông báo thứ 3 tới thông 

báo thứ 5 sẽ không được gửi 

đi, do đó thiết lập giá trị 0 

cho các mục này. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_recall_recallitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

tài liệu 

recall thứ 

năm) 

Courtesy 

Notice Text 

Number 

(Nội dung 

thông báo 

nhắc nhở) 

Nội dung của thông báo nhắc 

nhở (courtesy notice) mà thư 

viện dùng để nhắc bạn đọc 

trước khi tài liệu bị quá hạn.  

Hệ thống sẽ bỏ qua yếu tố 

này trong các quy tắc lưu 

thông theo giờ hoặc khi tính 

năng Courtesy Notice không 

được kích hoạt. 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi thông 

báo. 

20 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung của mục thứ 20 trong 

bảng Text of Circulation 

Notices để thông báo nhắc 

nhở bạn đọc các tài liệu sắp 

hết hạn. 
 

Number Of 

Days 

Before 

Odue 

(Số ngày 

nhắc nhở 

trước khi 

quá hạn) 

Số ngày trước khi tài liệu bị 

quá hạn, hệ thống sẽ gửi một 

thông báo nhắc nhở (courtesy 

notice) cho bạn đọc. Nếu giá 

trị này là '0' nghĩa là bạn đọc 

sẽ không nhận được các 

thông báo nhắc nhở. 

Hệ thống sẽ bỏ qua yếu tố 

này trong các quy tắc lưu 

thông theo giờ hoặc tính năng 

Courtesy Notice không được 

kích hoạt. 

0-999 3 Bạn đọc sẽ nhận được thông 

báo nhắc nhở trước ngày tài 

liệu hết hạn 3 ngày. 
 

Time 1ST 

Odue 

Recall 

Số ngày sau ngày hết hạn 

(due date) khi một tài liệu 

được recall đủ điều kiện để 

nhận thông báo quá hạn lần 

đầu tiên. 

0-999 4 Nếu một tài liệu bị thu hồi  

không được mang trả thư 

viện trong vòng 4 ngày kể từ 

ngày hết hạn (due date), hệ 

thống sẽ gửi cho bạn đọc 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Yếu tố này được sử dụng 

thay cho yếu tố 

Time First Odue đối với các 

tài liệu bị thu hồi. 

một thông báo thu hồi tài 

liệu quá hạn lần thứ nhất. 
 

Text Recall 

Notice 

(Nội dung 

thông báo 

recall) 

Nội dung thông báo recall 

(recall notice). 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo quá hạn. 

13 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung trong mục thứ 13 của 

bảng Text of Circulation 

Notices để gửi cho bạn đọc 

đang mượn một tài liệu 

được recall. 
 

Text 

Pickup 

Notice 

(Thông báo 

tới nhận tài 

liệu đã đặt 

mượn) 

Nội dung của thông báo đáp 

ứng đặt mượn (hold pickup 

notice) sẽ gửi cho bạn đọc. 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo quá hạn. 

14 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung trong mục thứ 14 của 

bảng Text of Circulation 

Notices để gửi thông báo 

cho bạn đọc biết rằng tài 

liệu họ đặt mượn đã sẵn 

sàng tại thư viện. 
 

Text 

Cancel 

Pickup 

(Thông báo 

hủy đặt 

mượn) 

Nội dung của thông báo hủy 

đặt mượn (hold cancellation 

notice) mà hệ thống sẽ gửi 

cho bạn đọc nếu như đặt 

mượn của họ bị hủy hoặc quá 

hạn. 

Số thứ tự của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo quá hạn. 

15 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung trong mục thứ 15 của 

bảng Text of Circulation 

Notices để gửi thông báo 

cho bạn đọc biết rằng đặt 

mượn của họ đã bị huỷ. 
 

Grace 

Period For 

Fines 

Số ngày (code='A' or 'R') 

hoặc phút (code='H', 'I', 'J', or 

'K') bạn đọc được ân hạn sau 

khi một tài liệu bị quá hạn, hệ 

0-999 7 Trong vòng 7 ngày (hoặc 7 

phút đối với quy tắc lưu 

thông theo giờ) sau khi tài 

liệu bị hết hạn, hệ thống sẽ 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#time_first_odue
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_recall.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

(Thời gian 

ân hạn tiền 

phạt) 

thống sẽ bắt đầu tính tính tiền 

phạt quá hạn sau khoảng thời 

gian mà bạn đọc được ân hạn 

(giá trị bạn thiết lập trong 

trường này). Hệ thống sẽ 

không tính ngày thư viện 

đóng cửa (closed days) và 

giờ đóng cửa (closed 

hours) vào khoảng thời gian 

ân hạn này. Để tìm hiểu thêm 

về các hệ thống áp dụng 

khoảng thời gian ân hạn này, 

vui lòng xem tại Calculating 

an Overdue Fine. 

không tính tiền phạt cho bạn 

đọc. 
 

Number Of 

D/HR 1st F 

Per 

(Khoảng 

thời gian 

đầu tiên) 

Số ngày (hoặc giờ đối với 

chính sách lưu thông theo 

giờ) của khoảng thời gian 

phạt đầu tiên. 

Khoảng thời gian phạt đầu 

tiên là số ngày mà hệ thống 

áp dụng mức tiền phạt thứ 

nhất (Amount Of Fine 1st F 

Per) để tính tiền phạt quá hạn 

cho bạn đọc. Bạn có thể tìm 

hiểu cách hệ thống tính toán 

tiền phạt quá hạn cho bạn đọc 

tại Calculating an Overdue 

Fine. 

0-999 30 Hệ thống sẽ áp dụng mức 

tiền phạt thứ nhất (Amount 

Of Fine 1st F Per) cho 30 

ngày/giờ kể từ ngày tài liệu 

bị quá hạn (ví dụ,  $1.00/30 

ngày). 
 

Amount Of 

Fine 1st F 

Per 

Mức tiền phạt thứ nhất mà hệ 

thống sẽ áp dụng cho mỗi 

ngày/giờ trong khoảng thời 

0.00 - 9,999,999.00 1.00 Hệ thống sẽ phạt $1.00 

trên một ngày/giờ mà bạn 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_days_closed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_hrs_open2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_hrs_open2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html#odue_fine
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html#odue_fine
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html#odue_fine
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html#odue_fine
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per


           Tham số lưu thông trong Sierra 

37 

 

Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

(Mức tiền 

phạt thứ 

nhất) 

gian phạt đầu tiên (được xác 

định trong yếu tố Number Of 

D/HR 1st F Per). 

đọc bị quá hạn trong 

khoảng thời gian đầu tiên 

(ví dụ, phạt $1.00 trên 

một ngày quá hạn trong 

vòng 30 ngày đầu). 
 

Number Of 

D/HR 2nd 

F Per 

(Khoảng 

thời gian 

thứ hai) 

Số ngày (hoặc giờ đối với 

chính sách lưu thông theo 

giờ) của khoảng thời gian 

phạt thứ hai. 

Khoảng thời gian phạt thứ 

hai là số ngày mà hệ thống áp 

dụng mức tiền phạt thứ hai 

(Amount Of Fine 2ND F Per) 

để tính tiền phạt quá hạn cho 

bạn đọc. Bạn có thể tìm hiểu 

cách hệ thống tính toán tiền 

phạt quá hạn cho bạn đọc tại 

Calculating an Overdue Fine. 

0-999 20 Hệ thống sẽ áp dụng mức 

tiền phạt thứ hai (được xác 

định trong yếu tố Amount 

Of Fine 2ND F Per cho 20 

ngày/giờ sau khoảng thời 

gian thứ nhất (ví dụ, phạt 

$2.00 cho một ngày quá 

hạn trong vòng 20 ngày). 
 

Amount Of 

Fine 2ND F 

Per 

(Mức tiền 

phạt thứ 

hai) 

Mức tiền phạt thứ hai được 

áp dụng cho mỗi ngày/giờ 

trong khoảng thời gian thứ 

hai (được xác định trong yếu 

tố Number Of D/HR 2nd F 

Per). 

0.00 - 9,999,999.00 2.00 Hệ thống sẽ phạt $2.00 

trên một ngày/giờ mà bạn 

đọc bị quá hạn trong 

khoảng thời gian thứ hai 

(ví dụ, phạt $2.00 trên 

một ngày quá hạn trong 

vòng 20 ngày tiếp theo). 
 

Limit Fine 

To Price 

(Giới hạn 

tiền phạt 

Xác định xem thư viện có 

giới hạn mức tiền phạt quá 

hạn tối đa theo giá của tài liệu 

được xác định trong trường 

y Giới hạn mức tiền 

phạt tối đa theo giá 

của tài liệu. 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#num_days_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#num_days_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html#odue_fine
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#num_days_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#num_days_second_fine_per
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

theo giá tài 

liệu) 

PRICE của biểu ghi tài liệu 

hay không. 

Nếu trường PRICE không 

được nhập giá trị trong khi 

yếu tố này được thiết lập là 

"y", hệ thống sẽ sử dụng giá 

mặc định cho tài liệu được 

xác định trong yếu tố Default 

Item Cost. Nếu cả trường 

PRICE và yếu tố Default 

Item Cost đều không được 

xác định, hệ thống sẽ không 

giới hạn khoản tiền phạt cho 

bạn đọc. 

n Không giới hạn 

mức tiền phạt tối 

đa theo giá của tài 

liệu. 
 

Default 

Item Cost 

(Giá mặc 

định) 

Giá mặc định của tài liệu. Hệ 

thống sẽ sử dụng giá trị của 

yếu tố này để tính toán tiền 

phạt trong hóa đơn tiền phạt 

(replacement bill) gửi cho 

bạn đọc nếu như trường 

PRICE không có giá trị. 

0.00 - 9,999,999.99 15.00 Nếu tài liệu bị quá hạn 

và trường PRICE là 

$0.00, hóa đơn tiền phạt 

của bạn đọc 

(replacement bill) sẽ 

tính $15.00 làm giá thay 

thế để phạt bạn đọc. 
 

Replace 

Process Fee 

(Phí xử lý 

thay thế) 

Hệ thống sẽ lấy giá trị này để 

tính chi phí xử lý cho tài liệu 

thay thế (vị trí processing 

fee) trong hóa đơn tiền phạt 

(replacement bill) để gửi cho 

bạn đọc.  

Số tiền này được tính để bù 

vào khoản bổ sung và biên 

mục một tài liệu mới để thay 

0.00 - 9,999,999.99 10.00 Nếu bạn đọc không 

mang trả tài liệu, hệ 

thống sẽ tính thêm phí 

thay thế tài liệu cũ là 

$10.00 (processing fee). 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#default_item_cost
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#default_item_cost
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html#bill_proc_fee
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html#bill_proc_fee
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

thế cho tài liệu quá hạn 

không được trả lại cho thư 

viện. 

Replace 

Bill Service 

Charge 

(Phí tạo hóa 

đơn) 

Hệ thống sẽ lấy giá trị này để 

áp cho phí hóa đơn (vị trí 

billing fee) trong hóa đơn 

tiền phạt replacement bill để 

gửi cho bạn đọc, áp dụng đối 

với các tài liệu quá hạn không 

được bạn đọc trả lại thư viện. 

Số tiền này được tính cho phí 

chuẩn bị và gửi hóa đơn tiền 

phạt (replacement bill). Tùy 

thuộc vào thiết lập của tùy 

chọn lưu thông Check-in of 

billed item. Reduce bill to: 

hệ thống có thể điều chỉnh số 

tiền trong hóa đơn tiền phạt 

của bạn đọc khi tài liệu được 

trả lại thư viện. 

0.00 - 9,999,999.99 5.00 Nếu bạn đọc không mang 

trả tài liệu, hệ thống sẽ 

tính thêm phí tạo hóa đơn 

là $5.00. 
 

Rental Fee 

(Phí cho 

thuê tài 

liệu) 

Đối với các thư viện sử dụng 

tính năng cho thuê tài liệu 

(immediate rental charges), 

yếu tố này quyết định giá 

thuê tài liệu cho khoảng thời 

gian được xác định trong yếu 

tố Normal Loan Period và 

cho mỗi lần gia hạn tiếp theo. 

Nếu thư viện không tính phí 

thuê tài liệu cho bạn đọc, 

thiết lập yếu tố này là 0.00. 

0.00 - 9,999,999.99 3.00 Khi bạn đọc thuê hoặc 

gia hạn tài liệu đang thuê, 

họ bị tính $3.00. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html#bill_bill_fee
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_billed_reduce.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_billed_reduce.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_rentals.html#immediate_rental
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#normal_loan_period
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

Fine Incr If 

Recall 

(Tăng tiền 

phạt/ngày 

cho các tài 

liệu recall 

bị quá hạn) 

Số tiền mà hệ thống sẽ tính 

tăng thêm cho các tài liệu 

được thu hồi (recall) trên 1 

ngày quá hạn. Hệ thống sẽ 

cộng thêm số tiền này vào số 

tiền được xác định trong yếu 

tố Amount Of Fine 1st F 

Per và Amount Of Fine 2ND 

F Per. 

 

Thư viện có thể xem xét việc 

tăng các khoản tiền phạt cho 

các tài liệu đã gia hạn quá hạn 

hoặc đặt mượn mà quá hạn 

(overdue renewed or held 

items ) thay cho các tài liệu 

quá hạn vị thu hồi (overdue 

recalled items. Bạn cũng có 

thể thiết lập tùy chọn 

Recalls: Start charging fine 

increment after TIME 

RETURN RECALL để xác 

định xem khi nào hệ thống 

bắt đầu tính tăng tiền phạt. 

Để biết thêm thông tin chi 

tiết, vui lòng tham khảo 

đường dẫn Calculating 

Overdue Fines. 

0.00 - 9,999,999.99 0.50 Tiền phạt của bạn đọc 

được tăng thêm $0.50 

trên mỗi ngày quá hạn 

đối với các tài liệu được 

recall. 
 

Msg Fines 

(Thông báo 

tiền phạt) 

Nội dung của thông báo tiền 

phạt (fine notice).  

Số định danh của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

16 Hệ thống sẽ sử dụng mục 

thứ 16 trong bảng 

Circulation Notices để gửi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_first_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#amt_second_fine_per
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_start_fine.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_fines.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo. 

Mặc dù bảng này cho 

phép 512 mục, nhưng hệ 

thống chỉ cho phép bạn sử 

dụng các mục từ 1-255 

trong yếu tố này. 

thông báo tiền phạt (fine 

notice) cho bạn đọc. 
 

Msg Bill 

(Thông báo 

hóa đơn 

tiền phạt) 

Nội dung của hóa đơn tiền 

phạt (replacement bill) gửi 

cho bạn đọc. Nếu giá trị này 

là 0, hệ thống sẽ không tính 

tiền phạt quá hạn cho bạn 

đọc (billing patrons for 

unreturned items).  Nếu yếu 

tố này có giá trị nằm trong 

khoảng từ 1 đến 999 nhưng 

không trùng với định danh 

của một mục nào đó trong 

bảng Text of Circulation 

Notices, hệ thống sẽ vẫn tính 

tiền phạt cho bạn đọc nhưng 

không gửi thông báo về 

khoản tiền này cho bạn đọc. 

Số định danh của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo. 

Mặc dù bảng này cho 

phép 512 mục, nhưng hệ 

thống chỉ cho phép bạn sử 

dụng các mục từ 1-255 

trong yếu tố này. 

17 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung của mục thứ 17 trong 

bảng Text of Circulation 

Notices để gửi hóa đơn tiền 

phạt cho bạn đọc. 
 

Msg 

Adjustment 

(Thông báo 

hóa đơn 

chỉnh sửa) 

Nội dung của thông báo 

chỉnh sửa hóa đơn tiền phạt 

(adjustment bill). 

Số định danh của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

18 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung của mục thứ 18 trong 

bảng Text of Circulation 

Notices để gửi thông báo 

chỉnh sửa hóa đơn tiền phạt 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bills.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_billing_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_bills.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
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Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

không muốn gửi các 

thông báo. 

Mặc dù bảng này cho 

phép 512 mục, nhưng hệ 

thống chỉ cho phép bạn sử 

dụng các mục từ 1-255 

trong yếu tố này. 

cho tài liệu quá hạn của bạn 

đọc. 
 

Rental 

Circtext 

Nội dung của thông báo tiền 

phạt (fine notice) được tạo ra 

cho các tài liệu cho thuê 

(immediate rental charges). 

Nếu thư viện không tính phí 

thuê tài liệu, thiết lập yếu tố 

này là 0. 

Số định danh của nội dung 

thông báo tương ứng được 

quy định trong bảng Text 

of Circulation Notices, 

hoặc nhập số 0 nếu bạn 

không muốn gửi các 

thông báo. 

35 Hệ thống sẽ sử dụng nội 

dung trong mục thứ 35 

trong bảng Text of 

Circulation Notices để gửi 

thông báo về các khoản 

tiền được tính cho tài liệu 

cho thuê. 
 

Penalty 

Incr If 

Recall 

(Tăng điểm 

phạt/1 ngày 

cho các tài 

liệu recall) 

Số điểm phạt (overdue 

penalties) mà hệ thống sẽ 

tính thêm cho các tài liệu thu 

hồi (recall) nhưng bị quá hạn 

/ 1 ngày. Hệ thống sẽ cộng 

thêm số điểm này vào tổng số 

điểm phạt được xác định 

trong yếu tố Odue Penalty. 

Chú ý rằng hệ thống chỉ áp 

dụng yếu tố này khi yếu tố 

Odue Penalty chứa giá trị lớn 

hơn 0. 

0-999 5 Nếu tài liệu recall bị quá 

hạn, hệ thống sẽ cộng thêm 

5 điểm phạt/1 ngày cho bạn 

đọc. 
 

Editable By 

(Chỉnh sửa 

bởi) 

Mức độ quyền (authorization 

level) bắt buộc để có thể 

chỉnh sửa trường này. Yếu tố 

này chỉ hiển thị khi thư viện 

Bạn có thể tham khảo 

thêm đường dẫn 

sau: Protecting 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_fines.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_rentals.html#immediate_rental
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_text.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#odue_penalty
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html


           Tham số lưu thông trong Sierra 

43 

 

Yếu tố Mô tả Giá trị Ví dụ 

kích hoạt tính năng Chỉnh 

sửa các thông số lưu thông  

(edit protection of circulation 

parameters). 

Circulation Parameters 

from Editing. 

2.9. Bảng Xác định quy tắc lưu thông (Loan Rule Determiner) 

Để có thể xem được các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền số 373 (View 

Circulation Parameters). Để chỉnh sửa bảng Loan Rule Determiner, bạn phải 

được gán quyền số 377 (Edit Loan Rule Determiner). Nếu thư viện kích hoạt tính 

năng Edit Protection of Circulation Parameters, các cán bộ thư viện của chi 

nhánh khác (Locations Served) không thể chỉnh sửa được các giá trị trong bảng 

Loan Rule Determiner. 

Sierra sử dụng bảng Loan Rule Determiner, cũng như bảng Rule Selection, để tính toán 

xem quy tắc lưu thông nào được áp dụng cho một giao dịch lưu thông. 

Bạn có thể truy cập vào bảng Loan Rule Determiner theo đường dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Loan Rule Determiner 

2.9.1. Thông tin chung 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Loan Rule Determiner, cần chú ý những yếu tố sau: 

 Bảng Loan Rule Determiner có thể chứa tối đa 1.500 mục, hoặc đối với các thư 

viện bổ sung tính năng Consortium Management Extensions, bảng này có thể chứa 

tối đa là 5.000 mục. 

 Hệ thống sẽ đọc bảng Loan Rule Determiner theo thứ tự từ dưới lên trên. Các 

mục chung (như các mục chứa các kí tự wildcards: ? * ~) nên được đặt ở phía trên 

các mục dành cho các đối tượng cụ thể. 

 Mục đầu tiên trong bảng nên được thiết lập cho tất cả các chi nhánh (location), kiểu 

bạn đọc (P TYPE), kiểu tài liệu (I TYPE) và độ tuổi (age ranges) (ví dụ 

như: Location là "?????", Patron Type là "999", Item Type là "999", độ tuổi nên 

để trống) và nên đi kèm với quy tắc mà không cho phép lưu thông (non-circulating). 

Khi đó, nếu không có mục nào trong bảng áp dụng cho một chi nhánh, kiểu bạn 

đọc, kiểu tài liệu và độ tuổi nào đó thì hệ thống sẽ áp dụng theo quy tắc của mục 

này và hiểu là tài liệu không được phép lưu thông cho nhóm bạn đọc đó.  Nếu tài 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
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liệu này được phép lưu thông, thì bạn cần phải tạo thêm một mục nữa trong bảng 

này (Loan Rule Determiner) để thiết lập chính sách lưu thông cho nó. 

 Hệ thống chỉ áp dụng yếu tố Age Range (độ tuổi) chỉ khi trường BIRTH DATE 

được kích hoạt trong biểu ghi bạn đọc. Nếu trường này chưa được kích hoạt, vui 

lòng liên hệ với Innovative. 

2.9.2. Các yếu tố trong bảng 

Bảng Loan Rule Determiner chứa các yếu tố sau: 

Yếu tố Mô tả 

Location 

(Chi nhánh) 

Chi nhánh của thư viện có liên quan đến thiết lập trong mục này. Tùy 

thuộc vào thiết lập trong tính năng Loan Rule Determined by Login 

Location, chi nhánh này có thể sẽ được tham chiếu tới trường 

LOCATION của biểu ghi tài liệu hoặc chi nhánh thực hiện ghi mượn tài 

liệu (checkout location). 

 

Các giá trị của yếu tố này có thể là: một trong các chi nhánh của bảng 

Branches, một kí tự thay thế dạng ????? để đại diện cho tất cả các chi 

nhánh, hoặc một phần mã code của chi nhánh được theo sau bởi một dấu 

hoa thị (ví dụ: sci* để đại diện cho các chi nhánh có mã code bắt đầu 

bằng "sci"). 

Patron Type 

(Kiểu bạn 

đọc) 

Kiểu bạn đọc (được lấy từ trường có độ dài cố định P TYPE của biểu ghi 

bạn đọc) sẽ áp dụng các quy tắc của mục này.  

Các giá trị của yếu tố này có thể là một giá trị trong bảng Patron Type, 

một kí tự thay thế dạng 999 để đại diện cho tất cả các kiểu bạn đọc hoặc 

một danh sách các kiểu bạn đọc được ngăn cách bằng dấu phẩy (ví dụ: 

2,4-6,80). 

Item Type 

(Kiểu tài 

liệu) 

Kiểu tài liệu (được lấy từ trường có độ dài cố định I TYPE của biểu ghi 

tài liệu) sẽ áp dụng các quy tắc của mục này. 

Các giá trị của yếu tố này có thể là một giá trị trong bảng Item Types, 

một kí tự thay thế dạng 999 để đại diện cho tất cả các kiểu tài liệu, hoặc 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lr_by_chkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lr_by_chkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_ptype.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_itype.html
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Yếu tố Mô tả 

một danh sách các kiểu tài liệu được ngăn cách bằng dấu phẩy (ví dụ: 6-

9,14,17,24-31). 

Age Range 

(Độ tuổi) 

Độ tuổi của bạn đọc. Hệ thống sẽ so sánh giá trị này với trường ngày sinh 

BIRTH DATE trong biểu ghi bạn đọc. Hệ thống sẽ áp dụng chính sách 

lưu thông này nếu ngày sinh của bạn đọc nằm trong độ tuổi đã quy định, 

nếu trường BIRTH DATE trống, hoặc nếu trường 

BIRTH DATE không được kích hoạt. Nếu ngày sinh của bạn đọc không 

nằm trong độ tuổi đã quy định, hệ thống sẽ không áp dụng chính sách lưu 

thông này. 

Các giá trị trong yếu tố này có thể là một độ tuổi nhất định (ví dụ: 15), 

một dãy các độ tuổi (ví dụ: 0-5 hoặc -5 để đại diện cho độ tuổi từ 5 trở 

xuống), một độ tuổi xác định và một dấu + hoặc – (ví dụ: 18+ hoặc 18- 

để đại diện cho độ tuổi từ 18 tuổi trở lên), hoặc để trống. Nếu yếu tố này 

được để trống, mục này sẽ áp dụng cho tất cả các độ tuổi. 

Rule 

Number 

(ID của quy 

tắc lưu 

thông) 

Số thứ tự của quy tắc lưu thông (loan rule) mà hệ thống sẽ áp dụng khi 

một bạn đọc với kiểu bạn đọc (P TYPE) và độ tuổi phù hợp ghi mượn 

một tài liệu với kiểu tài liệu (I TYPE) thuộc vào chi nhánh đã xác định 

ở trên. Số định danh này được xác định trong bảng Các quy tắc lưu 

thông (Loan Rules). 

Active 

(Trạng thái 

hoạt động) 

Xác định xem một mục trong bảng này có trạng thái là hoạt động (active) 

hay không hoạt động (inactive). Hệ thống sẽ bỏ qua những mục không 

hoạt động trong bảng và sẽ tiếp tục đọc bảng cho tới khi tìm được một 

mục đang hoạt động phù hợp. Để tránh nhầm lẫn và các hậu quả không 

mong muốn, Innovative khuyến cáo rằng bạn không nên chuyển trạng 

thái của mục này sang trạng thái không hoạt động (inactive) nếu các tài 

liệu được áp dụng chính sách lưu thông này vẫn đang trong quá trình lưu 

thông. 
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Yếu tố Mô tả 

Editable By Mức độ quyền (authorization level) bắt buộc để có thể chỉnh sửa trường 

này. Yếu tố này chỉ hiển thị khi thư viện kích hoạt tính năng Chỉnh sửa 

các thông số lưu thông  (edit protection of circulation parameters). 

III. Các bảng khác trong phân hệ lưu thông 

3.1. Các bảng liên quan đến phí và tiền phạt 

3.1.1. Bảng Các khoản tiền phạt định trước (Predefined charges table) 

Để có thể xem được các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền  số 373 (View 

Circulation Parameters). Để có thể chỉnh sửa bảng Predefined Charges, bạn phải 

được gán quyền số 382 (Edit Predefined Charges). Bạn có thể tham khảo thêm các 

quyền khác trong Sierra tại Permissions Used by Sierra. 

Bảng Các khoản tiền phạt được xác định trước (Predefined Charges) chứa danh sách các 

khoản phí/tiền phạt thủ công được thư viện thiết lập trước. Cán bộ thư viện sẽ sử dụng 

chúng để tạo ra các khoản tiền phạt bằng tay cho bạn đọc. 

Bạn có thể truy cập vào bảng này theo đướng dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Predefined Charges 

* Thông tin chung: 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Predefined Charges, bạn cần chú ý các yếu tố sau: 

 Bảng Predefined Charges có thể chứa tối đa 100 mục. 

 Nếu thư viện không muốn sử dụng bảng này trong khi tạo các khoản tiền phạt bằng 

tay cho bạn đọc, liên hệ Innovative để tắt tính năng này. 

* Các yếu tố trong bảng Predefined Charges:  

Bảng Predefined Charges chứa các yếu tố sau đây: 

Yếu tố Mô tả 

Amount 

(Số tiền) 

Số tiền phí/phạt, giá trị có thể nhập từ 0.00 và 9,999.99. 

Reason 

(Lý do) 

Lý do của khoản phí/tiền phạt (có thể lên tới 100 kí tự). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_auth.html
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3.1.2. Bảng Phương thức thanh toán (Payment types) 

Để có thể xem các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền số 373 (View 

Circulation Parameters). Để chỉnh sửa bảng Payment Types, bạn phải được gán 

quyền số 312 (Edit Payment Types). 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Fine Payment Data, bạn có thể xác định phương thức 

thanh toán của bạn đọc trong bảng Payment Types (ví dụ như: credit card (thẻ tín dụng), 

cash (tiền mặt), ...). Khi bạn tiến hành thanh toán hoặc miễn tiền phạt cho bạn đọc, bạn có 

thể chọn một phương thức thanh toán phù hợp. 

Bạn có thể truy cập vào bảng này thông qua đướng dẫn sau: 

Admin | Parameters | Circulation | Payment Types 

* Thông tin chung: 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Payment Types, bạn cần chú ý những yếu tố sau: 

 Bảng Payment Types có thể chứa tối đa 14 mục. 

 Mục đầu tiên trong bảng Payment Types sẽ là phương thức thanh toán mặc định 

mà hệ thống sẽ hiển thị cho kiểu Payment Type trong hộp thoại Payment Data trên 

giao diện. 

 Nhân viên thư viện phải lựa chọn phương thức thanh toán của bạn đọc khi thực 

hiện thanh toán hoặc miễn tiền phạt cho bạn đọc. Để phòng trừ trường hợp phương 

thức thanh toán của bạn đọc không nằm trong danh sách các mục trong bảng này, 

bạn nên để trống mục đầu tiên trong bảng này hoặc tạo một mục khác có tên là 

“Phương thức thanh toán khác” ("Other"). 

* Các yếu tố trong bảng này: 

Bảng Payment Types chứa các yếu tố sau: 

Element 

(Yếu tố) 

Description 

(Mô tả) 

Code (Mã code) Một kí tự viết hoa đại diện cho định danh duy nhất của một phương 

thức thanh toán trong bảng. 

Label (Tên 

phương thức 

thanh toán) 

Tên của phương thức thanh toán, chứ a tối đa 40 kí tự. Đối với những 

trang web đa ngôn ngữ, hệ thống có thể hiển thị nhiều trường này để 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_finepymttype.html
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Element 

(Yếu tố) 

Description 

(Mô tả) 

cán bộ thư viện có thể nhập bằng các ngôn ngữ khác nhau được sử 

dụng trong thư viện. 

3.2. Lịch thư viện 

3.2.1. Bảng Days Closed (thời gian thư viện đóng cửa) 

Để hiển thị các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Days Closed, bạn phải được gán quyền 374 (Edit 

Days Closed). Nếu thư viện kích hoạt tính năng Edit Protection of Circulation 

Parameters, các giá trị trong bảng Days Closed có thể được bảo vệ và không cho 

phép nhân viên thư viện ở các chi nhánh khác có quyền chỉnh sửa chúng (Locations 

Served). 

Bảng Days Closed xác định những ngày trong tuần/trong năm mà thư viện hoặc một chi 

nhánh nào đó đóng cửa (không phục vụ). Những ngày không được xác định trong bảng 

Days Closed được hệ thống hiểu là những ngày thư viện mở cửa.  

Sierra sử dụng bảng Days Closed để: 

 Hệ thống không tính ngày nghỉ của thư viện vào thời gian quá hạn của bạn đọc. Để 

biết thêm thông tin, tham khảo chức năng How Sierra Calculates the Due Date for a 

Checkout. 

 Nếu tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for days closed được thiết lập là 

"NO," Hệ thống sẽ loại trừ những ngày thư viện đóng cửa khi tính tiền phạt quá hạn 

và điểm phạt cho bạn đọc. Để biết thêm thông tin, tham khảo chức năng Charging 

Overdue Fines và Assessing Overdue Penalty Points. 

 Hệ thống sẽ loại trừ những ngày thư viện đóng cửa khi tính toán số ngày mà tài liệu 

nằm trên giá (holdshelf). Để biết thêm thông tin, tham khảo chức năng Managing 

Defunct Holds. 

Bạn có thể truy cập bảng Days Closed theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Days Closed 

* Mô tả chức năng: 

Khi hiển thị và chỉnh sửa bảng Days Closed, cần lưu ý: 

 Số lượng tối đa của bảng 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_days_closed.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_overdueitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_mngexpholds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_mngexpholds.html
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Bảng Days Closed chứa tối đa 5,000 mục. 

 Bảng được đọc từ dưới lên trên 

Đọc bảng Days Closed theo thứ từ từ dưới lên trên. Các mục thông tin chung nên 

để ở phía trên các mục cụ thể.  

 Lịch được giới hạn trong vòng 365 ngày trước hoặc sau ngày hiện tại 

Lịch ngày đóng cửa của thư viện sẽ được áp dụng trong vòng một năm. Hệ thống 

không xác định được 1 ngày đóng cửa của thư viện nếu ngày đó cách ngày được 

thiết lập là 365 ngày. Ví dụ, bạn có thể xác định cho một chi nhánh sẽ được đóng 

cửa vào ngày chủ nhật hoặc ngày mùng 4 tháng 7 hàng năm, nhưng khi bạn xác 

định một chi nhánh đóng cửa vào ngày 16 tháng 1 năm 2012 thì lịch này sẽ không 

được áp dụng cho tới ngày 16 tháng 1 năm 2013. Thư viện cần chỉnh sửa bảng 

Days Closed theo định kỳ để đảm bảo rằng lịch đóng của thư viện trong những 

ngày sau là chính xác.  

 Các thao tác có thể thực hiện với bảng Days Closed 

Nếu thư viện của bạn có chính sách lưu thông không phù hợp với lịch ngày đóng 

cửa, bạn cần phải chỉnh sửa thông tin trong bảng Days Closed (và cũng có thể 

chỉnh sửa cả trong bảng Hours Open) sao cho phù hợp với chính sách lưu thông 

của thư viện. Ví dụ, nếu thư viện Music Library được mở cửa từ thứ 2 tới thứ 7, 

nhưng  bạn muốn cho phép bạn đọc có thể được ghi mượn tài liệu trong đêm thứ 6 

để giữ các tài liệu này cho tới sáng thứ 2. Khi đó, bạn phải thêm một mục trong 

bảng Days Closed  để xác định rằng Thư viện sẽ được đóng cửa vào thứ 7.  Bảng 

Days Closed không dùng để kiểm soát các hoạt động vào/ra của tài liệu trong thư 

viện, bảng này chỉ xác định các ngày hết hạn của tài liệu và tiền phạt quá hạn của 

thư viện. Để biết thêm thông tin, tham khảo ví dụ example entries từ bảng Hours 

Open. 

* Các yếu tố dữ liệu: 

Các mục trong bảng Days Closed chứa các yếu tố dữ liệu sau: 

Yếu tố Mô tả 

Chi nhánh/ vị 

trí (Location) 

Chi nhánh hoặc vị trí/kho của thư viện được đóng cửa. Giá trị có thể 

là:  

 Một địa điểm trong bảng Branches 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_hrs_open2.html#emample_entries
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
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Yếu tố Mô tả 

 Mã ký tự là 5 dấu hỏi (?????) để đại diện cho tất cả các vị trí (all 

locations) 

 Một mã đại diện cho các giá trị đứng sau là một dấu hoa thị. (ví 

dụ, sci* đại diện cho tất cả các vị trí có mã bắt đầu là "sci") 

Ngày đóng 

cửa (Day 

Closed) 

Ngày trong tuần hoặc trong năm mà thư viện đóng cửa. Các giá trị có 

thể là lịch ngày hoặc một thứ trong tuần. 

Lịch ngày phải có định dạng MM/DD hoặc DD/MM, tùy thuộc vào 

ngày tháng được thư viện sử dụng trong hệ thống. Mỗi giá trị tháng và 

ngày có thể bao gồm một hoặc hai chữ số và có thể được phân cách 

bằng một dấu gạch chéo '/' hoặc một dấu gạch ngang '-'. Ví dụ, 2/12 

hoặc 02-12. 

Các ngày trong tuần phải là một giá trị chứa 3 ký tự được viết bằng chữ 

in hoa hoặc chữ in thường như dưới đây: 

 mon tue wed thu fri sat sun. 

Editable By Mức độ quyền (authorization level) bắt buộc để có thể chỉnh sửa trường 

này. Yếu tố này chỉ hiển thị khi thư viện kích hoạt tính năng Chỉnh sửa 

các thông số lưu thông  (edit protection of circulation parameters). 

3.2.2. Bảng Hours Open (giờ mở cửa) 

Để hiển thị các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Hours Open, bạn phải được gán quyền 375 (Edit Hours 

Open). Nếu thư viện kích hoạt tính năng Edit Protection of Circulation Parameters, các 

giá trị trong bảng Hours Open có thể được bảo vệ, không cho phép nhân viên thư viện 

chỉnh sửa chúng tại các vị trí (Locations Served) khác mà họ không được phép. 

Bảng Hours Open xác định giờ mở cửa của thư viện, thư viện chi nhánh hoặcc một vị 

trí/kho. Bảng Hours Open chỉ áp dụng khi lưu thông tài liệu theo các chính sách lưu 

thông. (Các chính sách lưu thông tương ứng với  giá trị các mã  'H', 'I', 'J', 'K'). Trừ khi 

bạn xác định một ngày và một vị trí (chi nhánh/kho) trong bảng Hours Open, hệ thống sẽ 

giả định rằng các vị trí được mở cửa 24 giờ mỗi ngày. 

Hệ thống sử dụng bảng Hours để: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
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 Nếu một tài liệu lưu thông theo giờ bị quá hạn tại thời điểm mà thư viện đóng cửa, 

hệ thống sẽ đánh dấu tài liệu quá hạn trong thời gian đóng cửa, hoặc một giờ sau 

thời gian mở cửa của ngày hôm sau tùy thuộc vào các giá trị mã và chính sách lưu 

thông. Để biết thêm thông tin, tham khảo mục How Sierra Calculates the Due Date 

for a Checkout. 

 Nếu tùy chọn lưu thông Fines/Bills: Charge fines for hours library closed được 

thiết lập là "NO," hệ thống sẽ không tính tiền phạt đối với các tài liệu quá hạn trong 

thời gian khi thư viện đóng cửa.  

Bạn có thể truy cập bảng Hours Open theo đường dẫn dưới đây: 

Vào Admin | Parameters | Circulation | Hours Open 

* Mô tả chức năng: 

Khi hiển thị hoặc chỉnh sửa bảng Hours Open, cần lưu ý: 

 Số lượng tối đa của bảng 

Bảng Hours Open chứa tối đa 3,000 mục. 

 Bảng được đọc từ dưới lên trên 

Hệ thống đọc bảng Hours Open theo thứ từ từ dưới lên trên. Các mục thông tin 

chung nên xuất hiện ở phía trên các mục cụ thể.  

 Chỉ thiết lập giờ mở cửa của thư viện đối với các vị trí áp dụng lưu thông theo 

giờ.  

Bảng Hours Open chỉ áp dụng khi lưu thông và tính toán tiền phạt đối với các tài 

liệu lưu thông theo giờ. Do đó, bạn chỉ cần thêm các mục trong bảng Hours Open 

đối với các vị trí (kho, chi nhánh) thực hiện lưu thông tài liệu theo giờ.  

 Các thao tác có thể thực hiện với bảng Hours Open 

Nếu thư viện của bạn có chính sách lưu thông không phù hợp với các trường hợp 

lưu thông theo giờ, bạn sẽ có thể cần thực hiện những chỉnh sửa trong bảng Hours 

Open (và cũng có thể chỉnh sửa cả trong bảng Days Closed) để hệ thống tính toán 

theo đúng ý muốn của bạn. Ví dụ, vào thứ Sáu, thư viện mở cửa tới 24h, nếu bạn 

muốn những tài liệu được ghi mượn trong khoảng thời gian từ 18h đến 24h hết hạn 

vào 10h sáng ngày hôm sau, bạn cần nhập 1800 thay cho 2400 vào trường Closed 

cho thứ Sáu và nhập 0900 trong trường Open cho ngày thứ Bảy. Bảng Hours Open 

không kiểm soát thời gian khi nào bạn được phép ghi mượn.ghi trả tài liệu mà 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkout_calculateduedate.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_hours_closed.html
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chỉ dùng để tính toán thời gian hết hạn và tiền phạt cho bạn đọc.  Để biết thêm 

chi tiết, vui lòng tham khảo các tài liệu phía dưới đây. 

* Các yếu tố dữ liệu: 

Bảng Hours Open chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Chi nhánh/ 

kho 

(Location) 

Chi nhánh hoặc vị trí/kho của thư viện được đóng cửa. Giá trị có thể là: 

Một chi nhánh trong bảng Branches. Bạn có thể dùng một mã ký tự là 

5 dấu hỏi (?????) dùng để đại diện cho tất cả các kho/chi nhánh trong 

thư viện hoặc một mã có chứ kí tự đại diện, ví dụ: sci* đại diện cho tất 

cả các chi nhánh có mã bắt đầu là "sci". 

Ngày đóng 

cửa (Day) 

Ngày trong tuần hoặc trong năm mà thư viện đóng cửa. Các giá trị có 

thể là một ngày theo lịch, một ngày trong tuần (ví dụ: mon, tue), hoặc 

một kí tự đại diện cho tất cả các ngày (???). 

Lịch ngày phải có định dạng là MM/DD hoặc DD/MM, tùy thuộc vào 

mẫu ngày tháng được thư viện sử dụng trong hệ thống. Mỗi giá trị tháng 

và ngày có thể bao gồm một hoặc hai chữ số và có thể được phân cách 

bằng một dấu gạch chéo '/' hoặc một dấu gạch ngang '-'. Ví dụ, 2/12 

hoặc 02-12. 

Các ngày trong tuần phải là một giá trị chứa 3 ký tự được viết bằng chữ 

in hoa hoặc chữ in thường như dưới đây: 

 Mon, tue, wed, thu, fri, sat, sun. 

Ký tự đại cho tất cả các ngày bắt buộc là ba dấu hỏi chấm : ??? 

Giờ mở cửa 

(Open) 

Thời gian mà chi nhánh/kho mở cửa, được xác định bằng một mốc trong 

phạm vi 24 giờ hàng ngày (ví dụ, 0800 = 8:00 A.M.). Nhập giá trị '0' 

đối với các địa điểm mở cửa 24 giờ mỗi ngày. 

Ngày đóng 

cửa (Closed) 

Thời gian mà chi nhánh/kho đóng cửa, được xác định bằng một mốc 

trong phạm vi 24 giờ hàng ngày (ví dụ, 2000 = 8:00 P.M.). Nhập giá trị 

"2400"  đối với các địa điểm mở cửa 24 giờ mỗi ngày. Nếu địa điểm 

được đóng cửa sau lúc 24 giờ đêm, (ví dụ như 1:00 A.M.), bạn cần cộng 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
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Yếu tố Mô tả 

thêm nó với giá trị 2400 (khi đó lúc 1:00A.M sẽ được biểu thị bởi giá 

trị 2500). Thời gian tối đa mà bạn có thể sử dụng là 2800 (tương ứng 

với 4:00 A.M. ngày hôm sau). 

Editable By Cấp độ quyền cần thiết (authorization level) để có thể chỉnh sửa trường. 

Các yếu tố này chỉ hiển thị nếu thư viện kích hoạt tính năng edit 

protection of circulation parameters. 

* Một số ví dụ minh họa: 

Các ví dụ sau đây minh họa cho cách hệ thống sử dụng bảng Hours Open để tính toán 

thời gian cho các tài liệu được mượn theo giờ: 

Ví dụ 1: Tài liệu được mượn 4 giờ và cho phép mượn qua đêm. 

Bảng Hours Open chứa các giá trị sau: 

Kho Ngày đóng cửa Giờ mở cửa Giờ đóng cửa 

????? ??? 800 2200 

????? sat 1300 1700 

????? sun 1300 1700 

music sat 1000 1700 

 

Một bạn đọc ghi mượn tài liệu từ thư viện Music Library (mã kho là “music”) lúc 7 giờ 

chiều ngày thứ Sáu, tài liệu được mượn 4 giờ và có thể mượn qua đêm. Thư viện Music 

Library đóng cửa lúc 10 giờ tối ngày thứ Sáu và mở cửa lại vào 10 giờ sáng ngày thứ Bảy 

(nhìn vào dòng 1 và dòng 4 của bảng trên). Bởi vì bạn đọc được phép mượn tài liệu trong 

vòng 4 giờ và thời gian từ lúc ghi mượn tới lúc thư viện đóng cửa mới chỉ có 3 giờ, khi 

đó tài liệu có thể được mượn qua đêm và hết hạn vào 11h sáng ngày thứ Bảy (một giờ sau 

giờ mở cửa của ngày hôm sau). 

Ví dụ 2: Multiple Days 

Bảng Days Closed và bảng Hours Open chứa các yếu tố sau: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html#authorization
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_circ_param_protect.html
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Bảng Days Closed 

Kho Ngày đóng cửa 

music sun 

musov sat 

musov sun 

  

Bảng Hours Open 

Kho Ngày đóng cửa Giờ mở cửa Giờ đóng cửa 

music ??? 0800 2100 

musov ??? 0800 2100 

musov fri 0800 1700 

Thư viện Music Library thực tế mở cửa từ thứ Hai đến thứ Bảy từ 8:00 A.M. tới 9:00 P.M. 

Tuy nhiên, theo thiết lập trên, các tài liệu nằm trong kho “musov” được ghi mượn sau 5:00 

P.M. của ngày thứ Sáu hoặc bất kì thời gian nào trong ngày thứ Bảy sẽ hết hạn vào thứ 

Hai của tuần sau. Ví dụ: Một bạn đọc ghi mượn tài liệu của thư viện Music Library lúc 

7:00 P.M. ngày thứ Sáu, trong khi tài liệu đó có chính sách lưu thông là 4 giờ - qua đêm, 

thì tài liệu đó sẽ hết hạn vào 9:00 A.M sáng thứ Hai tuần sau. 

3.2.3. Bảng Time to Reshelve 

Để hiển thị các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Time to Reshelve, bạn phải được gán quyền 381 

(Edit Time to Reshelve). 

Bảng Time to Reshelve chứa các trạng thái (STATUS) thay thế để hiển thị trên WebPAC 

đối với các tài liệu mới được tạo và mới được ghi trả gần đây. Đồng thời, bảng cũng quy 

định tổng số thời gian hiển thị trạng thái thay thế. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bảng Time 

to Reshelve để hiển thị trạng thái "New Arrival" (tài liệu mới về) trong vòng 72 giờ sau 

khi tài liệu được tạo và trạng thái "Recently Returned" (Tài liệu vừa trả) trong vòng 12 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_item.html#item%20STATUS
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giờ sau khi tài liệu được ghi trả. Trong khoảng thời gian đã thiết lập, bạn đọc không thể 

tìm kiếm được tài liệu và nhân viên thư viện có thời gian để xếp tài liệu lên giá. 

 

Bạn có thể truy cập bảng Time to Reshelve theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Time to Reshelve 

* Mô tả chức năng: 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Time to Reshelve, cần lưu ý: 

 Số lượng tối đa của bảng: 

Bảng Time to Reshelve chứa tối đa 400 mục. 

 Bảng được đọc từ dưới lên trên 

Bảng Time to Reshelve được hệ thống đọc theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các 

mục thông tin chung nên xuất hiện ở dưới các mục cụ thể. Nếu bạn thêm hai mục 

cho cùng một kho/chi nhánh, một mục là cho các tài liệu mới tạo và một mục dành 

cho các tài liệu mới được ghi trả, bạn cần đặt mục dành cho tài liệu mới ghi trả ở 

phía trên mục cho các tài liệu mới được tạo ra. Nếu không, hệ thống sẽ hiển thị 

thông báo cho tài liệu mới tạo trong toàn bộ thời gian đã được quy định, kể cả khi 

các tài liệu này đã được ghi mượn và ghi trả trong suốt khoảng thời gian đó. 

 Chỉ áp dụng đối với các tài liệu sẵn sàng  

Hệ thống chỉ hiển thị thông báo trạng thái từ bảng Time to Reshelve cho các tài 

liệu có trạng thái là '-' (AVAILABLE), các tài liệu không được phép ghi mượn hoặc 

các tài liệu có trạng thái khác.  

 Tính năng tự động xóa trạng thái của tài liệu  (Automatically Cleared Item 

Statuses) 

Nếu tính năng Automated Clearing of In Transit Status được kích hoạt, hệ thống 

sẽ không hiển thị các thông báo thay thế trạng thái đối với các tài liệu mà trạng thái 

In-transit của nó được tự động xóa đi. 

 Yêu cầu cập nhật trường LCHKIN 

Hệ thống sử dụng giá trị của trường LCHKIN (Last Checkin) trong biểu ghi tài 

liệu để xác định thời gian tài liệu được ghi trả lần cuối cùng. Vì hệ thống chỉ cập 

nhật trường LCHKIN khi tùy chọn lưu thông Check-in: Store check-in time in 

item record được thiết lập là "YES", nên thư viện phải kích hoạt tùy chọn này 

trước khi hệ thống sử dụng bảng Time to Reshelve. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_autotrans.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_item.html#FIXFLD068
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_timeinitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_timeinitem.html
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* Các yếu tố dữ liệu: 

Bảng Time to Reshelve chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Location Kho/chi nhánh được áp dụng. Nó được so sánh với giá trị trong trường 

LOCATION của biểu ghi tài liệu khi hệ thống sử dụng bảng này. Giá trị 

của mục này có thể là một giá trị trong bảng Branches hoặc mã ký tự đại 

diện “?????” hoặc “*” để đại diện cho tất cả các kho. 

HHH:MM Khoảng thời gian hiển thị thông báo được quy định trong mục này. 

Mục dành cho các tài liệu mới được ghi trả gần đây phải có định dạng 

hh:mm, hhh:mm, hoặc hhhh:m, trong đó 'h' biểu thị giờ và 'm' biểu thị 

phút. Hệ thống sẽ lấy thời gian ghi trả trong trường LCHKIN của biểu 

ghi tài liệu để tính toán ra khoảng thời gian hiển thị trạng thái. Ví dụ, để 

hiển thị thông báo trạng thái thay thế trong vòng 12 giờ sau khi tài liệu 

được ghi trả, nhập giá trị 12:00. 

Các mục được thiết lập cho các tài liệu mới được tạo phải có định dạng 

nhh:mm, nhhh:mm, hoặc nhhhh:m, trong đó 'n' xác định đó là tài liệu 

mới, 'h' biểu thị giờ, và 'm' biểu thị phút. Hệ thống sẽ lấy thời gian trong 

trường CREATED của biểu ghi tài liệu để tính toán thời gian hiển thị 

thông báo. Lưu ý rằng đối với các tài liệu mới được tạo, hệ thống sẽ xác 

định số giờ để hiển thị trong thông báo bắt đầu từ 4:00 a.m của ngày mà 

tài liệu được tạo ra. Ví dụ, để hiển thị trạng thái thay thế trong 3 ngày sau 

khi tài liệu được tạo, nhập giá trị n72:00. 

Message Một thông báo (lên tới 80 ký tự) để hiển thị cho các tài liệu sẵn sàng mà 

phù hợp với các tiêu chí được xác định trong yếu tố Location và HHH:MM  

 

3.3. Đặt mượn (Holds) 

3.3.1. Bảng Hold Pickup Locations  

Để chỉnh sửa bảng Hold Pickup Locations, bạn phải được gán quyền 384 (Edit Hold 

Pickup Locations). Nếu bạn được gán quyền 373 (View Circulation Parameters) nhưng 

không có quyền 384, bạn có thể nhìn thấy bảng này nhưng không thể chỉnh sửa nó. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_item.html#FIXFLD068
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_all.html#CREATED
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sril/sril_circ_param_holdshelfmap.html
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Bảng Hold Pickup Locations cho phép thư viện tạo ra các địa điểm nhận tài liệu cho bạn 

đọc, trong đó mỗi địa điểm có thể bao gồm nhiều kho trong bảng Branches, Thư viện có 

thể đặt tên cho địa điểm (Hold Pickup Locations) để nó hiển thị trong quá trình đặt mượn. 

Hệ thống sử dụng bảng Hold Pickup Locations trong các trường hợp sau đây:  

 Khi bạn đặt một đặt mượn và tùy chọn Limit pickup locations to those in the Hold 

Pickup Locations table được kích hoạt cho tài khoản của bạn, bạn phải chọn một 

trong những giá trị trong bảng này làm nơi nhận tài liệu đặt mượn.  

 Khi bạn đặt mượn một tài liệu trên WebPAC và hệ thống được thiết lập để cho phép 

bạn đọc chọn nơi nhận tài liệu đặt mượn, hệ thống sẽ hiển thị danh sách những địa 

điểm/ kho/ chi nhánh sẵn sàng trong bảng này để bạn lựa chọn. 

 Khi bạn xem các đặt mượn trên WebPAC hoặc Express Lane, hoặc in các 

phiếu paging slips, phiếu đặt mượn (hold slips) và thông báo đặt mượn (hold 

notices), hệ thống sẽ hiển thị tên địa điểm/ kho trong yếu tố Display Name trong 

bảng này để thay thế cho tên kho trong bảng Branches thuộc nhóm đó. Ví dụ: tên 

kho trong bảng Branches là Phòng Mượn, khi bạn xem đặt mượn thuộc vào kho đó, 

thông tin về nơi nhận tài liệu đặt mượn có thể hiển thị là Quầy thủ thư của Phòng 

Mượn. 

 Khi bạn đánh dấu tài liệu được đặt mượn cấp nhan đề hoặc volume (generate a title- 

or volume-level page), hệ thống sẽ tham chiếu tới yếu tố Paging Priority trong bảng 

này để xác định kho nhận tài liệu đặt mượn để đánh dấu và thứ tự đặt mượn nào. 

 Khi bạn đáp ứng một đặt mượn (fill a hold) và tính năng Agency Holds được kích 

hoạt, hệ thống sẽ tham chiếu tới yếu tố Agency của bảng này để ưu tiên các đặt 

mượn có nơi nhận tài liệu nằm trong cùng một agency. 

Bạn có thể truy cập bảng Hold Pickup Locations theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Hold Pickup Locations 

* Mô tả chức năng: 

 Số lượng tối đa của bảng: 

Bảng Hold Pickup Locations chứa tối đa 500 mục. 

 Bảng được đọc từ dưới lên trên 

Hệ thống đọc bảng Hold Pickup Locations theo thứ từ trên xuống dưới. Nếu một 

địa điểm (location) có liên quan đến nơi nhận tài liệu (pickup location), bạn nên 

đặt location mà bạn muốn đánh dấu (page) ở phía trên location mà bạn không muốn 

đánh dấu. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_entertitlehold.html#pickup_location
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_entertitlehold.html#pickup_location
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_slip_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_slip.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_hold_notice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_title_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_title_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_fillhold.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_agency_holds.html
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 Thêm Locations và Title Priority Paging 

Nếu thư viện của bạn sử dụng tính năng Title Priority Paging và bạn thêm một mục 

mới trong  bảng Hold Pickup Locations, bạn cần phải sửa cả các mục khác trong 

bảng này để gán một giá trị Paging Priority cho mục mới. Nếu bạn không gán giá 

trị Paging Priority cho mục mới, hệ thống sẽ hiểu mặc định là 999. 

 Include All Locations in the Hold Pickup Locations Table 

Innovative khuyến cáo rằng: Tất cả các kho trong bảng Branches cần được xuất 

hiện trong bảng Hold Pickup Locations, kể cả đối với những địa điểm không được 

chọn là nơi nhận tài liệu hoặc các địa điểm thông thường không được phép đặt 

mươnk. Nó giúp hệ thống hiển thị đúng thông tin trong các trường hợp đặc biệt 

như: cán bộ thư viện thực hiện sai hoặc khi một đặt mượn đặc biệt được thực hiện. 

* Các yếu tố dữ liệu: 

Mỗi mục trong bảng Hold Pickup Locations chứa các yếu tố dữ liệu sau: 

Yếu tố Mô tả 

Display Name Tên của các địa điểm nhận tài liệu xuất hiện trên các giao diện 

chức năng. Bạn có thể nhập tối đa 31 ký tự trong trường này. Nếu 

hệ thống của bạn được thiết lập sử dụng từ hai ngôn ngữ trở lên, 

bạn có thể nhập các tên cho mỗi ngôn ngữ. 

List of Locations Mã (code) của các kho (location) trong bảng Branches sẽ được 

thay thế tên kho bởi tên kho trong mục này. Để liên kết một 

location trong bảng Branches tới một địa điểm nhận tài liệu, 

chọn Add Row và chọn một location từ danh sách thả xuống. Để 

xóa một location ra khỏi kho nhận tài liệu đặt mượn, chọn Delete 

Row. 

Paging Priority Một bảng mô tả thứ tự mà hệ thống sẽ ưu tiên phân trang đối 

với địa điểm nhận tài liệu đặt mượn khi bạn tạo ra một danh 

sách phân trang đối với nhan đề hoặc tập (generate a title- or 

volume-level page) cho một đặt mượn với địa điểm nhận hiện 

tại.  

Giá trị phân trang ưu tiên là một số nằm trong khoảng từ 0 tới 

999. Giá trị 0 có nghĩa là hệ thống không phân trang đối với vị 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_title_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_title_page.html
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Yếu tố Mô tả 

trí này. Giá trị từ 1 tới 999 đại diện cho thứ tự phân trang cho vị 

trí, với ưu tiên cao nhất. Để biết thêm thông tin, tham khảo chức 

năng Setting Paging Priorities. Giá trị mặc định cho một mục 

mới là 999. 

 

Yếu tố này chỉ xuất hiện nếu thư viện sử dụng tính năng Title 

Priority Paging và không ảnh hưởng tới các cấp độ phân trang 

cho tài liệu (item-level paging). Để biết thêm thông tin, tham 

khảo mục Title-level Paging và Using Title Paging Lists. 

Agency Tổ chức, cơ quan (agency) mà địa điểm nhận tài liệu đặt mượn 

đó thuộc về. Hệ thống so sánh giá trị này với trường có chiều dài 

cố định AGENCY của biểu ghi tài liệu khi nhập giá trị AGENCY 

trong các đặt mượn (filling agency holds). Các giá trị có thể do 

Thư viện xác định trong bảng Agency. Giá trị bằng 0 không cho 

phép hiển thị tên cơ quan, tổ chức (agency) khi nhập thông tin đặt 

mượn, ngay cả khi giá trị 0 được liên kết tới một giá trị trong 

bảng Agency. Yếu tố này chỉ hiển thị nếu thư viện mua chức năng 

Agency Holds. 

3.3.2. Bảng Hold thresholds 

Để chỉnh sửa bảng Hold Thresholds, bạn phải được gán quyền 388 (Edit Hold 

Thresholds). Nếu bạn được gán quyền 373 (View Circulation Parameters) nhưng bạn 

không có quyền 388, bạn có thể xem thông tin của bảng nhưng không thể chỉnh sửa các 

giá trị của nó. 

Bảng Hold Thresholds xác định các điều kiện mà theo đó một nhan đề có thể xuất hiện 

trong báo cáo các tài liệu có nhu cầu đặt mượn cao (High-Demand Holds report). Khi bạn 

tạo báo cáo này, hệ thống sẽ tham chiếu tới bảng này để xác định số lượng đặt mượn của 

một nhan có đạt ngưỡng đã quy định hay không và đưa nhan đề đó vào báo cáo dựa trên 

kho và kiểu tài liệu.  

Bạn có thể truy cập bảng Hold Thresholds theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Hold Thresholds 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#set_priority
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holditemnochkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_title_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_using_title_pages.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_agency.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_agency_holds.html#how_agencyholds_works
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_agency.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_agency_holds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_highdemand_holds.html
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* Mô tả chức năng: 

Khi hiển thị và chỉnh sửa bảng Hold Thresholds, bạn cần lưu ý những điều sau: 

 Số lượng mục tối đa của bảng: 

Bảng Hold Thresholds chứa tối đa 16,000 mục. 

 Bảng được đọc từ dưới lên trên 

Hệ thống đọc bảng Hold Thresholds theo thứ tự từ dưới lên trên. Các mục có chứa 

ký tự đại diện (áp dụng cho nhiều mục) cần được đặt ở phía trên các mục cụ thể. 

 Tùy chỉnh Kiểu tài liệu  

Nếu thư viện sử dụng một trường có độ dài cố định khác trong biểu ghi thư mục để 

chứa thông tin về kiểu tài liệu thay cho trường MAT TYPE, hãy liên hệ với 

Innovative để sử dụng trường này thay vì trường MAT TYPE khi tạo ra báo các 

các tài liệu có nhu cầu đặt mượn cao. 

 Hệ thống áp dụng ngưỡng đặt mượn cho một nhan đề tài liệu như thế nào 

Một nhan đề được liệt kê vào trong báo cáo các nhan đề có nhu cầu đặt mượn cao 

khi nó đạt tất cả các điều kiện sau: 

o Nếu bạn chọn loại báo cáo Selected Pickup Locations, nơi nhận tài liệu đặt 

mượn phải trùng khớp với kho được thiết lập trong yếu tố Pickup Location của 

bảng này. 

o Giá trị kiểu tài liệu trong trường MAT TYPE của biểu ghi thư mục phải trùng 

khớp với giá trị được thiết lập trong yếu tố Material Type của bảng này. 

o Tổng số lượng đặt mượn trên nhan đề và trên các biểu ghi đính kèm phải lớn 

lơn (hoặc lớn hơn hoặc bằng) số lượng được thiết lập trong yếu tố Thresholds 

của bảng này. Hệ thống sẽ xác định số lần đặt mượn có đáp ứng được ngưỡng 

đặt mượn này hay không bằng cách như sau: 

 Nếu không có biểu ghi volume đính kèm tới nhan đề này, tổng số đặt mượn 

trên nhan đề và tài liệu (item) được chia cho số lượng tài liệu đính kèm tới 

biểu ghi thư mục này. 

 Nếu có biểu ghi volume đính kèm, tổng số đặt mượn trên volume và tài liệu 

(item) được chia cho số lượng tài liệu đính kèm tới biểu ghi volume này.  

*Các yếu tố dữ liệu: 

Các mục trong bảng Hold Thresholds chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_biblio.html#FIXFLD030
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Yếu tố Mô tả 

Pickup 

Location 

Một danh sách thả xuống chứa các vị trí nhận tài liệu của thư viện được 

lấy từ yếu tố Display Name của bảng Hold Pickup Locations. Danh 

sách này bao gồm cả các ký tự đại diện: <SYS> System-Wide 

Threshold và ????? <wildcard>.  

 

Các ký tự đại diện mở rộng (<SYS> System-Wide Threshold) không 

được áp dụng riêng cho các vị trí nhận tài liệu cụ thể, nhưng được áp 

dụng như toàn bộ hệ thống. Hệ thống chỉ áp dụng ngưỡng <SYS> khi 

bạn chạy báo cáo System-Wide Thresholds, và tính toán báo cáo dựa 

trên yếu tố của mục <SYS>. Nếu bạn muốn tạo báo cáo hệ thống 

(System-Wide Threshold), trong bảng phải chứa ít nhất một mục 

<SYS>.  

 

Giá trị ký tự đại diện là 5 dấu hỏi “?????” <wildcard> chỉ ra rằng các 

giá trị trong mục được áp dụng cho bất kỳ vị trí nhận tài liệu cụ thể nào 

chưa được liệt kê trong bảng. Hệ thống chỉ áp dụng giá trị này khi bạn 

chạy báo cáo Selected Pickup Location. 

Material 

Type 

Một danh sách thả xuống bao gồm các kiểu tài liệu được xác định trong 

bảng Valid Codes dành cho trường có chiều dài cố định MAT TYPE  

trong tệp Fixed-length Codes. Danh sách này có cả một mục ký tự đại 

diện là * All MAT TYPEs dùng để đại diện cho tất cả các kiểu tài liệu. 

Threshold Số lượng đặt mượn hiện tại trên nhan đề đối với tài liệu xuất hiện trong 

báo cáo các nhan đề được đặt mượn nhiều nhất (High-Demand Holds 

report). Số giá trị trong mục này dựa trên vị trí nhận tài liệu đặt mượn và 

kiểu tài liệu mà bạn chọn. Giá trị ngưỡng (threshold) xác định số lượng 

đặt mượn cho phép đối với mỗi tài liệu hoặc mỗi tập của các loại tài liệu 

liên quan đến vị trí nhận tài liệu. Khi số lượng đặt mượn đạt ngưỡng hoặc 

vượt quá ngưỡng cho phép, nhan đề và số lượng đặt mượn của tài liệu này 

sẽ được xuất hiện trong báo cáo các tài liệu được đặt mượn nhiều nhất  

(High-Demands Holds report). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_fixcodes.html
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3.3.3. Bảng Time to holdshelf 

Để chỉnh sửa bảng Time to Holdshelf, bạn phải được gán quyền 373 (View Circulation 

Parameters). 

Bảng Time to Holdshelf quy định thông báo trạng thái thay thế để hiển thị cho những tài 

liệu vừa được đặt trên giá đặt mượn ở kho nhận tài liệu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo 

được lấy từ bảng Time to Holdshelf để thay thế trạng thái “Ready for pickup” khi bạn đọc 

xem đặt mượn tên WebPAC. Ví dụ, bạn có thể sử dụng bảng Time to Holdshelf để hiển 

thị trạng thái “Available Soon” trong vòng 2 giờ đồng hồ sau khi một tài liệu được ghi trả 

ở kho nhận tài liệu. Điều này cho phép cán bộ thư viện có thời gian để xếp tài liệu lên giá 

đặt mượn và trong khoản thời gian này, bạn đọc không thể tìm kiếm được tài liệu đó vì có 

thể nó chưa sẵn sàng để nhận. 

Bạn có thể truy cập bảng Time to Holdshelf theo đường dẫn dưới đây: 

Admin | Parameters | Circulation | Time to Holdshelf 

* Mô tả chức năng: 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Time to Holdshelf, cần lưu ý: 

 Số lượng tối đa của bảng 

Bảng Time to Holdshelf chứa tối đa 400 mục. 

 Bảng được đọc từ trên xuống dưới 

Hệ thống đọc bảng Hold Thresholds theo thứ từ trên xuống dưới. Các mục chung 

có chứa ký tự đại diện cho nhiều mục cần đặt ở phía dưới các mục cụ thể. 

 Chỉ áp dụng đối với các lưu thông thông thường và các tài liệu mượn liên thư 

viện ở trên giá đặt mượn 

Hệ thống chỉ hiển thị thông báo trạng thái từ bảng Time to Holdshelf đối với các 

giao dịch lưu thông thông thường và các tài liệu mượn liên thư viện có trạng thái 

STATUS là '!' (ON HOLDSHELF). Bảng này không áp dụng đối với các tài liệu 

trong chế độ INN-Reach. 

* Các yếu tố dữ liệu: 

Bảng Time to Holdshelf chứa các yếu tố sau đây: 
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Yếu tố Mô tả 

Location Kho/chi nhánh được áp dụng mục này. Các giá trị trong yếu tố này có thể 

là một kho nằm trong bảng Hold Pickup Locations hoặc là một mã ký 

tự ????? hoặc * để đại diện cho tất cả các kho. 

HHH:MM Khoảng thời gian hiển thị thông báo, cần được khai báo cả giờ và phút. Giá 

trị của yếu tố này phải có định dạng h:mm, hh:mm, hoặc hhh:mm, trong đó  

'h' đại diện cho giờ và 'm' đại diện cho phút. 

Message Nội dung thông báo hiển thị đối với các tài liệu sẵn sàng mà trùng khớp 

với các giá trị trong yếu tố locations và yếu tố thời gian (HHH:MM). Bạn 

có thể nhập tối đa 80 ký tự trong mục này. Tuy nhiên, số lượng ký tự hiển 

thị được trên hệ thống phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như các trường 

mà thư viện của bạn lựa chọn để hiển thị trên WebPAC. 

3.3.4. Bảng Library priority (tùy chọn) 

Để xem các tham số lưu thông, bạn phải được gán quyền 373 (View Circulation 

Parameters). Để chỉnh sửa bảng Library Priority, bạn phải được gán quyền 378 (Edit 

Library Priority). 

Bảng Library Priority cho phép bạn thiết lập danh sách các kho/chi nhánh được ưu tiên 

sử dụng khi đặt mượn ở WebPAC và đặt mượn cấp nhan đề tài liệu trên các tài liệu sẵn 

sàng. Đối với các tài liệu được đặt mượn thông qua WebPAC và đặt mượn cấp nhan đề 

trên giao diện nhân viên, nếu có nhiều hơn một item sẵn sàng, hệ thống sẽ tham chiếu tới 

bảng Library Priority để xác định xem kho/chi nhánh nào có mức độ ưu tiên cao nhất. Khi 

đó, hệ thống sẽ đặt mượn trên tài liệu nằm ở kho đó. Nếu hai item có cùng mức độ ưu tiên, 

hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một trong hai tài liệu để đặt mượn. 

 

Đánh dấu tài liệu ưu tiên (Title Priority Paging) 

Nếu thư viện sử dụng tính năng Title Priority Paging, bảng Library Priority sẽ không 

kiểm soát các đặt mượn ưu tiên, và hệ thống không cho phép bạn truy cập bảng Library 

Priority. Để biết thêm thông tin về ưu tiên đặt mượn và đánh dấu tài liệu, tham khảo tính 

năng Title Priority Paging và bảng Hold Pickup Locations. 

 

Bạn có thể truy cập bảng Library Priority theo đường dẫn dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
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Admin | Parameters | Circulation | Library Priority 

* Mô tả chức năng: 

Khi xem và chỉnh sửa bảng Library Priority, cần lưu ý: 

 Số lượng các mục trong bảng 

Bảng Library Priority phải chứa các mục tương ứng với các địa điểm phục vụ 

(Locations Served) được xác định trong hệ thống của bạn. Ví dụ, nếu thư viện của 

bạn thiết lập 4 địa điểm phục vụ thì bảng Library Priority phải chứa 4 mục, mỗi 

mục tương ứng với 1 địa điểm phục vụ (Locations Served). 

 Sự tương thích với việc phân trang cho nhan đề được ưu tiên (Compatibility 

with Title Priority Paging) 

Bảng Library Priority không tương thích với tính năng phân trang đối với nhan 

đề ưu tiên (Title Priority Paging). Nếu thư viện thiết lập tính năng Title Priority 

Paging, thì hệ thống không cho phép bạn truy cập tới bảng Library Priority. 

 Sự tương thích đối với tính năng phân trang cho các địa điểm nhận được ưu 

tiên đầu tiên (Compatibility with Page Pickup Location First Feature) 

Nếu thư viện của bạn thiết lập cả bảng Library Priority và tính năng Page Pickup 

Location First, khi đó tính năng Page Pickup Location First sẽ ghi đè lên bảng 

Library Priority. Khi bạn đặt một yêu cầu hoặc đặt mượn đối với tài liệu sẵn sàng 

tại nơi nhận, hệ thống sẽ bỏ qua các thiết lập ưu tiên trong bảng Library 

Priority và sử dụng vị trí nhận tài liệu, không phải tài liệu có độ ưu tiên cao nhất 

để đáp ứng đặt mượn.  

 Sự tương thích với các yêu cầu tùy chọn trên Web (Compatibility with 

REQUEST Web Option Settings) 

Nếu thư viện của bạn chọn sử dụng bảng Library Priority, bạn phải kích hoạt tính 

năng đặt mượn trên nhan đề tài liệu bằng cách thiết lập trong trường thứ hai (the 

<Hold Level>) trong tùy chọn REQUEST của giao diện Web để cho phép tùy chọn 

một trong các giá trị dứoi đây: "bib", "localavailelseany", "denyiflocalavail", hoặc 

"denyifavail". 

 Compatibility with Multiple Title-level Holds 

Nếu thư viện của bạn sử dụng bảng Library Priority, bạn nên thiết lập tùy chọn 

lưu thông Holds: Allow multiple title-level holds for one patron là "NO." Bạn 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#page_pickup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#page_pickup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_requesting_options.html#WEBOPAC%20REQUEST%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_allow_mult.html
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có thể đặt nhiều đặt mượn trên một biểu ghi thư mục cho một bạn đọc khi bảng 

Library Priority được kích hoạt. 

* Các yếu tố dữ liệu: 

Các mục trong bảng Library Priority chứa các yếu tố dữ liệu dưới đây: 

Yếu tố Mô tả 

Library Một hoặc nhiều địa điểm được lấy từ bảng chi nhánh thư viện (Branches). 

Bạn không cần phải liệt kê tất cả các địa điểm. Thay vào đó, bạn phải liệt kê 

địa điểm đầu tiên trong mục Locations Served. Ví dụ, địa điểm phục vụ 

"Architecture" bao gồm 3 vị trí "ares, dens, sens", bạn phải liệt kê vị trí "ares" 

trong bảng Library Priority. 

Priority Ưu tiên một địa điểm (chi nhánh) khi gửi yêu cầu hoặc đặt một đặt mượn trên 

các tài liệu sẵn sàng. Giá trị ưu tiên sẽ là một số từ 0 tới 99, trong đó giá trị 

99 được ưu tiên cao nhất. Giá trị 0 ngăn chặn các yêu cầu và đặt mượn trên 

các tài liệu sẵn sàng tại một chi nhánh cụ thể. 

3.3.5. Các chức năng đặt mượn tự chọn (Optional holds functionality) 

Sierra cung cấp một loạt các tùy chọn cho phép bạn tùy chỉnh các hệ thống xử lý đặt mượn: 

Automatic Checkout 

Block Duplicate Holds 

Change Pickup Date 

Charging Patrons for Unclaimed Holds 

Holdshelf Loan Rule Set by Pickup Location 

In Transit to Satisfy a Hold 

Item Paging List 

Max Holds on Title 

Page Pickup Location First 

Pickup at Item Location 

Refuse Holds 

Sending Items Home 

Skip Hold Check 

Title Priority Paging 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_branches.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgcir/sgcir_optional_holds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#auto_check
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#block_hold
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#pickup_date
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#charging_patrons
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#holdshelf_loan_rule_pickup_loc
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#in_transit
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#item_list
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#max_holds_title
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#page_pickup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#pickup_at_item
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#refuse_item_holds
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#send_home
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#skip_hold_check
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
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Nếu bạn muốn kích hoạt hoặc ẩn một tính năng trong hệ thống, liên hệ với Innovative. 

Nếu bạn muốn một tính năng được kích hoạt, có thể bạn có thể cần phải cung cấp một số 

thông tin cho hãng như mã kiểu bạn đọc (P TYPE), mã địa điểm (LOCATION). Hãy 

xem mô tả chi tiết những tính năng dưới đây, và lựa chọn các tính năng phù hợp với thư 

viện của bạn: 

 Ghi mượn tự động (Automatic Checkout) 

Innovative có thể thiết lập để hệ thống tự động đáp ứng đặt mượn của bạn đọc khi nhân 

viên thư viện ghi trả các tài liệu tại thư viện chủ của tài liệu (home location). Thông 

thường, khi hệ thống sử dụng một tài liệu để đáp ứng đặt mượn, nó sẽ nhắc nhở nhân viên 

thư viện xếp tài liệu lên giá đặt mượn, hoặc đặt tài liệu trong trạng thái vận chuyển (in-

transit). Tuy nhiên, nếu thư viện kích hoạt tính năng Automatic Checkout cho kiểu bạn 

đọc đã yêu cầu tài liệu, hệ thống sẽ tự động ghi mượn tài liệu đó cho bạn đọc này. Tham 

khảo tính năng tự động ghi mượn tài liệu của bạn đọc Automatically Checking Out an 

Item Upon Checkin để biết thêm thông tin. 

 Kích hoạt tính năng ghi mượn tự động (Automatic Checkout) 

Bạn phải xác định các kiểu bạn đọc (P TYPEs) mà bạn muốn hệ thống ghi mượn tự động. 

Mặc dù bạn có thể chỉ định bất kỳ kiểu bạn đọc nào mà bạn muốn, nhưng hầu hết các thư 

viện chỉ áp dụng tính năng này đối với nhóm bạn đọc nằm ngoài thư viện.  

 Khả năng tương thích với các tính năng khác  

Tính năng này không tương thích với tính năng Held Item Delivery (dùng để lựa chọn 

phương thức vận chuyển). Nếu thư viện bạn muốn sử dụng tính năng này, Innovative phải 

tắt tính năng ghi mượn tự động (Automatic Checkout). 

 Chặn các đặt mượn trùng lặp (Block Duplicate Holds) 

Theo mặc định, hệ thống sẽ từ chối các yêu cầu đặt mượn cấp nhan đề và cấp volume khi 

bạn đọc đang đặt mượn trên nhan đề hoặc volume đó, hoặc khi một tài liệu đính kèm tới 

nhan đề hoặc volume này đang được ghi mượn cho bạn đọc. Nhưng, hệ thống vẫn cho 

phép bạn đọc đặt mượn trên những tài liệu khác đính kèm tới nhan đề hoặc volume mà 

bạn đọc đang đặt mượn. 

Nếu tính năng Block Duplicate Holds được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động từ chối các đặt 

mượn trên cấp tài liệu, cấp nhan đề và cấp volume trong các trường hợp sau:  

o Biểu ghi tài liệu, volume, hay biểu ghi thư mục đang được bạn đọc đặt mượn.  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_auto_checkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_auto_checkout.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_shipshelf.html
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o Bạn đọc đang ghi mượn một tài liệu (item) khác đính kèm với biểu ghi thư mục 

hoặc biểu ghi volume đó. 

o Bạn đọc thực hiện đặt mượn trên nhiều volume của một tập hợp nhiều volume – 

nơi mà các volume được đính kèm như là các item tới cùng một biểu ghi thư mục 

(và thông tin về volume được chứa trong trường có độ dài thay đổi VOLUME của 

biểu ghi tài liệu).  

 Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Block Duplicate Holds cho thư viện của bạn, vui lòng liên hệ với 

Innovative. 

 Khả năng tương thích với các tính năng khác 

Tính năng này không tương thích với tùy chọn lưu thông Holds: Allow multiple title-

level holds for one patron. Nếu bạn muốn kích hoạt tính năng Block Duplicate Holds, 

thiết lập tùy chọn Holds: Allow multiple title-level holds for one patron phải được thiết 

lập là "NO." 

 Thay đổi ngày nhận tài liệu (Change Pickup Date) 

Theo mặc định, Sierra hiển thị thời gian nhận tài liệu đặt mượn trong hộp thoại Modify 

Hold, nếu khi tài liệu đang nằm trên giá đặt mượn để chờ bạn đọc tới lấy, hệ thống không 

cho phép bạn chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào của đặt mượn.  

Nếu tính năng Change Pickup Date được kích hoạt, hệ thống cho phép bạn chỉnh sửa 

thông tin về ngày nhận tài liệu Pick Up By trong hộp thoại khi tài liệu đáp ứng đã nằm 

trên giá đặt mượn. Bạn có thể nhập bất kỳ một ngày nào trong tương lai và hệ thống không 

cho phép bạn nhập ngày hiện tại hoặc một ngày trong quá khứ. 

Không gửi thông báo thay đổi ngày nhận tài liệu cho bạn đọc 

Bởi vì ngày nhận tài liệu thường được gia hạn theo yêu cầu của bạn đọc, do đó khi ngày 

nhận tài liệu được thay đổi, hệ thống không gửi thông báo cho bạn đọc. 

 Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Change Pickup Date, vui lòng liên hệ với Innovative. 

 Tính phí cho bạn đọc khi họ không tới nhận các tài liệu đã đặt mượn 

Tính năng Charge Patrons for Unclaimed Holds cho phép thư viện thực hiện việc tính 

phí cho bạn đọc trong trường hợp bạn đọc không tới nhận các tài liệu mà họ đã đặt mượn. 

Nếu tính năng này được kích hoạt, khi các tài liệu không được bạn đọc tới nhận bị xóa 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_allow_mult.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_allow_mult.html
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khỏi giá đặt mượn bởi tính năng Clear Expired Holds and Holdshelf, Sierra sẽ tự động 

tính phí (với kiểu tính phí Manual) cho bạn đọc có kiểu bạn đọc đã được xác định. 

 Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng này, vui lòng liên hệ với Innovative. Khi đó, bạn sẽ phải xác định 

các thông tin dưới đây: 

o Các kiểu bạn đọc P TYPE sẽ bị tính tiền phạt nếu không đến nhận tài liệu đã đặt 

mượn. 

o Số tiền phạt cho mỗi lần vi phạm. 

o Một mô tả ngắn gọn về lý do phạt (ví dụ: Không đến nhận tài liệu đã đặt mượn). 

Lý do phạt tiền này cùng với nhan đề tài liệu mà bạn đọc đã đặt mượn sẽ được hiển 

thị trong cột Title của tab Fines trong biểu ghi bạn đọc, trên thông báo tiền phạt và 

trên WebPAC khi bạn đọc xem thông tin tiền phạt của mình. 

o Tính năng options group nên được kích hoạt. Tính năng này cho phép thư viện 

chọn một danh sách người dùng sử dụng chung một định dạng thông báo. 

 Sử dụng quy tắc lưu thông theo kho nhận tài liệu đặt mượn (Holdshelf Loan 

Rule Set by Pickup Location) 

Tính năng Holdshelf Loan Rule Set by Pickup Location cho phép thư viện sử dụng kho 

địa điểm nhận tài liệu mà bạn đọc yêu cầu (chứ không phải địa điểm sở hữu tài liệu) để 

xác định chính sách lưu thông áp dụng cho các tài liệu trên giá đặt mượn. Nếu tính năng 

này được kích hoạt, khi bạn tiến hành ghi trả một tài liệu được đặt mượn ở kho nhận tài 

liệu (pickup location), Sierra sẽ sử dụng kho nhận tài liệu để tìm kiếm một chính sách lưu 

thông phù hợp trong bảng Loan Rule Determiner. Chính sách lưu thông được áp dụng sẽ 

xác định số ngày tài liệu được giữ trên giá đặt mượn và nội dung thông báo nhận tài liệu 

của bạn đọc. 

Để tìm hiểu về cách hệ thống xác định quy tắc lưu thông trong Sierra, bạn có thể tham 

khảo tài liệu How Sierra Determines the Loan Rule for a Transaction. 

 Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Holdshelf Loan Rule Set by Pickup Location cho thư viện, vui 

lòng liên hệ với Innovative. 

 Vận chuyển tài liệu để đáp ứng đặt mượn (In Transit to Satisfy a Hold) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html#param_optionsgroup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ckout_loanrule.html
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Nếu tính năng In Transit to Satisfy a Hold được kích hoạt, Sierra sẽ thông báo cho bạn 

biết khi các tài liệu đang trong quá trình vận chuyển để đáp ứng các đặt mượn cấp tài liệu 

(item-level holds). Khi một tài liệu được đặt trong quá trình vận chuyển, hệ thống sẽ xác 

định xem tài liệu có phải là đối tượng của một đặt mượn cấp nhan đề không và liệu rằng 

tài liệu này có đang được gửi đi tới nơi nhận tài liệu đã được bạn đọc yêu cầu hay không. 

Nếu tài liệu này được vận chuyển để đáp ứng một đặt mượn cấp tài liệu, Sierra sẽ thêm từ  

(HOLD) vào thông tin hiển thị IN TRANSIT của tài liệu.Ví dụ: IN TRANSIT (HOLD). 

Sierra thêm từ (HOLD) để hiển thị lý do tài liệu được vận chuyển (IN TRANSIT) trong 

các trường hợp sau: 

 Thống kê các tài liệu không lưu thông (Count Use display) 

Cột Status của các menu con  INTL USE, COPY USE, và IUSE3  

 Holds tab 

Cột Status của thẻ Holds trong biểu ghi bạn đọc.  

 Editor 

Zone 1 của thanh trạng thái khi chỉnh sửa biểu ghi. 

 Search/Holds display 

Cột Due Date của thẻ Summary (hiển thị khi các giá trị được thả xuống trong mục 

View của thẻ Summary được thiết lâp là Holds/Bookings). 

Đối với tất cả những tài liệu được vận chuyển vì một lý do nào đó khác với lý do để đáp 

ứng một đặt mượn cấp tài liệu, Sierra sẽ hiển thị tin nhắn mặc định là IN TRANSIT. Đối 

với tất cả các tài liệu được đặt trong trạng thái vận chuyển vì lý do khác (có nghĩa là tài 

liệu được vận chuyển vì lý do khác chứ không nhằm mục đích đáp ứng đặt mượn cho bạn 

đọc), Sierra sẽ hiển thị môt thông báo mặc định đối với lý do vận chuyển tài liệu. Để biết 

cách thức đặt tài liệu trong trạng thái vận chuyển để đáp ứng các đặt mượn, tham khảo tài 

liệu Checking In an Item that Can Satisfy a Hold. 

Đối với tài liệu có nhiều đặt mượn cấp tài liệu 

Nếu một tài liệu có nhiều đặt mượn, Sierra sẽ chuyển tài liệu tới địa điểm nhận tài liệu của 

đặt mượn đầu tiên trong danh sách các đặt mượn đang chờ.  

 Kích hoạt tính năng 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_count_countingusage.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_disp_patrontabs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_edit_records.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holdqueueforrecord.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_satisfieshold.html
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Để tính năng In Transit to Satisfy a Hold được kích hoạt cho thư viện của bạn, vui lòng 

liên hệ Innovative. 

 Phân trang tài liệu (Item Paging List) 

Innovative có thể chỉnh sửa hệ thống của bạn để cho phép bạn tạo ra một danh sách các 

tài liệu được đánh dấu thay vì tạo ra các phiếu đánh dấu tài liệu riêng lẻ. Tham khảo tính 

năng Item Paging Lists để biết thêm thông tin. 

 Kích hoạt tính năng 

Để kích hoạt tính năng Item Paging List, vui lòng liên hệ với Innovative. 

 Khả năng tương thích với tính năng khác 

Tính năng này tương thích với tính năng Title Priority Paging. 

 Số lượng đặt mượn tối đa trên một nhan đề tài liệu 

Tính năng Max Holds on Title cho phép thư viện giới hạn số đặt mượn tối đa mà bạn đọc 

có thể đặt trên một tài liệu (item) đính kèm với cùng một biểu ghi thư mục. Hệ thống chỉ 

sử dụng các tài liệu với trạng thái '-' (AVAILABLE) khi tính toán số lượng tài liệu đính 

kèm tới một biểu ghi thư mục đặt mượt trên các tài liệu của một biểu ghi thư mục.  

Ví dụ, nếu thư viện của bạn kích hoạt tính năng Max Holds on Title với giá trị tối đa là 2, 

hệ thống sẽ thực hiện như sau: 

 Nếu chỉ có một biểu ghi tài liệu đính kèm tới một biểu ghi thư mục, hệ thống sẽ cho 

phép có tối đa 2 đặt mượn cấp nhan đề và/hoặc hai đặt mượn cấp tài liệu của biểu 

ghi thư mục đó. Ví dụ, bạn có thể đặt 2 đặt mượn trên bản tài liệu (item), hoặc 2 đặt 

mượn trên nhan đề tài liệu; hoặc một đặt mượn trên bản tài liệu và một đặt mượn 

trên nhan đề tài liệu.  

 Nếu có 5 biểu ghi tài liệu đính kèm với một biểu ghi thư mục, hệ thống cho phép đặt 

10 đặt mượn trên biểu ghi tài liệu và/hoặc trên nhan đề tài liệu của biểu ghi thư mục. 

Ví dụ, bạn có thể đặt 10 đặt mượn trên biểu ghi tài liệu (trong đó, mỗi biểu ghi tài 

liệu cho phép tối đa 2 đặt mượn), 10 đặt mượn trên nhan đề tài liệu hoặc bất kì tổ 

hợp nào của hai loại này sao cho tổng số đặt mượn tối đa bằng 10.  

Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Max Holds on Title, liên hệ với Innovative và xác định số lượng 

đặt mượn tối đa cho phép trên mỗi bản tài liệu và trên nhan đề. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_notices_paging_lists_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
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Sự tương thích với các tính năng khác: 

Tính năng này không tương thích với tùy chọn lưu thông Holds: Allow multiple title-

level holds for one patron. Nếu bạn muốn kích hoạt tính năng Max Holds on Title, hãy 

thiết lập tùy chọn Holds: Allow multiple title-level holds for one patron là "NO." 

 Phân trang đối với địa điểm đầu tiên nhận tài liệu (Page Pickup Location 

First): 

Nếu tính năng Page Pickup Location First được thiết lập, khi bạn đặt một đặt mượn cấp 

nhan đề hoặc hệ thống tạo ra một đặt mượn cấp nhan đề để đáp ứng cho một yêu cầu của 

bạn đọc, hệ thống sẽ xác định xem có tài liệu nào sẵn sàng đáp ứng mà nằm tại kho nhận 

tài liệu (pickup location) hay không. Một tài liệu được cho là sẵn sàng ("available") nếu 

nó đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây: 

 Có trạng thái là '-' (sẵn sàng) 

 Chưa được ghi mượn 

 Không có đặt mượn cấp tài liệu nào đặt trên nó 

 Có thể được đặt mượn bởi bạn đọc (xác định bởi chính sách lưu thông, tham 

khảo Loan Rules) 

 Địa điểm phục vụ (Location Served) không chứa giá trị '0' trong bảng Library 

Priority (nếu thư viện sử dụng bảng Library Priority) 

Nếu một bản tài liệu thuộc về kho nhận tài liệu đáp ứng được các điều kiện trên, hệ thống 

sẽ đặt một đặt mượn trên bản tài liệu đó. Nếu có nhiều hơn một tài liệu thuộc về kho nhận 

tài liệu và đáp ứng được các điều kiện trên, hệ thống sẽ đặt mượn ngẫu nhiên một trong 

số các bản tài liệu đó. Nếu không có tài liệu nào đáp ứng các điều kiện trên hoặc có các 

tài liệu đáp ứng nhưng không thuộc về kho nhận tài liệu (mà thuộc về kho khác), hệ thống 

sẽ xử lý các đặt mượn như thông thường. 

Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Page Pickup Location First cho thư viện của bạn, vui lòng liên hệ 

với Innovative. 

Sự tương thích với các tính năng khác: 

Tính năng này tương thích với các tính năng khác trong bảng dưới đây: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_allow_mult.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_allow_mult.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_libpr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_libpr.html
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Tính năng Tương 

thích? 

Lưu ý (Comment) 

Library Priority Table  Có Theo các điều kiện dưới đây, tính năng Page 

Pickup Location First feature có thể ghi đè lên 

hành động đặt mượn được xác định theo bảng 

Library Priority: 

 Hệ hống của bạn sử dụng bảng Library 

Priority 

 Tính năng Page Pickup Location First 

được kích hoạt 

  Bạn thực hiện đặt một đặt mượn cấp nhan 

đề hoặc hệ thống tạo một đặt mượn cấp 

nhan đề để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc 

(tham khảo tính năng Automatic Patron 

Request Processing) 

Khi gặp tất cả các điều kiện trên, nếu chỉ có một 

tài liệu sẵn sàng đáp ứng đặt mượn, hệ thống sẽ 

sử dụng bảng Library Priority để xác định 

(nghĩa là, mục Location Served của tài liệu có 

giá trị khác '0' trong bảng Library Priority); 

nếu có nhiều tài liệu sẵn sàng thuộc về kho nhận 

tài liệu, hệ thống sẽ bỏ qua các thiết lập ưu tiên 

trong bảng Library Priority và sử dụng một 

trong các tài liệu này để đáp ứng đặt mượn; nếu 

không có tài liệu nào sẵn sàng hoặc có các tài 

liệu sẵn sàng nhưng chúng không thuộc về kho 

nhận tài liệu, hệ thống sẽ xử lý đặt mượn như 

bình thường và sử dụng các thiết lập trong bảng 

Library Priority để xác định xem tài liệu nào 

được sử dụng để đáp ứng đặt mượn. 

Pickup at Item Location  Không Tính năng này ghi đè tính năng the Page Pickup 

Location First. Nếu được thiết lập, tính năng này 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_libpr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_auto_patron_request.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_auto_patron_request.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#pickup_at_item
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không cho phép người dùng xác định kho nhận 

tài liệu khi đặt mượn cấp nhan đề. Thay vào đó, 

hệ thống tự động sử dụng tài liệu sẵn sàng đầu 

tiên trong danh sách đính kèm tới nhan đề để 

đáp ứng đặt mượn. 

Regional Holds  Không Tính năng này ghi đè tính năng Page Pickup 

Location First. 

Title Priority Paging  Không   

 Pickup at Item Location 

Nếu tính năng Pickup at Item Location được thiết lập, khi đặt mượn cấp nhan đề hoặc 

volume, hệ thống không cho phép bạn đọc lựa chọn kho nhận tài liệu. Thay vào đó, hệ 

thống tự động gán một kho trống cho các đặt mượn cấp nhan đề và volume. Tới khi có 

một tài liệu sẵn sàng đáp ứng cho các đặt mượn này, hệ thống sẽ lấy kho của tài liệu (giá 

trị trong trường LOCATION của biểu ghi tài liệu) để làm nơi nhận tài liệu cho đặt mượn. 

Kích hoạt tính năng: 

Để kích hoạt tính năng Pickup at Item Location cho thư viện, vui lòng liên hệ với 

Innovative. 

Sự tương thích với các tính năng: 

Tính năng này ghi đè lên tính năng Page Pickup Location First. Khi cả 2 tính năng 

Pickup at Item Location và tính năng Page Pickup Location First được kích hoạt, hệ thống 

không cho phép xác định một địa điểm nhận tài liệu đối với các đặt mượn cấp nhan đề.  

 Các đặt mượn bị từ chối (Refuse Holds): 

Tùy chọn lưu thông Priority Paging: Refuse Item Holds quy định việc nhân viên 

thư viện có thể từ chối đáp ứng một đặt mượn khi trong khi ghi trả tài liệu hay 

không. 

Nếu tùy chọn lưu thông Priority Paging: Refuse Item Holds được thiết lập là "YES", 

khi bạn ghi trả một tài liệu mà tài liệu đó đang có chứa các đặt mượn (đặt mượn cấp tài 

liệu, cấp nhan đề hoặc cấp volume), Sierra sẽ hiển thị các tùy chọn sau đây: 

 Fulfill hold 

Nếu bạn chọn tùy chọn này nghĩa là bạn sẽ ghi trả tài liệu đồng thời chấp nhận sử 

dụng tài liệu đang ghi trả để đáp ứng đặt mượn cho bạn đọc. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_hold_regional.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#priority_paging
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_refuseitem.html
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 Check in; do not fulfill hold 

Nếu bạn chọn tùy chọn này có nghĩa là bạn vẫn ghi trả tài liệu nhưng không sử 

dụng nó để đáp ứng đặt mượn cho bạn đọc. 

 Cancel hold 

Nếu bạn chọn tùy chọn này có nghĩa là bạn vẫn tiến hành ghi trả tài liệu đồng thời 

hủy đặt mượn trên tài liệu đó. 

Nếu tính năng Priority Paging: Refuse Item Holds được thiết lập là "NO", khi bạn ghi 

trả một tài liệu có chứa đặt mượn, hệ thống tự động đáp ứng đặt mượn cho bạn đọc bằng 

tài liệu đang được ghi trả. 

 Gửi tài liệu về thư viện chủ (Sending Items Home) 

Innovative có thể thiết lập để hệ thống của bạn để có thể tự động chuyển các tài liệu tới 

thư viện chính của nó (thư viện sở hữu) khi bạn ghi trả tài liệu đó ở một kho khác không 

phải kho chủ của tài liệu, ngay cả khi tài liệu đó đang có các đặt mượn. Hệ thống chỉ sử 

dụng tài liệu để đáp ứng đặt mượn sau khi nó được ghi trả tại thư viện chủ của nó. Tham 

khảo tính năng Item Must Be Sent to Owning Location để biết thêm thông tin. 

Kích hoạt tính năng: 

Bạn phải xác định các kho phục vụ trong bảng Locations Served nếu bạn muốn thiết lập 

tính năng này. Lưu ý rằng hệ thống không cho phép bạn xóa kho đã được thiết lập trong 

bảng Locations Served nếu tính năng này được kích hoạt. 

Khả năng tương thích với các tính năng khác: 

Tính năng này ghi đè lên tính năng Floating Collections. Khi tính năng Sending Items 

Home được kích hoạt, hệ thống sẽ bỏ qua các thiết lập trong bảng Float Determiner. 

 Skip Hold Check 

Nếu thư viện của bạn muốn giữ một vài bản sao của những tài liệu phổ biến ở trên giá 

sách để bạn đọc đến thư viện xem và lựa chọn, Innovative có thể cấu hình hệ thống để 

Sierr không kiểm tra các đặt mượn trên các tài liệu này khi các giao dịch ghi trả, ghi mượn, 

gia hạn được thực hiện. Nếu tính năng Skip Hold Check được kích hoạt, hệ thống sẽ không 

kiểm tra xem một tài liệu có đáp ứng đặt mượn nào hay không khi tài liệu đó được ghi 

trảm ghi mượn và gia hạn (kiểu tài liệu và kho của tài liệu đã được xác định trước). 

Kích hoạt tính năng: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_send_home.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner_loc_served2.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_floating_collection.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_floatdet.html
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Để kích hoạt tính năng Skip Hold Check cho thư viện của bạn, vui lòng liên hệ Innovative. 

Bạn phải xác định mã kiểu tài liệu (ITYPEs) hoặc mã địa điểm (LOCATION) đối với 

các tài liệu không cần kiểm tra đặt mượn. 

Khả năng tương thích với các tính năng khác: 

 Tính năng này tương thích với tính năng Floating Collections. Nếu thư viện kích 

hoạt tính năng Floating Collections, tài liệu “trôi nổi” sẽ được xác định kho trước 

khi hệ thống tham chiếu tới các thiết lập của tính năng Skip Hold Check. Sau khi 

một tài liệu trôi nổi được xác định kho, kho mới của nó sẽ được so sánh với giá trị 

kho được thiết lập trong tính năng Skip Hold Check. 

 Nếu tính năng Floating Collection Shelf Assignment được kích hoạt, hệ thống có 

thể tự động giữ lại thông tin về giá kệ của tài liệu ở kho mới, và vì vậy sẽ giữa lại 

các mã kho mà đã xác định cho các tài liệu Skip Hold Check. 

 Nếu một biểu ghi tài liệu Skip Hold Check có số lượng đặt mượn tối đa (được xác 

định bởi tùy chọn lưu thông Holds: Number of holds before minimum use used for 

due date), hệ thống sử dụng yếu tố MINIMUM USE của chính sách lưu thông để 

tính toán ngày hết hạn của tài liệu khi cán bộ thư viện tiến hành ghi mượn cho bạn 

đọc. 

 Đánh dấu nhan đề ưu tiên (Title Priority Paging): 

Tính năng Title Priority Paging cho phép bạn thực hiện các công việc sau: 

 Tạo các trang đánh dấu đặt mượn cấp nhan đề và cấp volume 

 Thiết lập các ưu tiên đánh dấu cho các trang đánh dấu đặt mượn cấp nhan đề và 

volume: 

o Quyết định các kho mà cần được đánh dấu 

o Chỉ ra thứ tự các kho cần được đánh dấu 

o Nhóm các kho có cùng cấp độ đặt mượn vào trong một nhóm, vì vậy, các 

kho được đánh dấu theo thứ tự ngẫu nhiên. 

 Tạo ra danh sách các nhan đề được đánh dấu. 

* Kích hoạt tính năng Title Priority Paging: 

Để kích hoạt tính năng này, thư viện cần: 

1. Xác định khoảng thời gian trước khi một đánh dấu ở thư viện của bạn có đủ điều 

kiện để chuyển đổi trong tùy chọn lưu thông Pageslips: Number of hours before 

page can be transferred tới một giá trị khác “0”. Tùy chọn này kiểm soát số giờ 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_floating_collection.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_float_coll_shelf_assn.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_num_before_min.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_holds_num_before_min.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_lr.html#minimum_use
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_pageslips_hrs_transfer.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_pageslips_hrs_transfer.html
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tối thiểu mà Sierra cần đợi trước khi thư viện của bạn có đủ điều kiện để chuyển 

đổi từ danh sách Title paging cho đặt mượn không được đáp ứng. Chú ý rằng hệ 

thống bắt đầu đếm ngược khoảng thời gian này cho tới khi đánh dấu có khả năng 

chuyển đổi sau khi thư viện đánh dấu dấu tài liệu lúc quá trình chuyển đổi đánh 

dấu chạy (như trong ví dụ là 4 a.m.). 

2. Liên hệ với Innovative để yêu cầu kích hoạt các tính năng sau: 

 Title Priority Paging (bắt buộc) 

 (Tùy chọn) Keeping the Title Hold after the Page Expires – Hệ thống sẽ giữ 

lại một đặt mượn cấp nhan đề hoặc cấp volume sau khi quá trình đánh dấu hóa 

thành. Sierra không hủy đặt mượn cấp nhan đề hoặc volume sau khi đánh dấu 

của nó bị quá hạn (nghĩa là, khi không có kho nào đang duy trì trong danh sách 

Title paging List cho đặt mượn này) và không xếp hàng đợi một thông báo hủy 

đặt mượn. Đặt mượn cấp nhan đề hoặc volume được đáp ứng hoặc hủy giống 

như những đặt mượn khác. 

 (Tùy chọn) Paging Open Locations First – Hệ thống sẽ đánh dấu kho nào mở 

cửa trước tiên trong danh sách Title Paging List. Hệ thống sẽ đánh dấu kho đầu 

tiên mở cửa trong danh sách Title Paging List theo bảng Days Closed. Nếu kho 

tiếp theo được đánh dáu theo danh sách Title Paging List bị đóng cửa, hệ thống 

sẽ di chuyển kho đó đến cuối cùng của danh sách Title Paging List và đánh dấu 

kho tiếp theo (nếu như nó mở cửa). Nếu tất cả các kho có thể đánh dấu đều đóng 

cửa, hệ thống sẽ đánh dấu kho tiếp theo trong danh sách Title paging List mà 

có một tài liệu sẵn sàng đáp ứng đặt mượn này. Hệ thống tiếp tục sử dụng quá 

trình này để quay vòng các kho trên danh sách Title Paging List như bình 

thường. 

 (Tùy chọn) Cycling through the Title Paging List Multiple Times – Hệ thống 

quay vòng danh sách Title Paging List theo số lần được xác định bởi thư viện. 

Nếu quá trình đánh dấu mỗi kho trong danh sách Title paging List kết thúc và 

trang đánh dấu vẫn còn đang tồn tai, hệ thống sẽ lại tạo ra một danh sách các 

kho được đánh dấu và quay vòng các kho trên danh sách Title Paging List như 

bình thường. Quá trình này vẫn tiếp tục cho tới khi hệ thống quay danh sách 

này theo số lần được xác định bởi thư viện. 

3. Sau khi tính năng Title Priority paging được kích hoạt, thiết lập các ưu tiên đánh 

dấu cho mỗi kho nhận tài liệu đặt mượn của thư viện. 

* Thiết lập các thứ tự ưu tiên đánh dấu (Setting paging Priorities): 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_days_closed.html
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Để thiết lập các ưu tiên đánh dấu cho các chi nhánh của thư viện, thực hiện các bước sau 

đây: 

1. Chắc chắn rằng kho/chi nhánh mà bạn muốn đánh dấu được hiển thị trong bảng 

Hold Pickup Locations. Hệ thống sẽ không đánh dấu kho mà không nằm trong 

bảng này. 

2. Chỉnh sửa một mục trong bảng Hold Pickup Locations và gán một giá trị một giá 

trị cho mỗi kho nhân tài liệu trong yếu tố Paging Priority: 

 Để hệ thống không đánh dấu kho này, gán cho kho này một ưu tiên là 0. (Chú 

ý rằng ưu tiên là 0 không có nghĩa là một tài liệu từ kho đó không thể đáp ứng 

một đặt mượn; nó chỉ có nghĩa là kho đó sẽ không được đánh dấu theo thứ tự 

để đáp ứng một đặt mượn. 

 Để đánh dấu kho này, gán một ưu tiên đánh dấu giữa trong khoảng giữa 1 và 

999. Bạn gán một số càng nhỏ thì mức độ ưu tiên đánh dấu càng cao, hay nói 

cách khác, hệ thống sẽ đánh dấu tất cả các kho với số ưu tiên là ‘1’ trước khi 

đánh dấu kho có số ưu tiên là ‘2’. Ví dụ, bạn có thể chọn gán thứ tự ưu tiên cao 

hơn cho các chi nhánh nằm gần nhau hoặc có cùng tuyến đường vận chuyển. 

 Để đánh dấu các kho theo thứ tự ngẫu nhiên, gán thứ tự ưu tiên giống nhau cho 

các chi nhánh. Ví dụ, bạn có thể chọn một thứ tự ưu tiên một cách ngẫu nhiên 

để cân đối các đặt mượn cấp volume được đáp ứng bởi mỗi chi nhánh. 

3. Lặp lại các bước trên cho mỗi mục trong bảng Hold Pickup Locations cho tới khi 

thứ tự ưu tiên được gán cho tất cả các kho. 

Ví dụ về thiết lập thứ tự ưu tiện: 

Một hệ thống thư viện có 4 nơi nhận tài liệu là: Main Library, East Library, South Library 

và West Elementary School. Thư viện Main và East thì gần nhau trong khi thư viện South 

thì xa. Thư viện chính Main Library có bộ sưu tập lớn nhất và các tài nguyên sẵn sàng đáp 

ứng đặt mượn, trong khi thư viện East và South có lượng nhân viên và thời gian phục vụ 

giới hạn. Thư viện West Elementary School thì không cho phép đặt mượn trên những tài 

liệu (item) của nó. Hệ thống thư viện này có thể được thiết lập thứ tự ưu tiên đánh dấu 

như sau: 

Trong các mục của thư viện Main, East và South trong bảng Hold Pickup Location, gán 

giá trị ‘0’ cho thư viện West Elementary School để hệ thống không đánh dấu đặt mượn ở 

West Elementary School. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_holdshelfmap.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_holdshelfmap.html#paging_priority
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Trong mục của thư viện Main, gán mức độ ưu tiên cho thư viện East cao hơn thư viện 

South để giảm thiểu chi phí vận chuyển giữa các chi nhánh. 

Trong mục của thư viện South, gán mức độ ưu tiên cho thư viện Main cao hơn thư viện 

East, bởi vậy, khi có thể, các đặt mượn sẽ được đáp ứng với các tài liệu của thư viện Main. 

* Khả năng tương thích với các tính năng khác: 

Tính năng này tương thích với các tính năng sau: 

Tính năng Tương 

thích? 

Ghi chú 

Library Priority Không Nếu bạn kích hoạt tính năng Title Priority Paging, 

hệ thống sẽ không cho bạn truy cập vào bảng 

Library Priority. 

Regional Holds  Không   

Page Pickup 

Location First  

Không   

Item Paging List  Có   

3.4. Thiết lập quy trình xử lý tự động các yêu cầu của bạn đọc trên WebPAC 

(Setting up automatic patron request processing) 

Để thiết lập quy trình xử lý các yêu cầu của bạn đọc một cách tự động, vui lòng liên hệ 

với Innovative. Việc thiết lập này bao gồm các bước sau: 

1. Hoàn thành bảng thiết lập Enable Automatic Request Processing trên CSDirect. 

(Chú ý rằng bạn phải sử dụng một tài khoản và mật khẩu chuyên dụng để truy cập 

vào form này). 

2. Innovative sẽ thiết lập file request rule hoặc bạn có thể chỉnh sửa file này thông qua 

tính năng Advanced System Access and Administration. Bạn có thể tham khảo 

Rules for Requesting để biết thêm thông tin chi tiết. 

Xác định tùy chọn Web REQUEST (Requesting Options) cho các yêu cầu trên 

WebPAC. 

4. Thiết lập thông số lưu thông patron request parameters, nếu muốn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_libpr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_hold_regional.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#page_pickup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#page_pickup
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_optional_holds.html#item_list
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgwpac/sgwpac_setup_auto_pat_req.html
http://csdirect.iii.com/support/scheduling/request_worksheet.php
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_request_rule_file.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa_requestrl.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_requesting_options.html#WEBOPAC%20REQUEST%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_requesting_options.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_set_request_param.html
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5. Khi tất cả các bước trên hoàn thành, Innovative sẽ bật quy trình xử lý tự động các 

yêu cầu của bạn đọc. 

Cách sử dụng file Request Rule (Using the request rule file): 

Innovative cấu hình file request rule khi thư viện của bạn thiết lập quy trình xử lý tự động 

các yêu cầu của bạn đọc (sets up automatic request processing). Để chỉnh sửa file này, vui 

lòng liên hệ với Innovative hoặc sử dụng tính năng Advanced System Access and 

Administration để chỉnh sửa. 

File request rule chứa một danh sách các trường có độ dài cố định của biểu ghi thư mục 

(bibliographic), biểu ghi tài liệu (item) và biểu ghi đơn đặt (order) để xác định các tài liệu 

mà bạn đọc không thể yêu cầu (request),  đi kèm với các tin nhắn sẽ được hiển thị khi bạn 

đọc cố gắng yêu cầu các tài liệu này. Hệ thống sử dụng file này để khóa các đặt mượn của 

bạn đọc mà không yêu cầu bạn đọc xác nhận (verify). 

Bạn có thể xem các quy tắc này trong mục Admin Corner. 

Dưới đây là những trường hợp và tin nhắn tương ứng thường xuyên được sử dụng: 

Điều kiện Message (Tin nhắn) 

Bibliographic records must have an attached item record to 

be requested. (Biểu ghi thư mục phải chứa một biểu ghi tài 

liệu được yêu cầu). 

Sorry, this title is not 

requestable. 

(Xin lỗi, nhan đề này 

không thể yêu cầu) 

Block requests for items that are not checked out. (Không 

cho phép yêu cầu các tài liệu chưa được ghi mượn (vẫn đang 

ở trong thư viện)). 

You cannot request 

items that are 

available. 

(Bạn không thể yêu cầu 

một tài liệu sẵn sàng). 

Block requests for items with item location reference. 

(Không cho phép yêu cầu tài liệu tham khảo) 

Reference material 

cannot be requested. 

(Bạn không thể yêu cầu 

một tài liệu tham khảo). 

Block requests for items with a particular STATUS code. Sorry, billed items 

cannot be requested. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sgwpac/sgwpac_request_rule_file.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_setup_auto_pat_req.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgasaa/sgasaa.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_biblio.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_item.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_requesting.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_patron_verification.html
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(Không cho phép yêu cầu các tài liệu có mã STATUS đặc 

biệt) 

(Xin lỗi, tài liệu có hoá 

đơn cần thanh toán 

không được phép yêu 

cầu). 

Block title-level holds when an order has been cancelled. 

(Không cho phép đặt mượn cấp nhan đề khi một đơn đặt bị 

huỷ) 

Sorry, cancelled 

orders are unavailable 

for request. 

(Xin lỗi, các đơn đặt đã 

bị huỷ, không thể được 

yêu cầu) 

Block requests for material with item record status of 'm'. 

(Không cho phép gửi yêu cầu trên các tài liệu có trạng thái 

là “m”) 

Sorry, item is missing. 

(Xin lỗi, tài liệu đã bị 

mất). 

Chú ý rằng file request rule có thể lưu trữ tối đa 30 quy tắc. Tuy nhiên, khi tạo một quy 

tắc và tin nhắn tương ứng cho nó, Innovative có thể xác định quy tắc này sẽ khóa các đặt 

mượn cho một hoặc nhiều trường có độ dài cố định phù hợp. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu 

Innovative để tạo các quy tắc và tin nhắn sau: 

Condition (Điều kiện) Message (Tin nhắn) 

Block requests for material with item record status of 

'm' or 'r'. 

(Khóa các yêu cầu đối với các tài liệu có trạng thái là 

“m” hoặc “r”) 

Sorry, item not available. 

(Rất tiếc, tài liệu không sẵn 

sàng). 

Quy tắc trên sẽ không cho phép đặt mượn trên các tài liệu có kiểu đặt mượn là: Tài liệu 

mất (trạng thái là 'm') và tài liệu đang hồi cố (trạng thái là 'r'). 

Ngoài ra, thư viện có thể yêu cầu Innovative tạo ra 2 quy tắc riêng lẻ dành cho 2 trạng thái 

và 2 tin nhắn khác nhau như sau: 

Condition (Điều kiện) Message (Tin nhắn) 
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Block requests for material with item record 

status of 'm'. 

(Khóa các yêu cầu đặt mượn đối với các tài liệu 

có trạng thái là “m”) 

Sorry, item is missing. 

(Xin lỗi, tài liệu đã bị mất) 

Block requests for material with item record 

status of 'r'. 

(Khóa các yêu cầu đặt mượn đối với các tài liệu 

có trạng thái là “r”) 

Sorry, item is in repair. 

(Xin lỗi,tài liệu đang trong quá trình 

hồi cố) 

IV. Các thiết lập khác 

Nếu thư viện kích hoạt tính năng Print Templates, bạn có thể sử dụng các khung mẫu đã 

chỉnh sửa để in các thông báo lưu thông (circulation notices) từ một máy in PostScript 

compatible printer. Nếu thư viện sử dụng tính năng Sending Circulation Notices via 

Email, bạn cũng có thể sử dụng các khung mẫu đã chỉnh sửa để gửi thông bao lưu thông 

cho bạn đọc qua email. 

Bằng phần mềm chỉnh sửa thích hợp (ví dụ: Jaspersoft Studio), bạn có thể định dạng lại 

nội dung của thông báo. Bạn cũng có thể lựa chọn phông chữ, sắp xếp lại bố cục và chèn 

thêm các hình ảnh đồ họa. Các thông báo lưu thông được chỉnh sửa có thể được in hoặc 

gửi cho bạn đọc thông qua email. Để tìm hiểu thêm thông tin về cách chỉnh sửa các khung 

mẫu in, vui lòng tham khảo tại Creating Customized Print Templates và Print Templates 

Settings for Circulation Notices and Receipts. 

Nếu bạn in các thông báo lưu thông bằng các khung mẫu in, bạn có thể: 

 Chọn khung mẫu in cho các thông báo lưu thông. 

 Xem khung mẫu đã chọn trong bảng Saved Notices. 

4.1. Chọn khung mẫu in cho các thông báo lưu thông 

Để chọn một nhóm các khung mẫu in cho một thông báo lưu thông (circulation notices 

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

1. Chọn tính năng Notices từ danh sách các tính năng Function. 

2. Truy cập vào màn hình các tham số của thông báo. 

3. Chọn một kiểu thông báo từ menu xổ xuống Notice Type. (Danh sách chỉ chứa các 

kiểu báo cáo mà bạn có quyền truy cập). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html
http://csdirect.iii.com/downloads/ireport.shtml
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_temp_cust.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_print_templates_family.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_print_templates_family.html
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4. Chọn Select Template. Sierra sẽ hiển thị hộp thoại Print Notice chứa các danh sách 

các nhóm khung mẫu sẵn sàng cho kiểu thông báo này.  

5. Chọn nhóm khung mẫu thông báo bạn muốn sau đó chọn Select. Sierra sẽ hiển thị 

tên của nhóm khung mẫu thông báo bạn đã chọn trên nút Selected Template. 

6. Chọn các tham số thông báo khác nếu bạn muốn. 

7. Chạy các thông báo lưu thông theo các tham số đã thiết lập hoặc lưu lại các thay đổi. 

Các thông báo lưu thông và Khung mẫu in 

Dưới đây là các thông tin bổ sung về việc sử dụng các khung mẫu in để gửi thông báo 

cho bạn đọc: 

 Khung mẫu in (Print Templates) dành cho các thông báo lưu thông sử dụng định 

dạng PostScript. Vì vậy các máy in phải có khả năng in các định dạng PostScript. 

 Nếu bạn đã kích hoạt các khung mẫu in (Print Templates), hệ thống sẽ tắt tùy chọn 

Include Telephone Number (Chèn số điện thoại) và tùy chọn Include Amount 

Owed (chèn khoản tiền phạt) trên giao diện các tham số lưu thông. Để chèn những 

thông tin này vào một thông báo, hãy sử dụng bộ dữ liệu (data library) để thêm các 

yêu tố tương ứng vào khung mẫu in (customized print template) cho các thông báo 

tương ứng. 

 Nếu bạn đang sử dụng các Khung mẫu in để gửi các thông báo tự động, hãy sử 

dụng Auto Notices File Manager trong Data Exchange để in hoặc gửi lại các thông 

báo tự động bạn đã lưu vào vào một file in đã xác định (file save printer). 

 Nếu bạn đang sử dụng Khung mẫu in (Print Templates) để gửi các thông báo lưu 

thông mà đã được lưu vài file lưu trữ (file save printer) một cách thủ công, hãy sử 

dụng FTS file save printing trong Data Exchange để in hoặc gửi lại các thông báo 

này. 

 Nếu bạn đang sử dụng khung mẫu in (Print Templates) để gửi các thông báo lưu 

thông thông qua email, hệ thống sẽ bỏ qua các thiết lập bạn đã tạo ra (character 

map settings) và sử dụng mã UTF-8 encoding để lấy dữ liệu vào các email thông 

báo. 

 Bạn vẫn có thể di chuyển tất cả các thông báo tới một danh sách in (move all notices 

to the print queue) khi bạn chuẩn bị các thông báo (prepare notices), ngay cả khi 

một vài thông báo sử dụng các mẫu email và/hoặc một vài thông báo dành cho bạn 

đọc thích nhận thông báo qua email hơn. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_pt.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_temp_cust.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_data_exchange_auton.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_data_exchange.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_save.html#file_name
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_save.html#file_name
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_data_exchange_fts_file_save.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_data_exchange.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html#character_map
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_sending_via_email.html#character_map
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_prepare.html#move_print
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_prepare.html#move_print
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_prepare.html
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 Cuối quá trình này, hệ thống sẽ gửi tất cả các thông báo mà bạn đã chuẩn bị thông 

qua email. 

 Bởi vì các thông báo lưu thông được gửi đi dựa trên các thông báo đã chuẩn bị, hệ 

thống sẽ chỉ cho phép bạn sử dụng các khung mẫu in Print Templates để in các 

thông báo trong tính năng Notices, và chỉ bằng việc lựa chọn một nhóm các khung 

mẫu thông báo từ giao diện các tham số thông báo. Hệ thống không cho phép in 

các thông báo lưu thông từ bất kì các chức năng nào khác trong hệ thống. 

4.2. Xem khung mẫu đã chọn trong bảng Saved Notices. 

Nếu cán bộ thư viện sử dụng thiết lập Save Parameters or Auto Notices, hệ thống sẽ hiển 

thị tên các nhóm khung mẫu đã chọn cho mỗi thông báo (notices job) đã lưu trong cột 

Template của bảng Saved Notices (khi truy cập vào tính năng Notices). 

4.3. Cách hệ thống lựa chọn một khung mẫu lưu thông (How the System Chooses 

a Notice Template) 

Để xác định các khung mẫu thông báo tương ứng cho mỗi bạn đọc, hệ thống sẽ kiểm tra 

trường ngôn ngữ (Language) và trường phương thức gửi (Delivery Method ) trong nhóm 

khung mẫu in đã chọn và so sánh với trường ngôn ngữ (LANG PREF) và NOTICE 

PREF của biểu ghi bạn đọc để lựa chọn khung mẫu thông báo phù hợp dựa trên các tiêu 

chí sau:  

1. Nếu hệ thống tìm thấy một khung mẫu mà cả hai trường ngôn ngữ và phương thức 

gửi đề phù hợp với các trường tương ứng trong biểu ghi bạn đọc, hệ thống sẽ sử 

dụng khung mẫu đó. 

2. Nếu không có khung mẫu nào phù hợp, hệ thống sẽ tìm kiếm theo từng phần: 

 Nếu hệ thống tìm thấy các khung mẫu mà có hoặc trường ngôn ngữ hoặc 

trường phương thức gửi phù hợp với các trường tương ứng trong biểu ghi bạn 

đọc, hệ thống sẽ sử dụng khung mẫu nào mà có ngôn ngữ trùng với ngôn ngữ 

ưa thích của bạn đọc. 

 Nếu hệ thống không tìm thấy các khung mẫu có sự phù hợp về ngôn ngữ nhưng 

có sự phù hợp về phương thức gửi, hệ thống sẽ sử dụng khung mẫu này. 

3. Nếu không tìm thấy bất kì sự phù hợp nào, hệ thống sẽ sử dụng khung mẫu chung 

(general template). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices_mode_setup.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_temp_cust.html#lang_attr
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_temp_cust.html#lang_attr
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#LANG_PREF
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#NOTICE%20PREF
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#NOTICE%20PREF
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_print_temp_cust.html#general_tmplt
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4. Nếu không tìm thấy bất cứ sự phù hợp nào, cũng không có khung mẫu chung 

(general template), hệ thống sẽ sử dụng khung mẫu đầu tiên được liệt kê trong nhóm 

khung mẫu này. 

 


