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CÁC LOẠI BIỂU GHI TRONG SIERRA 

 

I. Giới thiệu chung 

1. Tổng quan về biểu ghi 

Sierra sử dụng các loại biểu ghi (record) khác nhau để lưu trữ thông tin về các đối tượng khác nhau trong hệ thống. Chẳng 

hạn, để lưu trữ thông tin của các bạn đọc trong thư viện, Sierra sử dụng biểu ghi bạn đọc (patron record). Mỗi biểu ghi bạn 

đọc lưu trữ các thông tin về một bạn đọc cụ thể như họ tên, ngày sinh, email, số thẻ, địa chỉ… và rất nhiều các thông tin 

khác liên quan. Tương tự, để lưu trữ thông tin mô tả về một tài liệu trong thư viện, Sierra sử dụng biểu ghi thư mục 

(bibliographic record); để lưu trữ thông tin về một bản tài liệu cụ thể, Sierra sử dụng biểu ghi tài liệu (item record)… 

Mỗi biểu ghi trong Sierra đều được lưu trữ trong một khung mẫu tương ứng với loại biểu ghi đó. Một khung mẫu thường 

chứa danh sách các trường có độ dài cố định (fixed-length field) và những trường có độ dài thay đổi (vairiable-length field). 

Tùy thuộc vào nhu cầu lưu trữ, mỗi thư viện có thể tạo ra khung mẫu riêng cho từng loại biểu ghi với các trường thông tin 

theo ý muốn của mình: 

o Các trường có độ dài cố định (fixed-length field): hiển thị ở phần phía trên của biểu ghi, là các trường do hệ thống tự 

kiểm soát hoặc cán bộ thư viện phải lựa chọn từ các giá trị cho sẵn chứ không thể tự do nhập liệu. Dữ liệu trong 

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

o Các trường có độ dài thay đổi (variable-length field): hiển thị ở phần phía dưới của biểu ghi, là các trường mà cán bộ 

thư viện có thể tự do nhập thông tin mà không bị giới hạn số lượng ký tự. Dữ liệu trong trường này có thể ở dạng chữ 

cái, chữ số, các kí tự đặc biệt… Các trường có độ dài thay đổi có thể lặp trong một biểu ghi. 

Trong tài liệu này, chúng tôi giới thiệu tất cả các loại biểu ghi được Sierra sử dụng để lưu trữ thông tin, liệt kê từng trường 

thông tin có trong mỗi loại biểu ghi (bao gồm trường có độ dài cố định và trường có độ dài thay đổi) và mô tả ý nghĩa của 
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từng trường thông tin đó. Tài liệu cũng hướng dẫn cách tạo, chỉnh sửa và xóa khung mẫu cho từng loại biểu ghi trong 

Sierra. 

Mỗi phân hệ chức năng trong Sierra được sử dụng để tạo ra một vài loại biểu ghi nhất định nhằm mục đích sử dụng trong 

phân hệ đó. Vì vậy, về cách thức tạo từng loại biểu ghi, vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn của từng phân hệ cụ thể. 

2. Phân loại biểu ghi 

Các loại biểu ghi trong Sierra được phân thành 2 kiểu chính: 

 Biểu ghi gốc (Primary-level Record) 

 Biểu ghi đính kèm (Secondary-level Record) 

 Biểu ghi gốc (Primary-level Record): 

Các loại biểu ghi thuộc vào kiểu này có thể được tạo một các độc lập, không phụ thuộc vào các loại biểu ghi khác. Hệ thống 

không bắt buộc bạn phải tạo trước một biểu ghi khác để đính kèm với biểu ghi này. 

Biểu ghi gốc có thể được liên kết tới một biểu ghi gốc khác hoặc tới các biểu ghi đính kèm (secondary-level record).  

Dưới đây là danh sách các loại biểu ghi thuộc kiểu biểu ghi gốc trong Sierra: 

Loại biểu ghi Được tạo trong tính năng: Quyền cần có để tạo 

Authority 

(Biểu ghi nhất quán) 
Catalog 112 (Create authority records) 

Bibliographic 

(Biểu ghi thư mục) 

Catalog, Serials Checkin, Place Orders, 

hoặc Receive 
102 (Create bibliographic records) 

Central bibliographic Biểu ghi này  (và các biểu ghi institution liên  
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(Biểu ghi thư mục trung tâm) quan) được tạo tự động thông qua tính năng 

INN-Reach Catalog. Chúng không thể được tạo 

một cách tự động trên máy chủ INN-Reach 

Central Server. 

Contact 

(Biểu ghi liên lạc) 
Contacts 232 (Create Contact Records) 

Course 

(Biểu ghi khóa học) 
Course Reserves 

048 (Course reserves) 

171 (View course records) 

172 (Create course records) 

Invoice 

(Biểu ghi hóa đơn) 
Pay an Invoice 078 (Process invoices) 

Patron 

(Biểu ghi bạn đọc) 
Circulation Desk or Routing1 162 (Create patron records) 

Program 

(Biểu ghi chương trình) 
Program Management 752 (Create program records) 

Resource 

(Biểu ghi tài nguyên) 
Catalog 212 (Create Resource records) 

Vendor 

(Biểu ghi nhà cung cấp) 
Vendors 412 (Create vendor records) 
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1 Chỉ khi thư viện đượcc cấu hình để sử dụng tính năng Routing, biểu ghi bạn đọc mới có thể được tạo thông qua tính năng 

này. 

 Biểu ghi đính kèm (Secondary-level Record): 

Các loại biểu ghi thuộc vào kiểu này chỉ có thể được tạo sau khi biểu ghi gốc mà nó liên kết tới được tạo ra. Hay nói cách 

khác, biểu ghi đính kèm không thể đứng độc lập mà luôn phải gắn với một biểu ghi gốc nào đó. Nếu bạn muốn tạo một biểu 

ghi đính kèm nhưng biểu ghi gốc tương ứng với nó chưa được tạo ra, bạn bắt buộc phải tạo biểu ghi gốc trước. 

Các biểu ghi đính kèm phải liên kết với các biểu ghi gốc liên quan và đương nhiên là các biểu ghi đính kèm cũng có thể liên 

kết với nhau. 

Dưới đây là danh sách các loại biểu ghi thuộc kiểu biểu ghi đính kèm trong Sierra: 

Loại biểu ghi Đính kèm với loại biểu ghi: Quyền cần có để tạo 

Holdings/checkin 

(Biểu ghi holding/checkin) 
Bibliographic 142 (Create checkin records) 

Institution 

(Biểu ghi phân viện) 
Central bibliographic 

Biểu ghi này  (và các biểu ghi central 

bibliographic liên quan) được tạo tự động 

thông qua tính năng INN-Reach Catalog. 

Chúng không thể được tạo một cách tự động 

trên máy chủ INN-Reach Central Server. 

Item 

(Biểu ghi tài liệu) 
Bibliographic 

o Tạo trong Catalog: 122 (Create item 

records). 

o Tạo trong Serials Checkin: 122 (Create 
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item records) và 077 (Serials checkin). 

o Tạo trong Course Reserves: 48 (Course 

reserves), 171 (View course records) và 

122 (Create item records) 

License 

(Biểu ghi giấy phép) 
Resource 222 (Create license records) 

Order 

(Biểu ghi đơn đặt) 
Bibliographic 132 (Create order records) 

Section 

(Biểu ghi phần chương trình) 
Program 762 (Create section records) 

Volume 

(Biểu ghi tập/kỳ) 
Bibliographic 782 (Create volume records) 

 

II. Khung mẫu cho biểu ghi 

1. Giới thiệu chung về khung mẫu cho biểu ghi 

Để có thể thao tác với các khung mẫu, bạn phải được gán một trong số các quyền dưới đây:  

Quyền 274 (View templates) 

Quyền 275 (Create templates) 

Quyền 276 (Update templates) 
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Quyền 277 (Delete templates) 

Khung mẫu cho biểu ghi chứa các trường thông tin cần có trong một biểu ghi mới, nó có thể bao gồm những yếu tố dưới 

đây:   

 Các trường có độ dài cố định (fixed-length field), chứa hoặc không chứa dữ liệu mặc định.  

 Các trường có độ dài thay đổi (variable-length field), chứa hoặc không chứa dữ liệu mặc định.  

 Cụm từ thay thế (substitution phrase) trong các trường có độ dài thay đổi. 

 Các trường có độ dài thay đổi với định dạng MARC hoặc non-MARC. 

Bạn có thể sử dụng các khung mẫu cho hầu hết các loại biểu ghi. Với mỗi loại biểu ghi trong Sierra, bạn phải tạo cho nó 

một khung mẫu tương ứng, để hệ thống sử dụng  và hiển thị khi bạn tạo một biểu ghi mới. 

 

Bạn có thể tạo, chỉnh sửa, và xóa các khung mẫu biểu ghi cũng như quản lý danh sách các mẫu ưa thích của riêng bạn trong 

thẻ Templates của mục Admin | Settings. 

 

CHÚ Ý 

Riêng với các biểu ghi hóa đơn, chúng sử dụng khung mẫu được xác định bởi hệ thống và có thể truy cập vào từ chức 

năng Invoice. Người dùng không thể tạo hoặc duy trì các khung mẫu cho biểu ghi hóa đơn. 

CHÚ Ý 

Bạn chỉ có thể mở duy nhất một khung mẫu trong một thời điểm – để xem, tạo, chỉnh sửa và xóa khung mẫu - kể cả khi 

bạn đang sử dụng chế độ nhiều cửa sổ (multi-windows mode). 
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2. Tạo khung mẫu cho biểu ghi 

Để tạo khung mẫu, bạn phải được gán quyền 274 (View templates), 275 (Create templates), và 276 (Update templates). 

Khi bạn tạo một khung mẫu mới, nó sẽ được thêm vào danh sách các khung mẫu trong khung Other Templates và những 

người dùng khác có thể truy cập vào khung mẫu này. Để tạo một khung mẫu biểu ghi mới, bạn có thể sử dụng một trong ba 

phương pháp sau: 

 Tạo một khung mẫu mới trong cửa sổ Templates. 

 Sao chép một khung mẫu đã tồn tại 

 Sử dụng khung mẫu của một biểu ghi đã tồn tại làm khung mẫu. 

2.1. Một số chú ý khi tạo khung mẫu 

Bạn có thể tạo khung mẫu cho mỗi loại biểu ghi trong Sierra. Tuy nhiên, cần chú ý, một số trường không thể sử dụng được 

trong khung mẫu hoặc một số giá trị cần tránh chọn mặc định trong trường. Dưới đây là danh sách các trường cần chú ý: 

 Khung mẫu biểu ghi tài liệu (Item Record Template): 

Trường STATUS phải luôn luôn có giá trị mặc định là '-' (AVAILABLE) or 'o' (LIB USE ONLY). Không chọn một mã 

khác (ví dụ: $, n, !,...)  để làm giá trị mặc định cho trường này. 

Bạn cũng không thể nhập giá trị mặc định cho các trường dưới đây: 

06 OUT DATE         11 # RENEWALS         16 TOT CHKOUT 

07 DUE DATE         12 # OVERDUE          17 TOT RENEW 

08 PATRON#           13 ODUE DATE          19 LOANRULE 

09 LPATRON          14 IUSE3                          21 INTL USE 
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10 LCHKIN             15 RECAL DATE         22 COPY USE 

 Khung mẫu bạn đọc (Patron Record Template): 

Bạn không thể nhập giá trị mặc định cho các trường dưới đây trong khung mẫu dành cho biểu ghi bạn đọc: 

06 TOT CHKOUT       13 MONEY OWE          16 OD PENALTY 

07 TOT RENWAL       15 CUR ITEMA          19 ILL REQUES 

08 CUR CHKOUT       16 CUR ITEMB          20 CUR ITEMC 

12 CL RTRND         17 PIUSE              21 CUR ITEMD 

 Khung mẫu phần chương trình (Section Record Template): 

Không bao gồm trường SESSION SUM trong khung mẫu dành cho biểu ghi phần chương trình. Hệ thống sẽ tự động tạo 

dữ liệu cho trường này trong quá trình bạn tạo biểu ghi phần chương trình và session. 

2.2. Tạo khung mẫu mới 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây để tạo khung mẫu cho biểu ghi trong Sierra: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  

Bước 4: Trong cửa sổ Templates, xác định loại biểu ghi từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục Record Type  
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Bước 5: Choose “New”. Khi đó, hệ thống xuất hiện hộp thoại để bạn nhập thông tin sau: 

 Trong trường Code, nhập tên hoặc mã khung mẫu, có thể chứa từ 1 tới 10 ký tự.  

 Trong trường Description, nhập thông tin mô tả cho khung mẫu, mục này cho phép nhập tới 25 ký tự.  

 

Sau khi nhập xong thông tin, Chọn “OK”. Khi đó, cửa sổ tạo khung mẫu mới xuất hiện. Trên thanh tiêu đề của cửa sổ chứa 

thông tin về loại biểu ghi của khung mẫu, mã khung mẫu và thông tin mô tả. 
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Bước 6: Nhập giá trị mặc định cho các trường có độ dài cố định bằng cách kích đúp chuột vào ô trống tương ứng với trường 

đó, sau đó chọn một giá trị từ danh sách hiển thị trong hộp thoại Select hoặc Edit Data.  

Bạn có thể chọn giá trị mặc định hoặc để trống các trường đã chọn. Các giá trị mặc định trong trường sẽ được hiển thị khi 

bạn tạo biểu ghi mới mà sử dụng khung mẫu này. Khi đó, bạn có thể giữ nguyên giá trị mặc định hoặc thay đổi đổi nó tùy ý. 
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Bước 7: Nếu muốn hệ thống nhắc nhở nhập dữ liệu cho các trường trong quá trình tạo biểu ghi mới, chọn một trường cần 

nhắc nhở sau đó chọn biểu tượng “Prompt” trên thanh công cụ. Một trường có độ dài cố định sau khi được chọn nhắc nhở 

sẽ hiển trên khung Fixed-length field prompts ở phía trên của cửa sổ này, và cũng theo thứ tự đó, nó sẽ nhắc nhở bạn trong 

quá trình tạo biểu ghi mới: 

 Bạn có thể thay đổi thứ tự nhắc nhở của các trường này bằng cách chọn vào trường đó trong khung Fixed-length 

field prompts và chọn nút Move Up hoặc Move Down bên cạnh khung. 

 Bạn cũng có thể bỏ trường cần nhắc nhở bằng cách chọn vào trường đó trong khung Fixed-length field prompts và 

chọn biểu tượng “Prompt”. 
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Bước 8: Thêm các trường có độ dài thay đổi cho khung mẫu bằng cách chọn nút “Insert” trên thanh công cụ, sau đó chọn 

trường cần thêm và nhập giá trị mặc định cho trường (nếu muốn), sau đó chọn “OK”. 
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Tiếp tục theo tác như vậy để chèn thêm các trường có độ dài thay đổi khác vào khung mẫu. 

Bước 9: Nếu muốn hệ thống nhắc nhở nhập dữ liệu cho các trường chó độ dài thay đổi, chọn một trường sau đó chọn biểu 

tượng “Prompt” trên thanh công cụ. Một trường có độ dài khi được chọn nhắc nhở sẽ có một biểu tượng đánh dấu xuất hiện 

ở đầu trường đó. 

Thứ tự nhắc nhở của các trường có độ dài thay đổi phụ thuộc vào thứ tự xuất hiện của chúng trên khung mẫu. Để thay đổi 

thứ tự nhắc nhở này bằng cách click chuột phải vào trường đó và chọn Move Up hoặc Move Down. 
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Bước 10. Để xoá một trường khỏi khung mẫu, kích chuột phải vào trường cần xoá sau đó chọn Delete Field. 

Bước 11: Để thay đổi các trường có độ dài thay đổi từ định dạng MARC records sang non-MARC, kích chuột phải vào 

trường cần thay đổi sau đó chọn Change to non-MARC và ngược lại. 

Bước 12: Để sử dụng các cụm từ thay thế cho dữ liệu của các trường có độ dài cố định, kích chuột phải vào một trường sau 

đó chọn Substitution Phrases. 

Bước 13: Để in khung mẫu, chọn biểu tượng Print trên thanh công cụ. 

Bước 14: Chọn Save để lưu lại khung mẫu. Và chọn Close để đóng cửa sổ lại. 
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2.3. Sao chép khung mẫu 

Khi bạn muốn tạo một khung mẫu mà gần giống với một khung mẫu đã tồn tại trong hệ thống, bạn có thể sao chép khung 

mẫu đã tồn tại và chỉ việc thay đổi các thông tin cần thiết. Điều này giúp bạn giảm thiểu thời gian để tạo ra một khung mẫu 

mới. 

Để sao chép một khung mẫu đã tồn tại trong hệ thống, bạn thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn thẻ Record Templates từ đường dẫn Admin | Settings. 

Bước 2: Trong danh sách các khung mẫu của khung Preferred Templates hoặc Other Templates, chọn khung mẫu cần 

sao chép và chọn Edit. 

Bước 3: Trong cửa sổ Edit Template, chọn Edit | Copy Template. 

Bước 4: Trong hộp thoại hiển thị, nhập các thông tin sau: 

 Trong trường Code, nhập tên hoặc mã khung mẫu, có thể chứa từ 1 tới 10 ký tự.  

 Trong trường Description, nhập thông tin mô tả cho khung mẫu, mục này cho phép nhập tới 25 ký tự.  

Bước 5: Làm theo các bước từ bước 6 trong phần II. 2.3. Tạo khung mẫu mới để chỉnh sửa lại khung mẫu sao cho phù hợp 

với nhu cầu. 

Bước 6: Sau khi đã chỉnh sửa xong, chọn Save để lưu lại rồi chọn Close để đóng cửa sổ. 

2.4. Lưu khung mẫu của một biểu ghi đã tồn tại 

Khi bạn muốn tạo một khung mẫu mà gần giống với một biểu ghi đã tồn tại, bạn có thể lưu lại biểu ghi này như là một 

khung mẫu sau đó chỉ việc chỉnh sửa những thông tin cần thiết. 

Bạn có thể lưu một biểu ghi thành một khung mẫu bằng các bước sau đây: 

Bước 1: Tìm kiếm và hiển thị biểu ghi mà bạn muốn lưu thành khung mẫu. 
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Bước 2: Chọn Edit | Save as Template. 

Bước 3: Trong hộp thoại hiển thị, nhập các thông tin sau: 

 Trong trường Code, nhập tên hoặc mã khung mẫu, có thể chứa từ 1 tới 10 ký tự.  

 Trong trường Description, nhập thông tin mô tả cho khung mẫu, mục này cho phép nhập tới 25 ký tự.  

Bước 4: Dữ liệu trong biểu ghi được nhập vào khung mẫu mới. Thực hiện theo các bước từ bước 6 trong phần II. 2.3. Tạo 

khung mẫu mới để chỉnh sửa lại khung mẫu sao cho phù hợp với nhu cầu. 

Bước 5: Sau khi đã chỉnh sửa xong, chọn Save để lưu lại rồi chọn Close để đóng cửa sổ. 

3. Chỉnh sửa khung mẫu cho biểu ghi thư mục 

Để chỉnh sửa khung mẫu, bạn phải có quyền 276 (Update templates). 

Trước khi chỉnh sửa một khung mẫu, bạn nên đọc kỹ mục II.2.1. Một số chú ý khi tạo khung mẫu. 

Để chỉnh sửa khung mẫu đã tạo, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  

Bước 4: Trong cửa sổ Templates, chọn loại biểu ghi từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục Record Type. Khi đó, hệ 

thống sẽ hiển thị danh sách các khung mẫu của loại biểu ghi bạn đã chọn. 

Bước 5: Từ danh sách các khung mẫu trong khung Preferred Templates hoặc Other Templates, chọn khung mẫu bạn 

muốn chỉnh sửa và chọn nút Edit. 

Bước 6: Chỉnh sửa khung mẫu: 
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 Để thay đổi mã và mô tả của khung mẫu, chọn Edit| Change Code or Description. Hộp thoại hiển thị để bạn thay 

đổi mã và mô tả mới cho khung mẫu: 

o Trong trường Code, nhập tên hoặc mã khung mẫu, có thể chứa từ 1 tới 10 ký tự.  

o Trong trường Description, nhập thông tin mô tả cho khung mẫu, mục này cho phép nhập tới 25 ký tự.  

o Chọn OK. 

 Chọn “Insert” nếu bạn muốn thêm một trường có độ dài thay đổi vào khung mẫu 

 Kích chuột phải vào một trường và chọn “Edit| Edit field” nếu bạn muốn chỉnh sửa trường đó 

 Để chỉnh sửa các trường có độ dài cố định, kích đúp chuột vào trường cần chỉnh sửa và chọn một giá trị tương ứng 

 Để xoá một trường, chọn trường cần xoá sau đó chọn “Edit| Delete field”. 

 Để thêm nhắc nhở nhập liệu cho một trường, chọn trường sau đó chọn “Prompt” từ thanh công cụ. 

Bước 7: Sau khi đã chỉnh sửa xong, chọn Save để lưu lại rồi chọn Close để đóng cửa sổ. 

4. Xoá khung mẫu biểu ghi thư mục 

Để xóa khung mẫu, bạn phải được gán quyền 277 (Delete templates). 

Chú ý : Khi bạn xóa một khung mẫu, nó sẽ vĩnh viễn bị xóa khỏi hệ thống và tất cả những người dùng khác cũng không thể 

truy cập được vào nữa. Vì vậy, trước khi quyết định xóa một khung mẫu, bạn cần phải chắc chắc rằng không người dùng 

nào còn cần khung mẫu đó nữa. 

Để xóa khung mẫu, thực hiện theo các bước sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản nhân viên thư viện vào ứng dụng Sierra desktop 

Bước 2: Từ trang chủ giao diện, chọn Admin | Settings. 

Bước 3: Chọn thẻ Record Templates  
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Bước 4: Trong cửa sổ Templates, chọn loại biểu ghi của khung mẫu từ danh sách các giá trị thả xuống trong mục Record 

Type. Khi đó, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại Settings chứa các khung mẫu tương ứng với loại biểu ghi đã chọn. 

Bước 5: Chọn một khung mẫu cần xóa, sau đó chọn “Delete”.  

Lưu ý rằng bạn có thể chọn nhiều khung mẫu bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và dùng chuột chọn những khung mẫu mà bạn 

muốn xóa, nhưng chúng phải cùng nằm trong danh sách Preferred Templates hoặc Other Templates. 

Hệ thống hiển thị cảnh báo như sau: 

 

Bước 6: Chọn “Yes” để xác nhận xoá khung mẫu. 

III. Biểu ghi bạn đọc (patron record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi bạn đọc 

Dưới đây là danh sách các trường có độ dài cố định trong biểu ghi bạn đọc. Chú ý rằng cột Tên trường thể hiện tên trường 

dưới cả dạng viết tắt và dạng đầy đủ (nếu có): 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi bạn đọc 

 Mã Tên trường Mô tả Định dạng Dữ liệu Giới hạn Ví dụ 
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trường  dữ liệu trong 

trường 

được 

nhập bởi 

051 BIRTH DATE  

hoặc Birth Date 

Trường này chứa ngày 

sinh của bạn đọc. Để thiết 

lập định dạng cho trường 

này (ví dụ: mm-dd-yyyy), 

vui lòng liên hệ với đội 

ngũ hỗ trợ Sierra. 

month-day-

year (mm-

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

yyyy) 

Thư viện Nhập theo 

định dạng 

được quy định 

12-02-74 hoặc 20-

01-68 

 

101 BLK UNTIL  

hoặc Block Until 

Tài khoản của bạn đọc bị 

khóa tới ngày trong 

trường này, do bị phạt quá 

hạn. Bạn có thể tham 

khảo thêm tài liệu 

Assessing Overdue 

Penalty Points để biết 

thêm thông tin chi tiết. 

month-day-

year (mm-

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

Hệ thống N/A 12-02-03 hoặc 20-

01-03 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
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yyyy) 

163 CIRCACTIVE  

hoặc Last Circ 

Activity 

Thời gian giao dịch gần 

đây nhất của bạn đọc. 

Dưới đây là danh sách các 

hành động mà nếu bạn 

đọc thực hiện một trong 

các hành động này, ngày 

bạn đọc thực hiện nó sẽ 

được hệ thống lưu vào 

trong trường này: 

 Ghi mượn tài liệu 

 Ghi trả tài liệu 

 Giao hạn tài liệu 

 Đặt mượn tài liệu 

 Đặt booking 

 Phô tô tài liệu 

 Xác thực bạn đọc trên 

WebPAC nếu tùy 

chọn UPDATECIRC 

được thiết lập là 

“true” 

month-day-

year (mm-

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

yyyy) 

Hệ thống N/A 10-10-03 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_general_display_options.html#WEBOPAC%20UPDATECIRC%20WWWOPTION
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 Xem thông tin bạn 

đọc sử dụng Patron 

API 

 Xem thông tin bạn 

đọc trên WebPAC 

 Cập nhật biểu ghi bạn 

đọc trên giao diện 

WebPAC 

 Thanh toán tiền phạt 

thông qua Web 

 ghi mượn và ghi trả sử 

dụng giao diện lưu 

thông SIP2 

Circulation Interface) 

Chú ý rằng chỉ khi nào 

các hành động trên được 

thực hiện, hệ thống mới 

cập nhật trường này. 

095 CL RTRND  

hoặc Claims 

Returned 

Số tài liệu mà bạn đọc đã 

khiếu nại trả (claimed 

returned). 

Số Hệ thống N/A 1 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_sip2_selfcheck.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_sip2_selfcheck.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_claim_claimingreturned.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_claim_claimingreturned.html
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050 CUR CHKOUT  

hoặc Current 

Checkouts 

Tổng số tài liệu mà bạn 

đọc đang mượn tại thời 

điểm hiện tại. 

Số Hệ thống N/A 4 

 

102 

103 

124 

125 

CUR 

ITEMA (Current 

Item A) 

CUR 

ITEMB (Current 

Item B) 

CUR 

ITEMC (Current 

Item C) 

CUR 

ITEMD (Current 

Item D) 

Tổng số tài liệu bạn đọc 

hiện tại đang mượn từ các 

các kiểu tài liệu được định 

dạng sẵn là A, B, C và D. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm 

về các kiểu tài liệu này tại 

đường dẫn sau Item types 

& locs for category A, và 

hai tùy chọn lưu thông 

Item types & locs for 

category B, Item types & 

locs for category C, 

và Item types & locs for 

category D. 

Trường này dành cho hệ 

thống sử dụng và nó 

không phải là số liệu thực 

tế. Giá trị trong mỗi 

trường CUR ITEM<x> 

có thể lớn hơn số lượng 

Số Hệ thống N/A CUR ITEMA: 1  

CUR ITEMC: 3 

 

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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tài liệu thực tế bạn đọc 

đang mượn của kiểu tài 

liệu đó (<x>). Mỗi khi 

bạn đọc mượn một tài liệu 

thuộc vào kiểu tài liệu 

<x>, hệ thống sẽ tăng số 

lượng trong trường này 

lên một đơn vị, tuy nhiên, 

con số này sẽ không giảm 

xuống khi bạn đọc ghi trả 

tài liệu. Thay vào đó, khi 

một bạn đọc thực hiện 

một giao dịch, hệ thống sẽ 

kiểm tra giá trị của trường 

này so với số lượng tài 

liệu đang ghi mượn thực 

tế của bạn đọc. Nếu hai 

giá trị này không trùng 

nhau, hệ thống sẽ cập nhật 

lại trường CUR 

ITEM<x>. 

043 EXP DATE  

hoặc Expiration 

Ngày tài khoản hết hạn. month-day-

year (mm-

dd-yy hoặc 

Thư viện Nhập theo 

định dạng 

08-07-98 hoặc 14-

08-2002 
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Date mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

yyyy) 

được quy định 

055 HLODUES  

hoặc Highest 

Overdues 

Cấp độ cao nhất của thông 

báo quá hạn mà bạn đọc 

đã nhận được cho đến thời 

điểm hiện tại. (ví dụ: 1 = 

first overdue, 2 = second 

overdue,…). Thông số 

Highest Level Odue của 

bảng Patron Blocks thể 

hiện cấp độ tối đa của các  

thông báo quá hạn mà bạn 

đọc có thể nhận được 

trước khi họ bị khóa tài 

khoản.  

 

Trường này dành cho hệ 

thống sử dụng và nó 

không phải là con số thực 

Số Hệ thống N/A 2 
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của các cấp độ lưu thông 

của bạn đọc. Nó sẽ tăng 

lên khi bạn đọc nhận được 

một thông báo lưu thông 

nhưng sẽ không giảm đi 

khi tài liệu quá hạn được 

ghi trả. Thay vào đó, khi 

bạn đọc thực hiện một 

giao dịch lưu thông (như 

ghi mượn hay đặt mượn), 

hệ thống kiểm tra giá trị 

của trường này đối với giá 

trị trong trường # 

OVERDUE của mỗi tài 

liệu đã ghi mượn cho bạn 

đọc. Nếu giá trị trong 

trường HLODUES không 

trùng khớp với giá trị cao 

nhất trong trường # 

OVERDUE, hệ thống sẽ 

cập nhật lại trường 

HLODUES.  

 

Theo mặc định, trường 
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này không hiển thị trừ khi 

thư viện yêu cầu. 

053 HOME LIBR  

hoặc Home 

Library 

Mã của thư viện quản lý 

bạn đọc (home library). 

Chú ý rằng trường Home 

Library là bắt buộc nếu 

thư viện có chính sách 

mượn liên thư viện (ILL 

departments). Innovative 

khuyến cáo rằng thư viện 

luôn phải nhập giá trị cho 

trường này. 

Một mã của 

thư viện 

trong bảng  

Branches 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã thư 

viện: 5 kí tự 

Swest 

 

122 ILL REQUES  

hoặc ILL 

Request 

Tổng số tài liệu mà bạn 

đọc đã mượn liên thư viện 

kể từ khi tính năng ILL 

được cài đặt. 

Nếu thư viện thiết lập tùy 

chọn Limit Maximum 

ILL Requests Per 

Interval là "YES," hệ 

thống sẽ tăng trường này 

lên một đơn vị mỗi khi 

Số Hệ thống N/A 23 

 

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/sadmin/sadmin_options_circ_limitmaxill.html
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một yêu cầu mượn liên 

thư  viện được tạo ra cho 

hoặc bởi bạn đọc. (ví dụ, 

trường này thể hiện tổng 

số yêu cầu (request) được 

đặt mượn cho bạn đọc chứ 

không phải tổng số tài liệu 

mà được bổ sung để đáp 

ứng yêu cầu mượn liên 

thư viện của bạn đọc). 

263 LANG PREF Ngôn ngữ ưa thích của 

bạn đọc. 

Chữ cái Thư viện 3 Eng 

 

056 MBLOCK  

hoặc Manual 

Block 

Khóa tài khoản bằng tay. 

Khi trường này được chọn 

một giá trị, bạn đọc sẽ 

không được phép ghi 

mượn tài liệu của thư 

viện. Mỗi giá trị thể hiện 

một lý do giải thích tại 

sao bạn đọc lại bị khóa tài 

khoản như vậy. 

Bạn không được xóa mã 

"NO BLOCK" trong danh 

Chữ thường 

hoặc số 

Thư viện Chiều dài tối 

đa: 1 kí tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32  

 

Độ dài tối đa 

của phần mô 

tả (code 

definitions): 

25 kí tự 

Mã Ý nghĩa 

b CHECK 

BOUNCED 

a INVALID 

ADR 

- NO BLOCK 
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sách các giá trị của trường 

này; nếu bạn xóa mã "NO 

BLOCK", bạn sẽ không 

thể khôi phục tài khoản 

cho bạn đọc. 

096 MONEY 

OWED  

hoặc Money 

Owed 

Tổng số tiền mà bạn đọc 

đang nợ thư viện. 

Chữ số, các 

kí tự phân 

cách và kí 

hiệu tiền tệ 

Hệ thống N/A $3.00 

 

268 NOTICE 

PREF hoặc 

Notice 

Preference 

Phương thức gửi thông 

báo mà bạn đọc ưa thích. 

Phương thức này được 

bạn đọc lựa chọn trên 

WebPAC. 

Chữ cái 

thường 

Hệ thống Độ dài tối đa: 

1 kí tự 

Mã Ý nghĩa 

z EMAIL 

a PRINT 

p PHONE 

- NO LABEL 

 

 

105 OD PENALTY  

hoặc Overdue 

Penalty 

Số điểm phạt mà bạn đọc 

đang sở hữu. Để biết cách 

hệ thống tính toán điểm 

phạt cho bạn đọc, bạn có 

thể tham khảo thêm tài 

liệu: Assessing Overdue 

Số Hệ thống N/A 10 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
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Penalty Points. 

047 P TYPE  

hoặc Patron 

Type 

Kiểu bạn đọc. Được sử 

dụng để xác định nhóm 

mà bạn đọc thuộc về. 

Trong chính sách lưu 

thông, mỗi nhóm này có 

một quyền giao dịch khác 

nhau. Bạn có thể tham 

khảo thêm tại Patron Type 

Table. 

Số (0-255) Thư viện Độ mài tối đa: 

3 kí tự. 

Số lượng mã 

tối đa: 256 

Mã Ý nghĩa 

2 Community 

Borrower 

(bạn đọc công 

cộng) 

 

 

158 PAT AGENCY  

hoặc Patron 

Agency 

AGENCY (nhóm chi 

nhánh) mà bạn đọc thuộc 

về. Trường này chỉ sẵn 

sàng khi thư viện sử  dụng 

tính năng Consortium 

Management Extensions 

product. 

Số (0-255) Thư viện Độ dài tối đa: 

3 kí tự. 

Số lượng mã 

tối đa: 256 

Lưu ý rằng, 

Innnovative 

có thể cấu 

hình lại nếu 

bạn muốn 

tăng số mã 

lên >256. 

145 

 

044 PCODE1 Thư viện sẽ tự xác định Chữ cái Thư viện Độ dài tối đa PCODE1: 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_penaltypoints.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_ptype.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_ptype.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_agency.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
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045 (Patron Code 1) 

PCODE2 

(Patron Code 2) 

tên và mục đích sử dụng 

của các trường này. Thư 

viện cũng cần xác định 

mã code cũng như  định 

nghĩa trường cho chúng. 

Các trường này thường 

được sử dụng cho mục 

đích thống kê. Các trường 

này được quản trị trong 

bảng Fixed-length Codes 

File. 

thường hoặc 

số 

của mã: 1 kí 

tự 

 

Số lượng các 

mã tối đa: 32  

 

Độ dài tối đa 

của phần ý 

nghĩa trường: 

25 kí tự 

ASSOC. PROF. 

PCODE2: 

BUSINESS 

046 PCODE3  

hoặc Patron 

Code 3 

Thư viện tự xác định tên 

và mục đích sử dụng cho 

trường này. Thư viện 

cũng cần xác định mã 

code cũng như định nghĩa 

cho trường. Trường này 

thường được sử dụng cho 

mục đích thống kê. Để 

biết thêm thông tin chi 

tiết, bạn có thể xem tại 

bảng Pcode 3 Table. 

Số (0-255) Thư viện Độ dài tối đa 

của mã 

trường: 3 kí 

tự  

 

Số lượng các 

mã tối đa: 

256  

 

Độ dài tối đa 

của phần định 

nghĩa trường: 

31 kí tự, 

PCODE3: 115 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_fixcodes.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_fixcodes.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_pcode3.html
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nhưng chỉ có 

17 kí tự trong 

số đó được 

hiển thị trong 

báo cáo thống 

kê. 

126 PCODE4  

hoặc Patron 

Code 4 

Thư viện tự xác định tên 

và mục đích sử dụng cho 

trường này. Thư viện 

cũng cần xác định mã 

cũng như định nghĩa cho 

trường.  

Trường này thường được 

sử dụng cho mục đích 

thống kê. Để biết thêm 

thông tin chi tiết, bạn có 

thể xem tại bảng Pcode 4 

Table.  

 

Trường này chỉ sẵn sàng 

nếu thư viện sử dụng tính 

năng Consortium 

Management Extensions 

Numeric 

(số) 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã 

trường: tùy ý 

 

Sô lương mã 

tối đa: tùy ý  

 

Độ dài tối đã 

của định 

nghĩa trường: 

tùy ý 

PCODE4: 1 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_pcode4.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_pcode4.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
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product. 

104 PIUSE (Trường tùy chọn) dùng 

để đêm số lần bạn đọc sử 

dụng  dịch vụ photocopy 

của thư viện. Để tìm hiểu 

thêm về trường này, bạn 

có thể tham khảo tại 

Incrementing Patron Copy 

Use Count. 

Số Hệ thống N/A 58 

 

054 PMESSAGE  

hoặc Patron 

Message 

Một mã tin nhắn do thư 

viện tự định nghĩa. Khi 

bạn đọc bắt đầu thực hiện 

các giao dịch lưu thông 

như ghi mượn, gia hạn 

hay đặt mượn một tài liệu, 

hệ thống sẽ hiển thị tin 

nhắn tương ứng với mã 

trong trường này. Thư 

viện có thể chỉnh sửa định 

nghĩa của mỗi mã sao cho 

nó phù hợp với thư viện 

mình. 

 

Chữ cái 

thường hoặc 

số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 kí 

tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32  

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa trường: 

25 kí tự 

Mã Ý nghĩa 

c CHECK 

CARD 

a CHECK 

ADDRESS 

- NO 

MESSAGE 

 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_count_patronusecount.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_count_patronusecount.html
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Bạn không được xóa giá 

trị "NO MESSAGE" 

trong danh sách các giá trị 

của trường này; nếu bạn 

xóa giá trị này, bạn sẽ 

không thể hủy tin nhắn 

hiển thị khi bạn đọc thực 

hiện các giao dịch lưu 

thông. 

269 REG ON REC  

hoặc 

Registrations on

Record 

Số lượng chỗ ngồi trong 

các phần chương trình mà 

bạn đọc được đăng kí 

trong thời điểm hiện tại. 

Trường này chỉ hiển thị 

khi thư viện sử dụng tính 

năng Program 

Registration. 

Số Hệ thống 0-9999 4 

 

270 TOTAL REG  

hoặc Total 

Registrations 

Tổng số chỗ ngồi mà bạn 

đọc đã từng đăng kí tham 

dự trong các phần chương 

trình, bao gồm cả các 

chương trình đang đăng kí 

trong thời điểm hiện tại. 

Số Hệ thống 0-9999 16 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
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Số lượng này không bao 

gồm những chỗ ngồi đã 

đăng kí sau đó hủy. 

Trường này chỉ sẵn sàng 

khi thư viện sử dụng tính 

năng Program 

Registration. 

271 TOT ATTEND  

hoặc Total 

Programs 

Attended 

Tổng số phần chương 

trình mà bạn đọc đã từng 

tham dự, bao gồm cả 

những chương trình hiện 

tại. Trường này chỉ hiển 

thị khi thư viện sử dụng 

tính năng Program 

Registration. 

Số Thư viện 0-9999 10 

 

048 TOT CHKOUT  

hoặc Total 

Checkouts 

Tổng số tài liệu mà bạn 

đọc đã ghi mượn của thư 

viện. 

Số Hệ thống N/A 4 

 

049 TOT RENEW  

hoặc Total 

Renewals 

Tổng số tài liệu mà bạn 

đọc đã gia hạn 

Số Hệ thống N/A 2 

 

052 UNUSED (Không sử dụng) N/A N/A N/A N/A 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
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160 VP CENTRAL  

hoặc VP Central 

Hệ thống sẽ gán vị trí có 

liên quan của INN-Reach 

Central Server vào trường 

này khi một biểu ghi bạn 

đọc ảo được tạo ra. 

Số Hệ thống N/A 3 

 

297 WAITONREC  

hoặc 

Waitlists on Rec

ord 

Số chương trình mà bạn 

đọc hiện tại đang trong 

danh sách chờ. Trường 

này chỉ sẵn sàng nếu thư 

viện sử dụng tính năng 

Program Registration. 

Số Hệ thống 0-9999 2 

 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi bạn đọc 

Tất cả những trường được mô tả trong bảng dưới đây là tất cả các trường có độ dài thay đổi có thể có trong biểu ghi bạn 

đọc. Tùy thuộc vào từng thư viện, họ có thể quyết định xem nên sử dụng những trường nào: 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi bạn đọc 

Trường Mô tả 
Thẻ 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

bởi 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_intro_overview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_intro_overview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgpr/sgpr_main_page.html
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ADDRESS Địa chỉ chính của bạn đọc. 

Ngăn cách giữa các dòng 

bằng một dấu '$' và không 

dấu cách. 

a Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

a5850 Shellmound 

Way$Emeryville CA 94608 

 

ADDRESS2 Địa chỉ khác của bạn đọc. 

Ngăn cách giữa các dòng 

bằng dấu '$' và không dấu 

cách. 

h Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

h67 rue Saint Jaques$75005 

Paris, France 

 

BOOKING Được hệ thống tự động 

thêm vào biểu ghi của bạn 

đọc khi bạn đọc đặt 

booking và thêm vào biểu 

ghi của tài liệu mà được 

bạn đọc book. Trường  

BOOKING chứa các thông 

tin sau: 

Các yếu tố 

trong trường 

BOOKING 

Ví dụ 

Số biểu ghi 

bạn đọc 

100560 

5 Hệ thống N/A 5P#=100560, I#=108932, BD=04-

01-93, FR=04-07-93, TO=04-07-

93, TY=2, LOC=204 South Hall 

|xSubs. O.K.|eMPTV Seminar 
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Số biểu ghi tài 

liệu 

108932 

Ngày và giờ 

đặt booking 

04-01-

93 

10:08 

am 

Book từ ngày 

"From:" 

04-07-

93 

12:30 

pm 

Book đến 

ngày "To:" 

04-07-

93 3:30 

pm 

Kiểu booking 

(00 = 

standard, 

s = self 

booking) 

00 

Khoảng thời 

gian chuẩn bị 

(giờ) 

05 
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Kiểu biểu ghi 

được book. 

(luôn luôn là i) 

I 

Kho tài liệu bound 

Kiểu giao 

hàng: 

00 – (mặc 

định) bạn đọc 

đến nhận tài 

liệu 

01 - Chuyển 

tới kho mà 

bạn đọc muốn 

nhận tài liệu. 

02 - Chuyển 

và nhận từ kho 

pickup. 

02 

Địa chỉ kho 

mà bạn đọc 

đến nhận tài 

liệu hoặc 

chuyển tới 

204 

South 

Hall 
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(không được 

hiển thị nếu 

Delivery type 

là patron picks 

up) 

Trường ghi 

chú (|x) 

|xSubs. 

O.K. 

Trường tên sự 

kiện (|e) 

|eMPT

V 

Seminar 

 

EMAIL ADDR  

hoặc Email 

Address 

Địa chỉ email của bạn đọc. 

Bạn có thể nhập nhiều 

email vào trường này và 

phân cách chúng bởi dấu 

phẩy. Nếu tài khoản của 

bạn có quyền 291 (Send 

email), bạn có thể click 

chuột phải vào trường địa 

chỉ email để gửi mail cho 

bạn đọc này.  

Chú ý rằng  

Note that this facility calls your 

z Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

zpatron@mailserver.com,patron

@university.edu 
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workstation's web browser to 

interpret the "mailto" URL 

embedded in the display of this 

address and actually send the email. 

Your site's system administrator 

may have to configure your 

workstation's browser to allow 

sending of email.  

Để biết thêm thông tin chi 

tiết về việc gửi các thông 

báo bằng email, xem tại 

Sending Circulation 

Notices via Email. 

FAMILY ID Nếu thư viện sử dụng tính 

năng Linked Patrons, 

trường này sẽ được hiển thị. 

Trường này chứa ID của 

nhóm bạn đọc mà bạn đọc 

thuộc về. 

1 Hệ thống N/A 148 

 

FINE Các khoản tiền phạt quá 

hạn của bạn đọc (Fines). 

Trường này chứa các thông 

tin về tài liệu mà bạn đọc đã 

mượn, thời gian mượn, 

9 Hệ thống N/A 9ITEM#=1003015, INV=5763, 

TYPE=3, LR=32, LOC=mnfic, 

DATECO=05-22-03 09:33AM, 

DATEDUE=05-07-03, 

DATERET=12-31-69 04:00PM, 

 

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/sgcir/sgcir_link_linkpatrons.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_fine_viewhistory.html
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ngày hết hạn, thời gian bạn 

đọc mang trả tài liệu và các 

khoản phí đi kèm… 

D_ASSESS=06-03-03 03:16PM, 

A1=$25,00, A2=$1,25, A3=$5,00, 

AMT_PAID=$0,00 

HOLD Các đặt mượn của bạn đọc 

(Holds). Trường này chứa 

thông tin về bạn đọc và tài 

liệu mà bạn đọc đặt mượn. 

8 Hệ thống N/A 8P#=116718, I#=1000357, P=12-

21-12, NNB=12-25-13 (4 days), 

RLA =41, NNA=01-31-98, ST=0, 

TP=b, PU=main 

 

ILLUSERNAM

E 

(Trường tùy chọn) chứa 

thông tin về tên đăng nhập 

hoặc tài khoản của bạn đọc 

để sử dụng cho tính năng 

mượn liên thư viện (ILL 

system). Bạn có thể tham 

khảo Fowarding an INN-

Reach Request to the ILL 

Department  và Fowarding 

an ArticleReach Request to 

the ILL Department  để biết 

thêm thông tin chi tiết. 

i Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

ijdoe 

 

MESSAGE Tin nhắn. Tin nhắn này 

cùng với tin nhắn trong 

trường có độ dài cố định 

m Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

mThis patron may check out 

materials from the local history 

collection. 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holdsoverview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_pass2ill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_pass2ill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_pass2ill.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_artreach_llr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_artreach_llr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_artreach_llr.html
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Patron Message sẽ hiển thị 

trên giao diện khi bạn truy 

cập vào biểu ghi bạn đọc. 

Một biểu ghi bạn đọc có thể 

chứa nhiều trường 

MESSAGE, nhưng chỉ có 

trường MESSAGE đầu tiên 

mới hiển thị khi bạn ghi 

mượn tài liệu cho bạn đọc 

này. Nếu tính năng Show 

All Messages được kích 

hoạt, tất cả các trường 

MESSAGE sẽ hiển thị khi 

bạn truy cập vào biểu ghi 

của bạn đọc đó. 

MOBILE PH Số điện thoại của bạn đọc 

được hệ thống nhập vào khi 

bạn đọc lựa chọn tùy chọn 

kiểu thông báo qua tin nhắn 

trên WebPAC (opts in to 

SMS Alerts). 

 

o Hệ thống Tối đa 

10,000 kí 

tự 

o5106556200 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_patron_displaymessages.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_patron_displaymessages.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_sms_patron_optin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwpac/sgwpac_sms_patron_optin.html
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NOTE Thông tin ghi chú nội bộ. 

Một biểu ghi bạn đọc có thể 

chứa nhiều trường NOTE. 

Các trường NOTE sẽ 

không hiển thị khi bạn đọc 

xem tài khoản của họ trên 

giao diện WebPAC. 

x Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

xApproved for special 

collections. 

 

ORG ID  

hoặc Organizati

on ID 

(Trường tùy chọn) Trường 

này chỉ hiển thị khi thư viện 

của bạn sử dụng tính năng 

Organization Records. Nó 

chứa đường link để dẫn tới 

biểu ghi của một tổ chức.  

j Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

j30650008709384 

 

P BARCODE Barcode của bạn đọc b Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

b11541190038 

 

PAT IMAGE  

hoặc Patron 

Image 

(Trường tùy chọn) chứa tên 

tệp tin hoặc URL của ảnh 

đại diện của bạn đọc nếu 

có. 

y Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

ywww.iii.com/patimage/p100028

12 

 

PAT SIG (Trường tùy chọn) lưu trữ 

vị trí của một tệp tin chứa 

w Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

wsignature:010000:20061213121

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_org_records.html
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hình ảnh về chữ kí của bạn 

đọc nếu thư viện của bạn sử 

dụng tính năng Digital 

Signature Support. 

tự 848 

PATRN NAME  

hoặc Name 

Họ tên của bạn đọc. Nhập 

vào đây Họ và tên của bạn 

đọc. Sử dụng một dấu phẩy 

và một dấu cách để ngăn 

cách giữa họ và tên của bạn 

đọc.  

n Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

nSmith, John 

 

PATRON INF Trường này được hệ thống 

sử dụng để xác định chính 

xác biểu ghi bạn đọc. 

' Hệ thống N/A N/A 

 

PIN (Trường tùy chọn) Mật 

khẩu của bạn đọc. Được sử 

dụng trong quá trình đăng 

nhập vào giao diện 

WebPAC. Khi bạn nhập 

thông tin vào trường này, 

hệ thống tự động mã hóa 

chúng. 

= Thư viện Tối đa 30 

kí tự 

=5Brla.AtkRKJ2 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_signature_capture.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_signature_capture.html
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TELEPHONE Số điện thoại chính của bạn 

đọc. Thư viện có thể thiết 

lập để quy định độ dài của 

số điện thoại thông qua tùy 

chọn Telephone Number 

Length Verification. 

t Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

t510-655-6200 

 

TELEPHONE2 Một số điện thoại khác của 

bạn đọc. Thư viện có thể 

thiết lập để quy định độ dài 

của số điện thoại thông qua 

tùy chọn Telephone 

Number Length 

Verification. 

p Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

p510-450-0000 

 

UNIQUE ID  

hoặc Unique ID 

No. 

Số ID mà không do thư 

viện tạo ra nhưng thư viện 

vẫn muốn lưu trữ để làm rõ 

thêm thông tin về bạn đọc, 

ví dụ: số thẻ sinh viên, số 

chứng minh thư, số thẻ an 

sinh xa hội… 

u Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

u980-45-5555 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_telnum_verif.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_telnum_verif.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_telnum_verif.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_telnum_verif.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_telnum_verif.html
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IV. Biểu ghi thư mục (bibliographic record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi thư mục 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi thư mục. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể hiện 

(nếu có): 

  Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi thư mục 

Mã 

trườn

g 

Nhãn trường Mô tả Kiểu giá 

trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn Ví dụ 

 029 BIB LVL  

hoặc Bib 

Level 

Cấp thư mục, dựa trên 

các giá trị  của vị trí đầu 

biểu 07 trong khung 

mẫu biên mục MARC 

21 (MARC 21 

Leader/07) hoặc các giá 

trị đầu biểu 07 của 

khung mẫu biên mục 

UNIMARC 

(UNIMARC Leader/07 

values). 

Chữ cái Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng tối 

đa của mã: 

32 mã cho 

mỗi trường. 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

a Một phần tài liệu chuyên 

khảo (monographic 

component part) 

b Một phần ấn phẩm định 

kỳ (serial component 

part) 

c Bộ sưu tập (collection) 

d Đơn vị con (subunit) 

i Tài nguyên tích hợp 

 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni.htm
http://www.ifla.org/VI/3/p1996-1/uni.htm
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25 ký tự. (integrating resource) 

m Chuyên khảo/tài liệu 

(monograph/item) 

s Ấn phẩm định kỳ (serial) 

 

030 MAT TYPE  

hoặc Materia

l Type 

Loại tài liệu, ví dụ như 

sách, ấn phẩm định kỳ, 

bản đồ…, dựa trên các 

giá trị của vị trí đầu biểu 

06/MARC 21 hoặc các 

giá trị trong vị trí đầu 

biểu 07/ UNIMARC. 

Chữ cái Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 

mã cho mỗi 

trường. 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

a Tài liệu ngôn ngữ (language 

material) 

c Bản nhạc (notated music) 

d Bản nhạc viết tay 

(manuscript notated music) 

e Tài liệu bản đồ 

(cartographic material) 

f Tài liệu bản đồ viết tay 

(manuscript cartographic 

material) 

g Tài liệu dự trù (projected 

medium) 

i Bản ghi giọng nói (spoken 

record) 
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j Bản thu âm nhạc (sound 

record) 

k Đồ họa hai chiều 

(two-dimensional 

nonprojectable graphic). 

m Tệp tin máy tính (computer 

file). 

o Bộ tài liệu (kit). 

p Tài liệu hỗn hợp (mixed 

material). 

r Tạo phẩm 3 chiều hoặc các 

vật tự nhiên (three-

dimensional artifact or 

naturally occurring object) 

t Tài liệu ngôn ngữ viết tay 

(manuscript language 

materia) 

 

031 BCODE3  

hoặc Bib 

Code 3 

Thư viện tự xác định tên 

và mục đích sử dụng 

cho trường này, bao 

gồm mã, định nghĩa mã. 

Chữ cái 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

n SUPPRESS (ẩn) 
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Nhưng cần lưu ý, thư 

viện phải ngoại trừ mã 

'c', vì mã này được sử 

dụng bởi hệ thống để 

ngăn chặn việc hiển thị 

biểu ghi đơn đặt hàng 

đính kèm với biểu ghi 

thư mục này trên 

WebPAC. 

BCODE3 cũng có thể 

được sử dụng để đánh 

dấu các tài liệu cần để 

xóa sau này.  

Thông tin về biểu ghi 

đơn đặt hàng sẽ tự động 

được ẩn khi giá trị 

BCODE3 được thiết lập 

là 'n', '1', '2' hoặc '3'. 

Số lượng mã 

tối đa: 32 

mã cho mỗi 

trường. 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự 

d DELETE (xóa) 

c SUPPRESS ORD 

(ngăn chặn việc hiển 

thị thông tin biểu 

ghi đơn đặt hàng 

trên OPAC - không 

sử dụng mã này cho 

bất kỳ mục đích nào 

khác). 

 

028 CAT DATE  

hoặc Cat. 

Date 

Ngày biên mục. tháng-

ngày-năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

Thư viện Chỉ nhập 

thời gian 

theo định 

dạng hợp lệ 

04-12-99 hoặc 12-04-2001 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

52 
 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy) 

027 COPIES  

hoặc Copies 

Số bản sao. 

 

LƯU Ý: 

Trường COPIES được 

dự định sử dụng cho các 

thư viện không có biểu 

ghi tài liệu (item record) 

(ví dụ: dành cho các thư 

viện bổ sung ấn phẩm 

định kỳ). Nếu thư viện 

của bạn sử dụng trường 

COPIES và biểu ghi tài 

liệu, việc sử dụng 

trường này được xác 

định bởi các chính sách 

biên mục (cataloging 

Chữ số Hệ thống 

(biểu ghi 

checkin) 

Số bản sao 

tối đa: 1,000 

bản đổi với 

biểu ghi thư 

mục. 

 

255 bản đối 

với biểu ghi 

checkin. 

 

1,000 bản 

đối với biểu 

ghi đơn đặt 

hàng. 

2 
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policy). 

089 COUNTRY  

hoặc Country 

Quốc gia xuất bản. Các 

giá trị trong trường 

COUNTRY dựa trên 

các mã trong danh sách 

các quốc gia của 

MARC21 (MARC 21 

Code List of Countries) 

hoặc danh sách ISO 

3166/MA standard dành 

cho các thư viện sử 

dụng khung mẫu biên 

mục UNIMARC. 

Chữ cái Hệ thống 

sử dụng 

các mã 

quốc gia 

trong 

danh sách 

của 

MARC. 

Tối đa 500 

mã quốc gia. 

 

Độ dài mã 

tối đa: 3 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

fr France 

cau U.S. (California) 

 

 024 LANG  

hoặc 

Language 

Ngôn ngữ của tài 

liệu. LANG dựa trên 

danh sách mã ngôn ngữ 

của MARC 21 (MARC 

21 Code List for 

Languages) và cũng 

được sử dụng cho các 

thư viện sử dụng khung 

mẫu biên mục 

UNIMARC 

Chữ cái Hệ thống 

sử dụng 

mã ngôn 

ngữ của 

MARC. 

Tối đa 800 

mã ngôn 

ngữ.  

 

Độ dài mã 

tối đa: 3 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

eng English 

 

 

http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html
http://www.loc.gov/marc/countries/countries_code.html
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39719
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=39719
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
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026 LOCATION  

hoặc 

Location 

Kho hoặc chi nhánh.  

 

Đối với các thư viện có 

nhiều kho/chi nhánh, 

tham khảo thêm trường 

có chiều dài thay đổi 

LOCATIONS.  

 

Các trường 

LOCATION của các 

loại biểu ghi bao gồm 

biểu ghi thư mục, biểu 

ghi tài liệu, biểu ghi đơn 

đặt, biểu ghi checkin 

đều sử dụng chung một 

bộ mã của hệ thống. 

 

NOTE: Nếu bạn đang 

sử dụng hệ thống để 

biên mục tài liệu, việc 

sử dụng các mã 

LOCATION được xác 

định bởi chính sách biên 

mục.  

Chữ cái 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Tối đa 900 

mã (có thể 

lên tới 

3600)  

 

Độ dài mã 

tối đa: 5 ký 

tự 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự. 

 

Có thể có tối 

đa 100 

trường 

LOCATION 

trong một 

biểu ghi đơn 

đặt hàng. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

main Main Library 

 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
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Thư viện phải tự tạo ra 

các mã kho và định 

nghĩa cho chúng. Các 

mã này sẽ được lưu 

trong một bảng của hệ 

thống để sử dụng cho 

biểu ghi thư mục, biểu 

ghi đơn đặt hàng, biểu 

ghi tài liệu, biểu ghi 

checkin, biểu ghi bạn 

đọc và biểu ghi khóa 

học. (Trong các biểu ghi 

bạn đọc các mã kho 

được sử dụng trong 

trường HOME LIBR.) 

107 MARCTYPE 

hoặc MARC 

Type 

Chỉ ra rằng biểu ghi thư 

mục hiện tại có định 

dạng là MARC 21, 

UNIMARC, UKMARC 

hay Chinese MARC.  

 

Trường này thường 

được sử dụng ở các thư 

Chữ cái 

thường 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

<trống> MARC 21 

c Chinese MARC 

r KorMARC 

u UNIMARC 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#HOME%20LIBR
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viện mà có các biểu ghi 

thư mục tồn tại teong 

nhiều định khác khác 

ngoài MARC 21. 

k UKMARC (đã lỗi 

thời) 

 

025 SKIP  

hoặc Skip 

Số ký tự cần được bỏ 

qua trước khi đánh chỉ 

mục trên trường nhan đề 

của tài liệu (bao gồm cả 

khoảng trống). 

 

Trường này chỉ sử dụng 

với các biểu ghi không 

phải là định dạng 

MARC (non-MARC).  

 

Nếu trường này đã xác 

định trong khung mẫu 

biên mục mặc định, nó 

có thể được nhắc nhở 

khi bạn tạo các biểu ghi 

đơn đặt hàng mới. Tính 

năng này cho phép một 

nhan đề được nhập vào 

với đúng trật tự của nó 

Chữ số Hệ thống 

tự động 

cung cấp 

giá trị cho 

trường 

SKIP đối 

với các kí 

tự tiếng 

Anh (a, 

an, the).  

 

Cán bộ 

biên mục 

là người 

nhập mã 

SKIP cho 

các tài 

liệu bằng 

các loại 

ngôn ngữ 

Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

2 Bỏ qua một ký tự và 

một khoảng trống sau 

nó (ví dụ như a) 

3 Bỏ qua hai ký tự và 

một khoảng trống sau 

nó (ví dụ như an) 

4 Bỏ qua 3 ký tự và một 

khoảng trống sau nó - 

(ví dụ như the) 
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(kể cả khi nhan đề có 

chứ các kí tự vô nghĩa 

như mạo từ (a, an, 

the…) nhưng vẫn đảm 

bảo rằng các kí tự đầu 

vô nghĩa đó sẽ được hệ 

thống bỏ qua trong quá 

trình đánh chỉ mục.  

 

Đối với các biểu ghi thư 

mục được nhập về từ 

các thư viện khác, hệ 

thống sử dụng giá trị 

trong chỉ thị thứ 2 của 

trường 245.  

khác. 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi thư mục 

Bảng dưới đây mô tả các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi thư mục, bao gồm cả nhãn đầy đủ và nhãn rút gọn của 

mỗi trường. Chú ý rằng các trường được liệt kê dưới đây là các trường tiêu chuẩn. Tùy thuộc vào thiết lập của thư viện mà 

những trường này có thể được sử dụng hoặc không. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi thư mục 

Tên trường Mô tả Thẻ 

nhóm 

Dữ 

liệu 

Giới 

hạn kí 

Ví dụ 
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trường 

hoặc thẻ 

MARC 

mặc định 

trong 

trường 

này 

được 

nhập 

bởi 

tự 

ACTION 

NOTE 

Thông tin về các hành động 

xử lý, tham khảo, bảo quản 

mà nhân viên thư viện đã 

thực hiện đối với các tài liệu 

được đính kèm tới biểu ghi 

thư mục này như: tên hành 

động, thời gian thực hiện 

hành động, phương pháp 

thực hiện hành động… Các 

thông tin này được tạo ra 

trong các hoạt động quản lý 

in ấn. Trường này có thể 

được lặp lại, nhờ đó cán bộ 

thư viện có thể được cung 

cấp đầy đủ thông tin về lịch 

sử các hành động đã được 

thực hiện đối với các tài liệu 

n hoặc 

583 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

n583 1 |adigitized|b2004-

074|c20041104|zInstitute for 

Museum and Library Services 

grant|2pda|5DLC 
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này. 

ADD 

AUTHOR  

hoặc Added 

Author 

Tiêu đề bổ sung - Tác giả cá 

nhân. Tác giả này có vai trò 

tương đương với tác giả 

trong khối trường 1XX của 

biểu ghi. 

b hoặc 

700 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

b7001 |aDiValentin, Louis.  

b7001 |aDiValentin, Maria 

Messuri,|d1911-|tSculpture for 

beginners.  

b7001 |aDiValentin, Maria 

Messuri,|d1911-|tSculpturing with 

wax. 

 ADD TITLE  

hoặc Added 

Title 

Nhan đề bổ sung. Tương 

đương với nhan đề trong 

nhóm t hoặc trường 245 của 

biểu ghi. 

u hoặc 

246 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

u2463 |aEverybody's guide to 

small claims court.  

u2463 |aSmall claims court. 

 AUTHOR Tác giả chính. a hoặc 

100 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

a1001 |aThoreau, Henry 

David,|d1817-1862. 

 BIB INFO Trường này được hệ thống 

sử dụng để phân biệt các 

biểu ghi thư mục. 

" Hệ 

thống 

N/A N/A 

 BIB UTIL #  

hoặc Bib 

Utility No. 

Số kiểm soát thư mục  

(Bibliographic Utility 

Number) 

o hoặc 

001 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

o001 2505480 
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Số kiểm soát được gán cho 

biểu ghi bởi cơ quan tạo, sử 

dụng hoặc phân phối biểu 

ghi như: OCLC, RLIN hay 

UTLAS. 

CALL #  

hoặc Call No. 

Kí hiệu xếp giá của tài liệu 

(Call number). 

Bạn cũng có thể thấy trường 

này trong biểu ghi checkin 

và biểu ghi tài liệu (item 

record). 

c hoặc 

090 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

c092 |a621.381|bB TESLA 

 CONTINUES Nhan đề cũ hơn (nhan đề cũ 

gần nhất với nhan đề hiện 

tại). 

x hoặc 

780 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

x78000|tWorld-Wide 

WebWeek|x1081-3071|w(DLC)sn 

95001277|w(OCoLC)32137924 

 CONT'D BY  

hoặc 

Continued By 

Nhan đề mới hơn nhan đề 

hiện tại của tài liệu (hoặc 

nhan đề tiếp tục hoặc thay 

thế cho nhan đề hiện tại). 

z hoặc 

785 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

z78500|tInternet world (Westport, 

Conn. : 1998)|x1097-8291|w(DLC) 

98660750|w(OCoLC)38306011 

 COURSE ID Số định danh của biểu ghi 

khóa học (course record 

number) có liên quan tới 

6 Hệ 

thống 

N/A 6r1000046 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#CALL%20NO%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_item.html#CALL%20NO%20item
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biểu ghi thư mục hiện tại. 

(Biểu ghi thư mục hiện tại 

được gán vào cơ sở dữ liệu 

khóa học). 

GOV DOC #  

hoặc Gov't 

Document No. 

Mã số phân loại quốc gia 

(Government Document 

Number). 

g hoặc 

086 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

g086 |aLBE1/15.10/Mo.-Year/Mo.-

Year|2codocs  

g0860 |aI 27.25:C71  

g0860 |aC 3.2:C 33/33 

 DESCRIPT  

hoặc 

Description 

Mô tả vật lý (khổ, số trang, 

minh họa) 

r hoặc 

300 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

r300 |axx, 453, xvii p.|billus., 

maps, diagrs., plans.|c23 cm. 

 EDITION Thông tin về lần xuất bản e hoặc 

250 

Thư 

viện 

Tối đa 

10,000 

kí tự 

e250 |a5th ed.,|bcomplete. 

 HOLD Thông tin về các đặt mượn 

trên biểu ghi thư mục và các 

tài liệu đính kèm tới biểu ghi 

này  (Holds). Hệ thống sẽ tự 

động cập nhật thông tin cho 

trường này.  

8 Hệ 

thống 

N/A 8P#=116718, I#=1000357, P=12-

21-12, NNB=12-25-13 (4 days), 

RLA =41, NNA=01-31-98, ST=0, 

TP=b, PU=main 

 ISBN/ISSN Số sách hoặc số xuất bản N/A N/A N/A N/A 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_holdsoverview.html
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phẩm nhiều kì theo tiêu 

chuẩn quốc tế (bạn có thể 

tham khảo tại STANDARD 

#) 

LEADER Đầu biểu. Trường này lưu 

trữ thông tin về độ dài và 

cấu trúc của một biểu ghi 

thư mục. Trường này không 

chứa các chỉ thị và trường 

con. Bạn có thể tham khảo 

thêm về trường này 

tại Leader Field. 

_ hoặc 

LEADER 

Hệ 

thống/ 

thư 

viện 

N/A #####nam 22#####Ia 4500 

 LCCN Mã số kiểm soát LC (LC 

Control Number). Đây là mã 

số duy nhất được gán cho 

mỗi biểu ghi bởi LC hoặc 

các cơ sở dữ liệu là đối tác 

với LC (NACO). Bạn có thể 

tham khảo thêm tại LCCN in 

the authority record. 

l hoặc 

010 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

l010 |a75009688 //r79 

 LIB HAS  

hoặc Holdings 

Các kì ấn phẩm mà thư viện 

đang sở hữu. Bạn có thể 

h hoặc 

85x/86x 

 Tối đa là  

10,000 

h850 |a45-|b1965-|n[Microfilm=1-

44 1921-1964] Per BR 1 .J65  

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#STANDARD%20NO
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#STANDARD%20NO
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_specfld_leader.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_auth.html#LC%20CARD
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_auth.html#LC%20CARD
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tham khảo thêm tại LIB 

HAS field in checkin record. 

hoặc 866-

868 

kí tự. h863 |avol.74:no.1 (Spring 1994)-

vol.74:no.2 (Summer 1994) 

LOCATIONS Trường này sẽ được hiển thị 

khi trường có độ dài cố định 

LOCATION được thiết lập 

là MULTI. Nếu các bản tài 

liệu của biểu ghi này nằm ở 

nhiều chi nhánh hoặc kho 

khác nhau và trường có độ 

dài cố định 

LOCATION được thiết lập 

là "MULTI", trường này 

(LOCATIONS) sẽ được tạo 

và hiển thị mã kho cùng với 

số lượng bản tài liệu tương 

ứng (nếu số lượng bản tài 

liệu lớn hơn 1). Trường này 

không thể chỉnh sửa được, 

nếu muốn thay đổi trường 

này, bạn chỉ có cách chỉnh 

sửa trường có độ dài cố định 

LOCATION. Bạn cũng có 

thể tham khảo thêm trường 

LOCATION trong biểu ghi 

1 Hệ 

thống 

N/A lphys, (2)chem  

(tức là 1 bản nẵm ở kho Physics, 2 

bản nằm ở kho Chemistry) 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LIB%20HAS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LIB%20HAS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_biblio.html#FIXFLD026
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checkin và biểu ghi đơn đặt 

tại LOCATIONS field in the 

checkin 

record và LOCATIONS 

field in order record. 

MISC Hỗn hợp. y hoặc 

999 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

y003 OCoLC  

y005 19960703144509.0  

y008 720420s1964 pau b 000 0ceng 

cam1  

y040 |aDLC|cDLC|dDMP  

y043 |an-us---  

y049 |aBIIM 

 NOTE Thông tin phụ chú. n hoặc 

500 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

n500 |a"Background 

information," an edited transcript 

of interviews between L. C. Lewin 

and "John Doe," pseudonymous 

group member who released the 

report: p. xvii-xxx.  

n504 |aBibliographical references 

included in "Notes" (p. 103-109) 

 PUB INFO  

hoặc 

Thông tin xuất bản p hoặc 

260 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

p260 |aBloomington, 

Ill.,|bMcKnight & 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#locations%20field%20in%20order%20record
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#locations%20field%20in%20order%20record
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Publication 

Info. 

kí tự McKnight|c[1967] 

RELATED 

TO 

Các tác phẩm có liên quan 

đến tài liệu này. 

w hoặc 

787 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

w7871 |tApplied economics. 

w7871 |tApplied financial 

economics. 

 SERIES Tùng thư. s hoặc 

490 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

s4901 |aThe Civil War  

s830 0|aCivil War. 

 STANDARD 

#  

hoặc Standard 

No. 

Số tiêu chuẩn (Standard 

number) của tài liệu. Ví dụ: 

ISBN, ISBN/ISSN hoặc 

ISSN. 

i hoặc 

020 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

i020 |a0308101278;|a0308101731 

(pbk.) 

 SUBJECT Thuật ngữ chủ đề d hoặc 

650 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

d650 0|aEnglish prose 

literature|xHistory and criticism.  

d650 0|aEnglish language|xStyle.  

d650 0|aEnglish language|xIdioms. 

 TITLE Nhan đề chính và thông tin 

trách nhiệm. 

t hoặc 

245 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

t24514|aThe talkative 

President;|bthe off-the-record 

press conferences of Calvin 

Coolidge.|cEdited by Howard H. 

Quint & Robert H. Ferrell. 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

66 
 

TOC DATA  

hoặc Table of 

Contents 

Mục lục k hoặc 

970 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

k97011|tAcknowledgements  

k97011|l1|tIntroduction|p1  

k97011|l2|tThe Civilising of 

Appetite|p20  

k97011|l3|tPottages and Potlatch: 

Eating in the Middle Ages|p40  

k97011|l4|tFrom Renaissance to 

Revolution: Court and Country 

Food|p62  

k97011|l5|tFrom Renaissance to 

Revolution: France and 

England—Some Possible 

Explanations|p102  

k97011|l6|tThe Calling of 

Cooking: Chefs and their Publics 

since the Revolution|p134  

k97011|l7|tThe Calling of 

Cooking: The Trade Press|p166  

k97011|l8|tDomestic Cookery in 

the Bourgeois Age|p200  

k97011|l9|tThe Enlightenment of 

the Domestic Cook?|p230  

k97011|l10|tOf Gastronomes and 

Guides|p266  
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k97011|l11|tFood Dislikes|p291  

k97011|l12|tDiminishing 

Contrasts, Increasing 

Varieties|p317  

k97001|tAfterword|p333  

k97001|tNotes|p347  

k97001|tBibliography|p369  

k97001|tIndex|p389  

k971 |d19980821 

URL URL: Địa chỉ truy cập điện 

tử của biểu ghi thư mục. 

y hoặc 

856 

Thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 

kí tự 

856 72 

|uhttp://www.iii.com|zConnect to 

III 

 
 

V. Biểu ghi tài liệu (item record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi tài liệu 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi tài liệu. Cả các nhãn ngắn và nhãn dài mặc định đều 

được mô tả (nếu có): 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi tài liệu 

Mã 

trường 
Nhãn trường Mô tả 

Kiểu giá 

trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

Giới hạn kí 

tự 
Ví dụ 
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được nhập 

bởi 

071 # RENEWALS 

hoặc No. of 

Renewals 

Số lần tài liệu được gia 

hạn bởi bạn đọc – người 

mà đang mượn tài liệu ở 

thời điểm hiện tại. 

Chữ số Hệ thống Giá trị tối đa 

là 255 (bạn 

đọc có thế gia 

hạn tối đa một 

tài liệu là 255 

lần) 

0 

 

072 # OVERDUE 

hoặc No. of 

Overdues 

Cấp độ thông báo quá hạn 

gần đây nhất được gửi tới 

bạn đọc – người mà đang 

mượn tài liệu này. (ví dụ 

1 = thông báo quá hạn lần 

1, 2 = thông báo quá hạn 

lần 2.) 

Chữ số Hệ thống N/A 1 

 

127 AGENCY Là một phần của tính 

năng Consortium 

Management Extensions . 

Trường AGENCY được 

sử dụng để xác định đơn 

vị chủ quản (thư viện sở 

hữu tài liệu). Khi thêm 

Chữ số 

(0-255) 

Thư viện Chiều dài mã 

tối đa: 3 ký tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 256 

mã. 

Lưu ý: 

145 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_consortium_management.html
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một biểu ghi tài liệu, 

trường AGENCY xác 

định tài liệu thuộc về một 

cơ quan cụ thể. Các tài 

liệu này sau đó sẽ được 

tính cho các đơn vị khi 

các báo cáo dưới đây 

được tạo ra:  

 Các báo cáo thống 

kê dựa trên ký hiệu 

Call Numbers, truy 

cập từ tùy chọn 

trình đơn 

Management 

Information. 

 Báo cáo phát triển 

bộ sưu tập 

(Collection 

Development 

Report) trên công cụ 

Web Management 

Reports. 

 Báo cáo độ tuổi của 

Innovative có 

thể tăng số 

lượng tối đa 

của mã  

AGENCY ch

o thư viện của 

bạn từ 256 mà 

lên đến một 

con số mà thư 

viện mong 

muốn. Để biết 

thêm thông 

tin, liên hệ 

với 

Innovative. 
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bộ sưu tập (Age of 

Collection Report) 

trên công cụ Web 

Management 

Reports. 

058 COPY #  

hoặc Copy No. 

Cho biết tài liệu hiện tại 

có số là bao nhiêu. 

Thường được sử dụng 

trong trường hợp một biểu 

ghi thư mục có nhiều bản 

sao đính kèm. Khi tạo 

biểu ghi tài liệu đính kèm, 

cán bộ thư viện sẽ đánh số 

thứ tự cho mỗi các bản 

sao đó và điền vào trường 

này. 

Chữ số Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 5 

ký tự 

2 

 

094 COPY USE Số lần mà tài liệu được sử 

dụng để phô tô. Tham 

khảo tính năng báo cáo 

Viewing In-house 

Circulation Reports để 

biết thêm thông tin. 

Chữ số Được tạo ra 

bởi hệ thống 

khi cán bộ 

thư viện quét 

barcodes của 

tài liệu được 

dùng để phô 

Chiều dài tối 

đa của mã: 5 

ký tự 

128 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_inhouse_activity.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgwr/sgwr_circ_inhouse_activity.html
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tô.  

065 DUE DATE Ngày hết hạn của tài liệu. 

Bạn đọc đang mượn tài 

liệu này nếu không mang 

tài liệu trả đúng hạn sẽ bị 

coi là quá hạn. 

Thư viện của bạn có thể 

yêu cầu Innovative cấu 

hình trường date để hiển 

thị cả ngày và giờ. (Giờ 

hết hạn chỉ xuất hiện đối 

với các tài liệu được lưu 

thông theo giờ). 

tháng-

ngày-

năm(mm

-dd-yy 

hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy) 

Hệ thống N/A 08-17-99 hoặc 19-03-

2001 

 

264 HLDG TAG Là một phần của tính 

năng đặt mượn chuyên 

khảo (Monographic 

Holdings). Xác định 

trường MARC từ biểu ghi 

tài liệu để hiển thị trong 

một biểu ghi holdings 

Chữ số Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 1 

ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

- Không hiển thị trường 

MARC 

6 Hiển thị trường 876 

7 Hiển thị trường 877 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_create_holdings_rec.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_create_holdings_rec.html
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(checkin) đã liên kết. 8 Hiển thị trường 878 

 

061 I TYPE 

hoặc Item Type 

Kiểu tài liệu. Được sử 

dụng để xác định chính 

sách lưu thông cho từng 

kiểu tài liệu. 

Chữ số 

(0-255) 

Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 3 

ký tự. 

Số lượng mã 

tối đa: 256 mã 

Chiều dài tối 

đa của định 

nghĩa mã: 31 

ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

2 Serial/non-

microform 

 

 

059 ICODE1  

hoặc Item Code 

1 

Thư viện của bạn tự xác 

định tên và mục đích sử 

dụng cho trường này, bao 

gồm cả các mã và ý nghĩa 

của mỗi mã. Thường được 

sử dụng như một trường 

để thống kê. 

Hệ thống không kiểm tra 

tính hợp lệ của các giá trị 

nhập vào trong trường 

này. 

Chữ số Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 5 

ký tự 

045 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

73 
 

060 ICODE2  

hoặc Item Code 

2 

Thư viện của bạn tự xác 

định tên và mục đích sử 

dụng cho trường này, bao 

gồm cả các mã và định 

nghĩa mã. Thường được 

sử dụng với mục đích 

thống kê. 

Hệ thống không kiểm tra 

tính hợp lệ của các giá trị 

nhập vào trong trường 

này. 

Chữ in 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 1 

ký tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 mã 

 

Chiều dài tối 

đa của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự 

3 

 

097 IMESSAGE  

hoặc Item 

Message 

Một mã tương ứng với nội 

dung thông điệp mà thư 

viện muốn hiển thị trên 

giao diện khi ghi mượn 

hoặc ghi trả tài liệu này.  

 

Nếu mã được chọn là một 

khoảng trống hoặc dấu 

gạch nối, sẽ không có 

thông báo nào được hiển 

thị. 

CHÚ Ý: Bạn không được 

Chữ 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Chiều dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự  

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 mã 

 

Chiều dài tối 

đa của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

i SEND TO ILL 

c SEND TO CAT 

d TWO DISCS 

t THREE TAPES 

f CREATED ON-THE-

FLY 

- NO MESSAGE 
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xóa giá trị "NO 

MESSAGE" trong danh 

sách các giá trị của trường 

này. Nếu giá trị này bị 

xóa, bạn không thể hủy 

các tin nhắn hiển thị trên 

giao diện khi truy cập vào 

biểu ghi tài liệu này. 

070 IN LOC 

 hoặc Checkin 

Location 

Lưu trữ số của nhóm phân 

tích (statistics group) liên 

quan đến người dùng – 

người mà đã ghi trả tài 

liệu này. Trường này 

được cập nhật khi một ghi 

trả không được liên kết 

tới biểu ghi tài liệu này từ 

biểu ghi bạn đọc. Nếu 

trường STATUS của tài 

liệu được thiết lập là  't' 

(IN TRANSIT), một ghi 

trả ở kho đích sẽ không 

cập nhật trường IN LOC. 

Số  Hệ thống N/A 100 

 

265 INHERIT LOC  Chỉ ra rằng nếu biểu ghi Chữ cái Hệ thống N/A y 
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hoặc Inherit 

Locatn 

tài liệu này không có 

thông tin về kho 

(location), nó có nên sử 

dụng kho của biểu ghi thư 

mục mà nó được đính 

kèm hay không. 

093 INTL USE  

hoặc Internal 

Use 

Số lần tài liệu được sử 

dụng trong nội bộ thư 

viện. Tham khảo tính 

năng đếm lượt sử dụng 

Counting Usage để biết 

thêm thông tin. 

Chữ số Được tạo ra 

bởi hệ thống 

khi nhân 

viên thư viện 

quét số đăng 

kí cá biệt 

(barcode) 

của tài liệu 

vào tính 

năng Count 

Use – 

Internal Use.  

N/A 89 

 

069 INVDA  

hoặc Inventory 

Date 

Thời gian mà tài liệu 

được kiểm kê và tìm thấy 

trên kệ. Giá trị này chỉ 

được sử dụng đối với các 

thư viện đã mua tính năng 

tháng-

ngày-

năm(mm

-dd-yy 

hoặc 

Hệ thống N/A 08-08-99 hoặc 23-11-

2000 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_count_countingusage.html
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kiểm kê hoặc chế độ kiểm 

kê không dây. Tham khảo 

thêm tính năng này trong 

tài liệu: Inventory Dates.  

 

Thư viện của bạn có thể 

yêu cầu Innovative cấu 

hình định dạng ngày 

tháng của trường này để 

nó hiển thị cả ngày tháng 

và giờ.  

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy) 

162 IR DLSSITE 

hoặc IR Dist 

Learn Same Site 

Khi thư viện thực hiện ghi 

mượn từ xa để đáp ứng 

yêu cầu đặt mượn Pickup 

Anywhere cho bạn đọc 

trong thư viện của bạn,  

hệ thống sẽ chuyển các 

yêu cầu này thành các đặt 

mượn tiêu chuẩn và thiết 

lập giá trị cho trường IR 

DLSSITE. 

Chữ số Hệ thống N/A 1 

 

074 IUSE3  

hoặc Item Use 3 

Thư viện tự định nghĩa 

trường để theo dõi vấn đề 

Chữ số Được tạo ra 

bởi hệ thống 

Chiều dài mã 

tối đa: 5 ký tự 

32765 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcirca/sgcirca_invctrl_app.html
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sử dụng nội bộ đối với tài 

liệu. Tham khảo tính năng 

đếm lượt sử dụng nội bộ 

(Counting Usage) để biết 

thêm thông tin. 

khi nhân 

viên thư viện 

quét đăng kí 

cá biệt 

(barcode) 

của tài liệu 

vào tính 

năng Count 

Use – Item 

Use 3. 

068 LCHKIN  

hoặc Last 

Checkin 

Thời gian mà tài liệu 

được trả lại thư viện lần 

cuối cùng từ một bạn đọc. 

Đây là một trường tùy 

chọn của thư viện. Để biết 

thêm thông tin về việc sử 

dụng và duy trì trường 

LCHKIN trong hệ thống, 

tham khảo tùy chọn lưu 

thông Check-in: Store 

check-in time in item 

record 

 

Mặc định, trường này chỉ 

tháng-

ngày-

năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

Hệ thống N/A 03-03-99 hoặc 28-02-

2000 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_count_countingusage.html
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
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_timeinitem.html
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hiển thị ngày tháng, nếu 

muốn, thư viện có thể yêu 

cầu Innovative cấu hình 

để nó hiển thị cả ngày 

tháng và giờ. 

yyyy) 

087 LOANRULE Số ID của chính sách lưu 

thông (được lấy từ bảng 

Loan Rule Determiner) 

áp dụng cho tài liệu này 

nếu nó đang được ghi 

mượn bởi một bạn đọc 

nào đó. Giá trị của trường 

này hiển thị là '0' nếu nó 

không được ghi mượn ở 

thời điểm hiện tại. 

Chữ số Hệ thống N/A 15 

 

079 LOCATION Mã kho/chi nhánh sở hữu 

tài liệu. Mã này phải được 

định nghĩa trước ở trong 

bảng Branch. 

Chữ in 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 5 

ký tự 

main 

 

078 LOUTDATE  

hoặc Last 

Checkout Date 

Thời gian ghi mượn lần 

cuối của tài liệu. Chú ý: 

Cần phân biệt trường này 

tháng-

ngày-

năm  

system N/A 08-07-98 9:58 
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với trường Checkout 

Date. 

Thư viện có thể yêu cầu 

Innovative cấu hình 

trường date để nó có thể 

hiển thị cả ngày tháng và 

giờ. 

giờ 

:phút(m

m-dd-yy 

hh:mm) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm 

giờ:phút 

(dd-mm-

yy 

hh:mm) 

067 LPATRON  

or Last Patron 

Mã số biểu ghi của bạn 

đọc cuối cùng ghi mượn 

tài liệu. (Khi hiển thị thì 

không bao gồm chữ số 

cuối cùng- số kiểm tra 

check digit).  

Đây là trường tùy chọn 

của thư viện. Nếu bạn 

không muốn lưu thông tin 

này, có thể thay đổi tùy 

chọn lưu thông Check-in: 

Chữ và 

số 

Hệ thống N/A .p100076 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_lastpatinitem.html
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Store last patron in item 

record. 

110 LYRCIRC  

hoặc Last Year 

Circ 

Số lần mà tài liệu được 

ghi mượn trong khoảng 

thời gian thống kê cuối 

cùng. Để cập nhật giá trị 

của trường này, tham 

khảo tính năng Rapid 

Updating. 

Chữ số Hệ thống N/A 32 

 

073 ODUE DATE  

hoặc Overdue 

Date 

Thời gian mà thông báo 

quá hạn được gửi tới bạn 

đọc gần đây nhất. 

Thư viện có thể yêu cầu 

Innovative cấu hình 

trường này để nó có thể 

hiển thị cả ngày tháng và 

giờ.  

tháng-

ngày-

năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

Hệ thống N/A 01-07-99 hoặc 27-02-

2001 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_lastpatinitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkin_lastpatinitem.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html
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yyyy) 

108 OPACMSG  

hoặc OPAC 

Message 

Thư viện tự xác định mã 

và định nghĩa cho trường 

này. (Tuy nhiên, thư viện 

không được tạo, thay đổi 

hoặc xóa mã r (rent) và 

mã 4 (ILL item)). Các 

định nghĩa trong trường 

này sẽ được hiển thị như 

một thông báo (tin nhắn) 

trên giao diện WebPAC. 

 Nếu giá trị của trường 

OPACMSG là r, hệ thống 

sẽ gửi một hóa đơn tính 

phí cho bạn đọc dựa trên 

tổng số thời gian mà bạn 

đọc mượn tài liệu (vd: phí 

thuê tài liệu…). Không sử 

dụng giá trị r đối với các 

tài liệu không tính phí 

thuê. Định nghĩa cho giá 

trị r không thể được thay 

đổi. Nếu bạn thay đổi 

Chữ in 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 1 

ký tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 mã 

 

Chiều dài tối 

đa của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

r rental 

4 ILL item 
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định nghĩa của mã này 

cũng không làm thay đổi 

hành động của phần mềm.  

 

Không thể xóa hoặc thay 

đổi định nghĩa cho mã 

4 nếu thư viện của bạn sử 

dụng tính năng mượn liên 

thư viện (Interlibrary 

Loan). Hệ thống sẽ tự 

động gán cho trường 

OPACMSG giá trị '4' tới 

các tài liệu mượn liên thư 

viện (ILL virtual items). 

063 OUT DATE  

hoặc Checkout 

Date 

Ngày và giờ mà tài liệu 

được ghi mượn. 

  

Thư viện có thể yêu cầu 

Innovative cấu hình 

trường này để nó hiển thị 

cả ngày tháng và giờ. 

tháng-

ngày-

năm 

giờ-phút 

(mm-dd-

yy 

hh:mm) 

hoặc 

ngày-

Hệ thống N/A 08-07-98 9:58 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ill_virtualrecs.html
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tháng-

năm giờ-

phút(dd-

mm-yy 

hh:mm) 

064 OUT LOC  

hoặc Checkout 

Location 

Lưu trữ mã số nhóm 

statistics group có liên 

quan đến tài khoản người 

dùng – người mà đã ghi 

mượn hoặc gia hạn tài 

liệu này. 

Chữ số Hệ thống N/A 100 

 

066 PATRON#  

hoặc Patron No. 

Mã số biểu ghi của bạn 

đọc đang mượn tài liệu 

này (Số hiển thị không 

bao gồm mã số kiểm tra 

check digit), nếu giá trị là 

'0' có nghĩa là tài liệu 

không được ghi mượn. 

Số biểu 

ghi bạn 

đọc 

Hệ thống N/A .p100076 

 

062 PRICE Chứa giá tiền của tài liệu. Chữ số Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 7 

ký tự trước 

dấu thập phân 

$12.50 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html#param_statgroup
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và 2 kí tự sau 

dấu thập 

phân. 

075 RECAL DATE  

hoặc Recall Date 

Ngày mà tài liệu được thu 

hồi (Trường này trống 

nếu tài liệu chưa được thu 

hồi).  

 

Thư viện có thể yêu cầu 

Innovative cấu hình 

trường này để nó hiển thị 

cả ngày tháng và giờ. 

Tháng-

ngày-

năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy) 

Hệ thống N/A 08-12-99 hoặc 16-06-

2000 

 

088 STATUS Trạng thái của tài liệu.  

 

Bạn không được xóa các 

giá trị sau trong trường  

STATUS, vì chúng được 

Chữ in 

thường 

hoặc chữ 

số, hoặc 

một 

Hệ thống tự 

động tạo ra 

giá trị cho 

trường này. 

Thư viện có 

Chiều dài mã 

tối đa: 1 ký tự 

 

Chiều dài tối 

đa của định 

Mã Định nghĩa 

- AVAILABLE 

m MISSING 
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dành riêng cho các chức 

năng hệ thống cụ thể (thư 

viện có thể thay đổi hoặc 

chỉnh sửa định nghĩa của 

các giá trị này, bao gồm 

cả việc thay đổi cách viết 

hoa, nhưng các chức năng 

vẫn được giữ nguyên): 

'm' Khi giá trị này 

được nhập bằng 

tay vào biểu ghi, 

hệ thống sẽ không 

đặt tài liệu trong 

tệp tin ON 

SEARCH. 

Nếu bạn sử dụng 

tính năng Claim 

Returned hoặc 

Cancel hold and 

change status to 

MISSING để thay 

đổi trạng thái tài 

liệu thành"m" và 

trong các 

ký tự 

được liệt 

kê trong 

bảng 

STD 

CODE 

and 

DEFINI

TION 

thể tự xác 

định thêm 

các giá trị và 

ý nghĩa của 

chúng đối 

với trường 

STATUS 

ngoài danh 

sách các giá 

trị tiêu chuẩn 

trong hệ 

thống. 

  

Bạn có thể 

sử dụng 

bảng Time to 

Reshelve 

table để hiển 

thị một 

thông báo về 

trạng thái 

thay thế cho 

trạng thái 

của tài liệu.  

nghĩa mã: 25 

ký tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 mã 

 

Tối đa 

500,000 tài 

liệu có trạng 

thái ON 

HOLD. (ví 

dụ, số lượng 

tối đa các tài 

liệu trên tất cả 

các kệ đặt giữ 

là 500,000) 

z CL RETURNED 

o LB USE 

ONLY 

n BILLED 

NOTPAID 

$ BILLED PAID 

t IN TRANSIT 

! ON 

HOLDSHELF 

l LOST 

 

 

Tại chế độ INN-

Reach, các mã và 

định nghĩa dưới đây 

cũng được coi như là 

các giá trị tiêu chuẩn:  

Mã ĐỊNH NGHĨA 

@ OFF SITE 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_claim_claimingreturned.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_claim_claimingreturned.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_cancelfromholdtab.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_cancelfromholdtab.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_holds_cancelfromholdtab.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_time.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_time.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_circ_param_time.html
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đặt tài liệu trong 

tệp tin ON 

SEARCH. 

'$' Không được thay 

đổi bất cứ trạng 

thái nào của tài 

liệu sang trạng 

thái này. Bởi vì nó 

được hệ thống 

nhập vào trong 

các quá trình như 

quá trình chấp 

nhận thanh toán 

hoặc đánh dấu tài 

liệu mất Marking 

Items as Lost 

(thanh toán toàn 

bộ). 

'n' Không được tự ý 

thêm bằng tay 

hoặc xóa trạng 

thái này trên tài 

liệu. Bởi vì trạng 

 

Khi bạn xóa 

tệp tin On 

Search của 

những tài 

liệu mà 

không còn 

thất lạc,  một 

tài liệu có 

giá 

trị STATUS 

là c sẽ không 

bị xóa bỏ. 

Để tài liệu 

nằm trong 

tệp tin On 

Search 

nhưng không 

bị hiển thị là 

MISSING 

hoặc 

CLAIMS 

RETURNE, 

hãy thiết lập 

# RECEIVED 

% RETURNED 

& REQUEST 

_ REREQUES 

( PAGED 

) CANELLED 

1 LOAN 

REQUESTED 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lost_markitemlost.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lost_markitemlost.html
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thái này được hệ 

thống tự động 

nhập vào trong 

các quá trình như 

gửi thông báo lưu 

thông (notice) 

hoặc đánh dấu tài 

liệu mất Marking 

Items as Lost (hóa 

đơn cho bạn đọc). 

Không được thay 

đổi trạng thái này 

thành trạng thái 

khác. Chỉ nên xóa 

nó bằng cách ghi 

trả hoặc ghi trả 

theo lô (batch 

checkin) 

'z' Khi trạng thái này 

được nhập bằng 

tay vào biểu ghi, 

hệ thống sẽ không 

đặt nó vào tệp tin 

trạng thái c 

cho tài liệu. 

Tham khảo 

tính năng 

Missing 

Items and 

On Search 

File 

Maintenance 

và Holds 

Management 

Overview để 

biết thêm 

thông tin chi 

tiết. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_notices.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lost_markitemlost.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_lost_markitemlost.html
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml#four
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml#four
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml#four
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml#four
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml#four
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml
http://csdirect.iii.com/documentation/holdsmanagement.shtml
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ON SEARCH. 

Sử dụng tính năng 

Claim Returned  

để thay đổi trạng 

thái tài liệu thành 

'z' và đặt tài liệu 

trong tệp tin ON 

SEARCH. 

'o' Hành vi của trạng 

thái này là mã 

cứng. Nếu bạn 

muốn ghi mượn 

tài liệu có trạng 

thái này cho bạn 

đọc, hệ thống sẽ 

hiển thị thông báo 

sau: Item is for 

Library Use 

Only. Override? 

(Tài liệu chỉ được 

sử dụng nội bộ, 

bạn có muốn ghi 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_claim_claimingreturned.html
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đè?)  Nếu bạn ghi 

đè để ghi mượn tài 

liệu cho bạn đọc, 

khi nó được trả 

lại, hệ thống 

không tự động xóa 

trạng thái này 

cũng không nhắc 

nhở để xóa trạng 

thái này. 

Các tài liệu có 

trạng thái này sẽ 

không thể được 

đặt mượn qua 

WebPAC. 

'-' Bạn không được 

thay đổi bất cứ 

trạng thái nào 

sang trạng thái 

này cũng như 

không được thay 

đổi trạng thái này 

sang bất cứ trạng 
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thái nào. Hệ thống 

sử dụng những tài 

liệu có trạng thái 

này để lưu thông. 

Tài liệu vẫn giữ 

nguyên trạng thái 

này ngay cả khi nó 

được ghi mượn 

(khi nó được ghi 

mượn, mã trạng 

thái vẫn là ‘-‘ 

nhưng định nghĩa 

trường không phải 

là 

“AVAILABLE” 

mà hiển thị ngày 

hết hạn của tài 

liệu). 

't' Không được thêm 

bằng tay hoặc xóa 

trạng thái này trên 

tài liệu. Nó được 

nhập vào bởi hệ 
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thống khi tài liệu 

được ghi trả tại 

một kho/chi nhánh 

mà không phải 

kho sở hữu của 

nó. Bạn cũng 

không được thay 

đổi trạng thái này 

sang trạng thái 

khác: Chỉ nên xóa  

nó bằng cách ghi 

trả (checkin) tài 

liệu bởi một tài 

khoản có liên 

quan đến kho sở 

hữu của nó 

(Location Served 

của tài khoản thực 

hiện ghi trả là kho 

sở hữu tài liệu) 

hoặc xóa bằng 

tính năng tự động 

Automated 

Clearing of In 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_autotrans.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_autotrans.html
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Transit Status. 

'!' Không được thay 

đổi trạng thái này 

thành trạng thái 

khác. Trạng thái 

này sẽ được hệ 

thống tự động xóa 

khi bạn ghi mượn 

tài liệu, xóa tài 

liệu trên giá đặt 

mượn bằng tính 

năng Clear 

Expired Holds and 

Holdshelf, hoặc 

khi cán bộ/bạn 

đọc tự hủy đặt 

mượn. 

 

Không thể dùng các kí tự 

dưới đây để làm trạng thái 

tài liệu: 

'@' 

'#' 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_autotrans.html
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'%' 

'&' 

'(' 

')' 

'1' 

'_' 

'[dấu cách]' 

076 TOT CHKOUT  

hoặc Total 

Checkouts 

Hệ thống tự động tăng giá 

trị của trường này lên một 

đơn vị mỗi lần mà nó 

được ghi mượn. Nếu tính 

năng Retain Number of 

Checkouts from Reserve 

Circulation được kích 

hoạt, hệ thống sẽ tính tổng 

số lần mà tài liệu được 

lưu thông trong khi nó 

được đặt trên cơ sở dữ 

liệu khóa học đang hoạt 

động (active).  

Chữ số Hệ thống N/A 12 

 

077 TOT RENEW  

hoặc Total 

Renewals 

Tổng số lần mà tài liệu 

được gia hạn 

Chữ số Hệ thống N/A 18 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_course_features.html#retain_ckouts
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_course_features.html#retain_ckouts
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_course_features.html#retain_ckouts
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161 VI CENTRAL Hệ thống sẽ gán vị trí liên 

quan của máy chủ trung 

tâm INN-Reach (INN-

Reach Central Server) tới 

trường này khi một biểu 

ghi tài liệu ảo được tạo ra.  

Chữ số Hệ thống N/A 2 

 

109 YTDCIRC  

hoặc Year-to-

Date Circ 

Số lần tài liệu được ghi 

mượn trong khoảng thời 

gian thống kê từ đầu năm 

cho đến ngày hiện tại. Để 

cập nhật trường này, tham 

khảo tính năng cập nhật 

nhanh Rapid Updating. 

Chữ số Hệ thống N/A 17 

 

306 STICKYSTS 

hoặc Sticky 

Status 

Trạng thái dính của tài 

liệu. Nếu tính năng Sticky 

Status được kích hoạt cho 

thư viện, khi tài liệu được 

ghi trả, hệ thống sẽ kiểm 

tra trạng thái hiện tại 

trong trường Sticky 

Status của biểu ghi tài 

liệu. Nếu có một mã nào 

đó tồn tại, hệ thống sẽ 

Một mã 

kí tự 

Thư viện Chiều dài tối 

đa của mã: 1 

ký tự 

o 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_intro_overview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_ireach_intro_overview.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html
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thay đổi trạng thái của tài 

liệu (STATUS) tới trạng 

thái đang tồn tại trong 

trường Sticky Status. Để 

biết thêm thông tin, tham 

khảo tính năng Using the 

Sticky Status Feature. 

Liên hệ với Innovative 

nếu bạn muốn cấu hình 

tính năng Sticky Status 

cho thư viện. 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi tài liệu 

Các trường trong bảng dưới đây là danh sách của tất cả các trường có độ dài thay đổi mà bạn có thể thấy trong một biểu ghi 

tài liệu. Bạn có thể lựa chọn các trường nào tùy ý để sử dụng trong thư viện của bạn. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi tài liệu 

Trường Mô tả Thẻ 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

bởi 

Giới hạn 

kí tự 

Ví dụ 

 

ACTION Chứa thông tin về các hành y hoặc 583 Thư viện Tối đa là y583 1 |adigitized|b2004-
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_stickysts.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_chkin_stickysts.html
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NOTE động liên quan đến quá trình 

xử lý, tham khảo, bảo quản mà 

cán bộ thư viện đã thực hiện 

liên quan đến tài liệu này. 

Thông tin trong trường này 

được tạo ra khi thực hiện các 

hành động in ấn. Một biểu ghi 

tài liệu có thể chứa nhiều 

trường ACTION NOTE. Từ 

đó, thư viện có thể xem lại lịch 

sử các hành động đã được thực 

hiện đối với tài liệu này.  

10,000 kí 

tự 

074|c20041104|zInstitute for 

Museum and Library Services 

grant|2pda|5DLC 

BARCODE Số đăng kí cá biệt (barcode) 

của tài liệu. 

b Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

b1110000439131 

 

BOOKING Được hệ thống tự động thêm 

vào biểu ghi của bạn đọc khi 

bạn đọc đặt booking và thêm 

vào biểu ghi của tài liệu mà 

được bạn đọc book. Trường  

BOOKING chứa các thông tin 

sau: 

5 Hệ thống N/A 5P#=100560, I#=108932, 

BD=04-01-93, FR=04-07-93, 

TO=04-07-93, TY=2, LOC=204 

South Hall |xSubs. O.K.|eMPTV 

Seminar 
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Các yếu tố 

trong trường 

BOOKING 

Ví dụ 

Patron record 

number (Số 

biểu ghi bạn 

đọc) 

100560 

Item record 

number (Số 

biểu ghi tài liệu) 

108932 

Ngày và giờ 

booking được 

đặt 

04-01-93 

10:08 am 

Đặt từ ngày 

"From:" 

04-07-93 

12:30 pm 

Đặt tới ngày 

"To:" 

04-07-93 

3:30 pm 

Kiểu booking 

00 = standard 

s =self 

00 
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booking 

Khoảng thời 

gian chuẩn bị 

theo giờ 

05 

Kiểu biểu ghi 

được book: 

(luôn luôn là i) 

i 

Kho tài liệu bound 

Kiểu giao hàng: 

00 - mặc định: 

bạn đọc đến 

nhận tài liệu 

01 - Chuyển tới 

kho mà bạn đọc 

muốn nhận tài 

liệu 

02 - Chuyển và 

nhận từ kho mà 

bạn đọc muốn 

nhận tài liệu 

02 

Địa chỉ kho mà 204 
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bạn đến nhận tài 

liệu (không 

được hiển thị 

nếu Delivery 

type là patron 

picks up) 

South 

Hall 

Trường ghi 

chú(|x) 

|xSubs. 

O.K. 

Trường tên sự 

kiện (|e) 

|eMPTV 

Seminar 

 

CALL #  

hoặc Call 

No. 

Kí hiệu xếp giá (Call number) 

của tài liệu. Kí kiệu này được 

sử dụng ưu tiên trong hầu hết 

các chức năng của hệ thống. 

Nếu trong biểu ghi tài liệu 

không có thông tin này, hệ 

thống mới sử dụng call number 

của biểu ghi thư mục mà nó 

đính kèm. 

c hoặc 090 Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

c090 |aPS3569.A787|bS5 1992 

 

COLLECT 

ID 

(Trường tùy chọn) chứa 

Collection ID, hiển thị trong 

i Hệ thống N/A MOBILE:86:Medieval 

Warfare:ACTIVE  
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biểu ghi của các tài liệu được 

vận chuyển như là một phần 

của tính năng Mobile 

Collections Group. 

COURSE ID ID của biểu ghi khóa học 

(course record) mà tài liệu này 

có liên quan đến. 

6 Hệ thống N/A 6r1000046 

 

HOLD Các đặt mượn của bạn đọc trên 

tài liệu này. Trường này chứa 

thông tin về tài liệu và bạn đọc 

đặt mượn nó. 

8 Hệ thống N/A 8P#=116718, I#=1000357, P=12-

21-12, NNB=12-25-13 (4 days), 

RLA =41, NNA=01-31-98, 

ST=0, TP=b, PU=main 

 

INT NOTE  

hoặc Interna

l Note 

Ghi chú nội bộ. x Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

xFri Nov 12 1999: Bill $9.95, 

lost by .p10002832 
 

INV INFO  

hoặc Invoice 

Information 

Chứa các thông tin được nhập 

từ biểu ghi đơn đặt (imported 

from an order record) 

u hoặc 979 Hệ thống N/A u979 |ao265130|b04-69239|c12-

23-2004|d35065|e01-12-

2005|f$93.29|h01122005|kcasal|l

malan|mf|nb|pa|q-|s-|t- 

 

ITEM 

FIELD 

Được sử dụng trong thời gian 

bạn đầu tạo biểu ghi tài liệu. 

Không được sử dụng trong quá 

a hoặc 945 

(hoặc thẻ 

khác tùy 

Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

a945 

|amnsl|b222222222|cBK|d13|e12

-12-63|f808.81 YEA|sl 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_mobile_collect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_mobile_collect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_imp_order.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_imp_order.html
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trình biên mục liên tục 

(ongoing cataloging). 

thuộc vào 

công dụng 

của biểu 

ghi thư 

mục) 

ITEM INFO Hệ thống sử dụng trường này 

để xác định chính xác biểu ghi 

tài liệu 

& Hệ thống N/A N/A 

 

MESSAGE Tin nhắn của tài liệu, do cán bộ 

thư viện gõ vào. Một biểu ghi 

tài liệu có thể chứa nhiều 

trường MESSAGE, nhưng chỉ 

có tin nhắn đầu tiên mới được 

hiển thị trong các giao dịch lưu 

thông (bạn chỉ có thể xem 

được tất cả các tin nhắn khi 

chỉnh sửa biểu ghi tài liệu). Hệ 

thống sẽ hiển thị trường tin 

nhắn đầu tiên khi bạn ghi 

mượn hoặc ghi trả tài liệu này. 

Nếu bạn muốn tất cả các 

trường tin nhắn hiển thị khi ghi 

mượn hoặc ghi trả, hãy kích 

m Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

mCheck for disk. Do not 

desensitize book. 
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hoạt tính năng Show All 

Messages. 

OLD LOC Thư viện chủ (Owning 

location), chứa mã code của 

chi nhánh chủ của tài liệu. 

Trường này được kích hoạt cho 

các thư viện sử dụng tính năng 

Mobile Collections. 

3 Hệ thống N/A neast 

 

OWN LOC  

hoặc Owning 

Location 

Thư viện chủ (Owning 

Location) chứa mã code của 

chi nhánh chủ của tài liệu. 

Trường này chỉ được kích hoạt 

cho các thư viện sử dụng tính 

năng ASRS Interface 

hoặc Floating Collections. 

1 Hệ thống 

hoặc thư 

viện 

Tối đa là 

10,000 kí 

tự 

lmain 

 

RESER 

NOTE  

hoặc Reserve

s Note 

(Trường tùy chọn) Ghi chú về 

khóa học (Course Reserves), 

chứa ngày mà tài liệu được gán 

vào một khóa học nào đó. 

r Hệ thống N/A r05-20-03 ON RESERVE FOR 

Economics 101 

 

SAVE ITEM Trường có liên quan đến cơ sở 

dữ liệu khóa học chứa các giá 

trị trong các trường I TYPE, 

7 Hệ thống N/A 7OITYPE=0, OLOCAT=mfic , 

OCHKOUT=1 
 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_mobile_collect.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_asrs_asrsinterface.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_floating_collection.html
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LOCATION và TOT 

CHKOUT của tài liệu trước 

khi nó được gán vào một 

CSDL khóa học “active” nào 

đó. 

URL URL liên quan đến tài liệu này. 

Ví dụ: Một URL khác là link 

dẫn tới bản số của tài liệu. Hệ 

thống sẽ tìm kiếm URL trong 

các trường được gán thẻ “y”, vì 

vậy, hãy dùng thẻ “y” để gán 

cho các trường có chứa URL. 

y hoặc 856 Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự. 

856 72 

|uhttp://www.iii.com|zConnect 

to III 

 

VOLUME Số tập/kì (volume) của tài liệu. 

Được sử dụng cho các nhan đề 

có nhiều tập/kì. 

v Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

tự. 

v9:7 Mar 1998 

 

 

VI. Biểu ghi đơn đặt (order record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi đơn đặt 

Bảng dưới đây mô tả các trường có độ dài cố định trong một biểu ghi đơn đặt hàng. Cả hai nhãn rút gọn và nhãn đầy đủ mặc 

định (nếu có) đều được thể hiện trong bảng:  
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Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi đơn đặt 

Mã 

trường 

Nhãn 

trường 
Mô tả 

Kiểu 

giá trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn kí 

tự 
Ví dụ 

001 ACQ TYPE 

hoặc Acq 

Type 

Thư viện xác định kiểu bổ 

sung, hoặc phương thức 

thanh toán cho tài liệu. 

Chữ cái 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự  

 

Số lượng mã 

tối đa: 32 mã 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

p Purchase (mua) 

x Exchange (trao đổi) 

d Prepaid (trả trước) 

r Recharge (trả sau) 

g Gift (tặng biếu) 

 

019 BLOC  

hoặc Billing 

Location 

Nơi thanh toán (địa chỉ nhận 

hóa đơn). 

Trong cùng một biểu ghi 

đơn đặt, giá trị trong trường 

này giống với giá trị trong 

Chữ cái 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự. 

Số lượng mã 

tối đa:32 mã, 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

a Acq Dept 
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trường RLOC và cùng được 

tham chiếu tới cùng một 

bảng địa chỉ. 

tùy chọn mở 

rộng có thể 

lên tới 255 

mã. 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự 

003 CDATE  

hoặc Cat 

Date 

Ngày biên mục. 

Trường này có thể ảnh 

hưởng đến việc hiển thị biểu 

ghi đơn đặt trên giao diện 

WebPAC (CDATE can 

affect the display of order 

records in the WebPAC.). 

Giá trị trong trường 

CDATE có thể được nhập 

vào bởi các khung mẫu (load 

table), hoặc bằng các lệnh 

“cd=” ("cd=" command) khi 

tải các biểu ghi thư mục từ 

các từ các tiện ích thư mục 

như OCLC, hoặc nhập tự 

tháng-

ngày-

năm 

(mm-

dd-yy 

hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm 

(dd-

mm-yy 

hoặc 

dd-mm-

Thư viện Nhập giá trị 

thời gian 

theo định 

dạng hợp lệ 

07-16-99 hoặc 16-07-2001 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_edit_overlay_prl.html#change
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_edit_overlay_prl.html#change
http://csdirect.iii.com/documentation/downloadtool.shtml#oneone
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cập nhật bằng tay vào trường 

CDATE. 

yyyy) 

004 CLAIM  

hoặc Claim 

Kiểm soát hoặc báo cáo các 

hoạt động khiếu nại. 

CHÚ Ý: Các mã và định 

nghĩa do hệ thống tạo ra. 

Không thay đổi hoặc xóa 

định nghĩa trường CLAIM. 

Chữ 

thường 

Một số 

mã được 

nhập vào 

bởi thư 

viện, một 

số mã 

được gán 

tự động 

bởi hệ 

thống. 

Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

- No activity (Không 

có hoạt động) 

n do not claim 

(không khiếu nại) 

z must claim (cần 

khiếu nại) 

r Rush claim 

decision made 

(khiếu nại gấp) 

a Claim 1 decision 

made (khiếu nại lần 

1) 

b Claim 2 decision 

made (khiếu nại lần 

2) 

c Claim 3 decision 

made (khiếu nại lần 
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3) 

d Claim 4 decision 

made (khiếu nại lần 

4) 

e Claim 5 decision 

made (khiếu nại lần 

5) 

f Claim 6 decision 

made (khiếu nại lần 

6) 

 

006 

007 

008 

009 

CODE1 

CODE2 

CODE3 

CODE4 

Thư viện của bạn phải xác 

định tên và mục đích sử 

dụng các trường này, cũng 

như các mã và định nghĩa 

mã.  

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã, tùy 

chọn mở 

rộng có thể 

lên tới 255 

mã. 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

j Gia hạn trong 

tháng 1(CODE1) 

a copy volume 
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Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự. 

005 COPIES  

hoặc  

Copies 

Số bản sao tài liệu đã đặt 

hàng. Giá trị trong trường 

này là một trong hai yếu tố 

để tính tiền dự chi cho đơn 

đặt. 

LƯU Ý: 

Trường COPIES được sử 

dụng cho các thư viện không 

sử dụng chức năng quản lý 

biểu ghi tài liệu (item 

record) (Ví dụ thư viện chỉ 

sử dụng Phân hệ bổ sung 

hoặc ấn phẩm định kỳ). Nếu 

thư viện sử dụng cả trường 

COPIES và biểu ghi tài 

liệu, việc sử dụng trường 

này được xác định trong 

chính sách biên mục. 

Chữ số Hệ thống 

(biểu ghi 

checkin) 

Số bản sao 

tối đa:  

1,000 bản 

đối với biểu 

ghi thư mục, 

255 bản đối 

với biểu ghi 

checkin. 

 

1,000 bản 

đối với biểu 

ghi đơn đặt 

hàng; 255 

bản đối với 

các đơn đặt 

hàng điện tử 

(EDIFACT) 

2 
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100 COUNTRY  

hoặc  

Country 

Quốc gia xuất bản. Trường 

COUNTRY dựa trên giá trị 

của mã danh sách các quốc 

gia trong MARC21 (MARC 

21 Code List of Countries) 

hoặc  tiêu chuẩn ISO 

3166/MA ( ISO 3166/MA 

standard).  

Chữ 

thường 

hoặc 

chữ số 

Hệ thống 

sử dụng 

mã quốc 

gia theo 

MARC, 

thư viện 

cũng có 

thể bổ 

sung 

thêm các 

mã. 

Tối đa 500 

mã quốc 

gia.  

 

Độ dài tối đa 

của mã: 3 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

fr France 

cau U.S. (California) 

 

010 E_PRICE 

hoặc Est. 

Price 

Đơn giá ước tính của một 

bản sao của tài liệu đặt mua. 

Đơn giá này được sử dụng 

để tính chi phí dự chi cho 

đơn hàng. 

Nếu đơn giá được tính bằng 

ngoại tệ, khi tạo một đơn đặt 

hàng mới, hệ thống hỗ trợ 

bạn chuyển đổi từ giá ngoại 

tệ sang loại tiền tệ mà thư 

viện sử dụng (bạn có thể 

tham khảo thêm trường có 

Chữ số, 

có dấu 

phân 

cách và 

ký hiệu 

tiền tệ. 

Hệ thống Số tiền tối 

đa: 

$1,000,000.0

0 

$27.65 

http://www.loc.gov/marc/countries/cou_pt2codes.html
http://www.loc.gov/marc/countries/cou_pt2codes.html
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html
http://www.iso.org/iso/en/prods-services/iso3166ma/index.html
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độ dài cố định FOR 

CURR). 

011 FORM  

hoặc Form 

Các hình thức vật lý của tài 

liệu. Thư viện của bạn có thể 

tự định nghĩa các mã và định 

nghĩa của mỗi mã. 

Chữ 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã:  

25 ký tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

b book 

p periodical 

s series 

m microform 

c cassette 

r phone rec. 

u map 

f film 

 

012 FUND  

hoặc Fund 

Quỹ mà hệ thống sẽ sử dụng 

để tính phí dự chi và thanh 

toán cho đơn hàng. 

(Nếu đơn hàng sử dụng 

nhiều quỹ để thanh toán, 

tham khảo trường có độ dài 

thay đổi FUNDS.) 

Chữ 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 15 ký 

tự. 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã: 19 

ký tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

spcol special collection 

(bộ sưu tập đặc 

biệt) 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#FOR%20CURR
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#FOR%20CURR
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#FUNDS
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Số lượng mã 

quỹ tối đa 

cho phép 

trong một 

biểu ghi đơn 

đặt hàng: 

100 mã. 

Số lượng mã 

tối đa: Lên 

tới 5000 mã. 

023 LANG  

hoặc 

Language 

Ngôn ngữ của tài liệu. Giá 

trị ngôn ngữ LANG dựa trên 

danh sách mã ngôn ngữ 

trong MARC 21 (MARC 21 

Code List for Languages) 

(cũng được sử dụng bởi định 

dạng UNIMARC). 

Chữ cái Hệ thống 

sử dụng 

mã trong 

bảng 

MARC 

21 Code 

List for 

Language

s). 

Hệ thống có 

thể chứa tối 

đa 800 mã 

ngôn ngữ. 

Độ dài tối đa 

của mã: 3 ký 

tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

eng English 

 

002 LOCATION 

hoặc 

Location 

Kho hoặc chi nhánh. 

 

Đối với trường hợp có nhiều 

Chữ cái 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Tối đa 900 

mã (có thể 

lên tới 3600 

mã). 

Mã Định nghĩa 

main Main Library 

 

http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
http://www.loc.gov/marc/languages/language_code.html
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kho/chi nhánh, tham khảo 

thêm trường có độ dài thay 

đổi LOCATIONS. 

  

Trường này sử dụng chung 

bộ mã đối với trường 

LOCATION của biểu ghi 

thư mục, biểu ghi tài liệu và 

biểu ghi checkin. 

 

LƯU Ý: Nếu bạn đang sử 

dụng hệ thống để biên mục 

tài liệu, việc sử dụng mã 

LOCATION được xác định 

bởi chính sách biên mục. 

 

Thư viện của bạn cần định 

nghĩa các mã cho trường 

LOCATION, chúng được 

lưu trữ trong một tệp tin để 

dùng chung cho các biểu ghi 

thư mục, biểu ghi đơn đặt 

hàng, biểu ghi tài liệu, biểu 

Độ dài tối đa 

của mã: 5 ký 

tự. 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã là 

25 ký tự. 

 

Tối đa 100 

trường 

LOCATION 

trong một 

biểu ghi đơn 

đặt. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
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ghi checkin, biểu ghi bạn 

đọc và biểu ghi khóa học. 

013 ODATE  

hoặc Order 

Date 

Ngày mà tài liệu được đặt 

hàng. 

Hệ 

thống 

tháng-

ngày-năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy). 

N/A 07-16-99 hoặc 16-07-2001 

014 ORD NOTE 

hoặc Order 

Note 

1. Ghi chú về đơn hàng, 

được in trên phiếu đặt hàng. 

Không xóa giá trị "NO 

MESSAGE" trong bảng 

Fixed-length Codes. Nếu 

bạn xóa giá trị này, bạn sẽ 

không thể hủy các thông báo 

Chữ cái 

thường 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

- "NO MESSAGE" 

(mặc định) 

r "RUSH"  

Tạo ra một khiếu 
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(tin nhắn) nếu muốn. 

Không loại bỏ mã "RUSH" 

hoặc thay đổi định nghĩa của 

nó. Nếu bạn vẫn thay đổi 

định ngĩa của mã này, việc 

đó cũng không làm thay đổi 

các hành động mà hệ thống 

sẽ làm khi mã "RUSH" được 

sử dụng. 

 

Độ dài tối đa 

của định. 

nghĩa mã: 25 

ký tự. 

 

 

nại nhanh trong 

chức năng khiếu 

nại, in chữ 

"RUSH" trên đơn 

đặt hàng và sử 

dụng chu trình 

khiếu nại nhanh 

(RUSH claim 

cycle). 

c "CONFIRMING" 

Đối với các đơn 

đặt hàng được in 

theo đơn đặt hàng 

ban đầu qua điện 

thoại; chu trình 

khiếu nại không 

được rút ngắn. 

f "RUSH-CONF" 

Đối với các đơn 

đặt hàng được in 

theo đơn đặt hàng 

ban đầu qua điện 

thoại; in một 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_claim_cycles.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_claim_cycles.html
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thông báo khiếu 

nại nhanh trên 

đơn khiếu nại, 

nhưng không rút 

ngắn chu trình 

khiếu nại. 

 

014 2. Xác định độ trì hoãn đối 

với các khiếu nại trên đơn 

đặt hàng. Độ dài của thời 

gian trì hoãn được xác định 

bởi mã này. Khi thiết lập, 

thời gian của mã tương ứng 

sẽ được thêm vào ngày trước 

khi khiếu nại (được quyết 

định bởi giá trị trong trường 

CLAIM CYCLE của biểu 

ghi nhà cung cấp) để trì 

hoãn việc khiếu nại đối với 

nhà cung cấp (ví dụ: trong 

trường hợp tài liệu bị lùi thời 

gian xuất bản). Chú ý rằng 

các mã này là code cứng và 

không thể thay đổi được.  

Chữ số Hệ thống Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã/ghi 

chú: 25 ký 

tự. 

Mã Định nghĩa 

- = no delay 

(không trì hoãn) 

(mặc định) 

1 1 month delay 

(chậm 1 tháng) 

2 2 month delay 

(chậm 2 tháng) 

3 3 month delay 

(chậm 3 tháng) 

4 6 month delay 

(chậm sáu tháng) 
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5 9 month delay 

(chậm 9 tháng) 

6 1 year delay 

(chậm 1 năm) 

7 1.5 year delay 

(chậm 1.5 năm) 

8 2 year delay 

(chậm 2 năm) 

9 3 year delay 

(chậm 3 năm) 

 

015 ORD TYPE 

hoặc Order 

Type 

Cách mà tài liệu được bổ 

sung. 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

 

Độ dài tối đa 

MÃ  ĐỊNH NGHĨA 

f firm order 

(Đơn hàng công ty) 

a Approval 

(Sự phê duyệt) 

o stand ord 

(Đơn hàng tiêu 
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của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự. 

chuẩn) 

s subscrip. 

(Đăng kí) 

i item stand ord 

(Đơn đặt tài liệu 

tiêu chuẩn) 

r Replace 

(Thay thế) 

 

016 RACTION  

hoặc Recv 

Action 

Hành động nhận hàng, 

thường chỉ ra các cách xử lý 

đặc biệt. Sử dụng kết hợp 

với trường có độ dài thay đổi 

INT NOTE – nơi mà chứa 

các hành động đặc biệt được 

đưa ra.  

Trong quá trình thực hiện 

cập nhật nhanh  

(Rapid Updating): 

trường này có thể được lựa 

chọn để kích hoạt hiển thị 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự. 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

- "NO RACTION" 

(mặc định) 

a Chú ý 

n Thông báo 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#INT%20NOTE%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

118 
 

các biểu ghi đơn đặt hàng 

đầy đủ. 

 

Thư viện không được loại bỏ 

giá trị "NO RACTION" 

trong bảng Fixed-length 

Codes (giá trị mặc định). 

017 RDATE  

hoặc Recv 

Date 

Ngày nhận tài liệu. Giá trị 

ngày trong trường này cho 

biết khi nào thư viện nhận 

được đầy đủ tài liệu trong 

đơn hàng. Nếu tài liệu không 

có giá trị trong trường  

RDATE hoặc cũng không 

có giá trị trong 

trường ODATE thì nó sẽ 

được chọn để khiếu nại. 

Trường RDATE có thể tác 

động đến việc hiển thị biểu 

ghi đơn đặt hàng trên 

WebPAC (RDATE can 

affect the display of order 

records in the WebPAC.). 

month-

day-

year 

(mm-

dd-yy 

hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

day-

month-

year 

(dd-

mm-yy 

hoặc 

dd-mm-

Hệ thống N/A 02-23-99 hoặc 23-02-2001 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_record_display_options.html#WEBOPAC%20SHOWOREC%20WWWOPTION
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yyyy) 

018 RLOC  

hoặc Recv 

Location 

Vị trí nhận tài liệu (chuyển 

tới địa chỉ nào?). Mã này 

được liên kết với một định 

nghĩa dài 13 ký tự - cái mà 

sau đó sẽ được liên kết tới 

một địa chỉ bao gồm 4 dòng 

với 28 ký tự trên mỗi dòng 

đó. 

Mã trường này trên biểu ghi 

checkin xác định địa chỉ nào 

nhận phản hồi nào được in 

trên đơn khiếu nại. 

Mã một ký tự được lưu trữ 

trong bảng FIXED-

LENGTH codes và địa chỉ 

của chúng được lưu trữ 

trong bảng Addresses 

referred to by RLOC & 

BLOC codes trong mục 

SYSTEM codes. Các mã 

này phải xuất hiện trên cùng 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài tối đa 

của mã: 1 ký 

tự 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã, tuỳ 

chọn mở 

rộng có thể 

lên tới 255 

ký tự. 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự. 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

a Acq Dept 

(Bộ phận bổ 

sung) 
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một đơn đặt trong hai tệp tin 

mà các tùy chọn truy cập. 

020 STATUS(o) 

hoặc Status 

Trạng thái tính/hủy chi phí 

dự chi của biểu ghi đơn đặt 

hàng  (encumbering/ 

disencumbering).  

Chi phí dự chi và chi phí 

hủy dự chi chỉ có thể được 

thực hiện khi biểu ghi đơn 

đặt có trạng thái khác với '1', 

'2', 'a', 'f', hoặc 'z', có một 

quỹ hợp lệ và một số tiền 

trong trường E PRICE. 

STATUS(o): Các quy 

tắc cơ bản 

Mã Quy tắc 

o hoặc

 c 

Hệ thống sẽ tính 

khoản tiền dự 

chi bằng giá của 

1 bản tài liệu (E 

PRICE) nhân 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Các mã 

trong 

trường 

này do hệ 

thống 

định 

nghĩa và 

cung cấp, 

người 

dùng 

không thể 

thay đổi 

hoặc xoá 

chúng. 

N/A Mã Định nghĩa 

o On order (encumbered 

monograph) 

(Đang đặt hàng (tính chi phí 

dực chi cho tài liệu)) 

a Fully paid (fully 

disencumbered 

monograph) 

(Thanh toán toàn bộ (giảm 

toàn bộ số tiền chi phí dự 

chi)) 

q Partially paid (partially 

disencumbered 

monograph) 

(Thanh toán một phần (giảm 

một phần chi phí dự chi của 

đơn hàng)) 

z cancelled (fully 

disencumbered) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#E_PRICE
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#E_PRICE
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#E_PRICE
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với số bản sao 

đã đặt hàng và 

trừ chi phí dự 

chi đi một khoản 

tiền bằng với 

trường đơn giá 

(E PRICE) cho 

mỗi bản sao khi 

một thanh toán 

được thực hiện.  

Trạng thái sẽ 

chuyển sang mã 

‘a’ hoặc ‘d’ khi 

đơn hàng được 

thanh toán toàn 

bộ. Nếu trạng 

thái của đơn 

hàng được thay 

đổi từ ‘1’ hoặc 

‘2’ sang ‘o’ 

hoặc ‘c’, hệ 

thống sẽ nhắc 

nhở bạn in đơn 

đặt hàng. 

(Hủy đơn hàng (toàn bộ chi 

phí dự chi được xóa bỏ)) 

1 On hold (not yet 

encumbered) 

(Đang đợi đặt hàng (chưa 

được tính chi phí dự chi)) 

2 Approval rejection (not 

encumbered) 

(Phê duyêt – từ chối (không 

được tính chi phí dự chi)) 

c Serial on order 

(encumbered new serial) 

(Đang đặt hàng ấn phẩm định 

kỳ (ấn phẩm định kì mới 

được tính chi phí dự chi)) 

d Serial paid (fully paid and 

disencumbered serial) 

(Thanh toán ấn phẩm định lỳ 

(thanh toán toàn bộ và hủy bỏ 

toàn bộ chi phí dự chi cho ấn 

phẩm định kỳ)) 
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a, d  

hoặc z 

Tất cả các chi 

phí dự chi cho 

đơn hàng sẽ 

được hủy bỏ. 

q hoặc 

e 

Thanh toán từng 

phần được thực 

hiện. Một phần 

của chi phí dự 

chi được trừ đi 

tương ứng với 

số bản tài liệu 

bạn đã thanh 

toán.  

1 (số 

một) 

Không có chi 

phí dự chi cho 

đơn hàng vì 

chưa có quyết 

định đặt hàng. 

Một đơn hàng 

có trạng thái 

STATUS là '1' 

thì không được 

hệ thống coi là 

e Serial partially paid 

(partially paid, partially 

disencumbered serial) 

(Thanh toán một phần ấn 

phẩm  định kỳ (một phần chi 

phí dự chi cho ấn phẩm định 

kỳ được hủy cho ấn phẩm 

định kỳ)) 

f Serial no encumbering (but 

can make payments - for 

continuation orders) 

(Ấn phẩm định kỳ không 

được tính chi phí dự chi 

(nhưng có thể được thanh 

toán – dành cho các đơn đặt 

gia hạn)) 

g Serial encumbered (re-

encumber fund for 

renewal) 

Ấn phẩm định kỳ được tính 

chi phí dự chi (tiếp tục tính 

chi phí dự chi cho ấn phẩm 

định kỳ được gia hạn) 
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một đơn hàng 

thực sự, vì vậy 

không có hoạt 

động nào liên 

quán đến đơn 

hàng được diễn 

ra sau đó. Tức 

là, không có 

thanh toán nào 

có thể được thực 

hiện, không thể 

in đơn hàng, 

không có thống 

kê liên quan tới 

nhà cung cấp. 

Bạn không thể 

thay đổi một 

biểu ghi đơn 

đặt đã lưu từ 

bất kì trạng 

thái nào sang 

'1' ngoại trừ 

trạng thái ‘2’. 
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2 Không có chi 

phí dự chi, vì tài 

liệu đã bị từ 

chối bổ sung. 

Bạn không thể 

thực hiện các 

hành động tiếp 

theo đối với đơn 

đặt hàng có 

trạng thái này 

(tức là không 

thể thực hiện 

thanh toán và 

không có các số 

liệu thống kê 

liên quan đến 

nhà cung cấp) 

bởi vì đơn hàng 

có trạng thái 

STATUS là '2' 

không được xem 

là đơn hàng của 

hệ thống. Mặc 

dù bạn có thể tự 
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thiết lập trạng 

thái ‘2’ cho đơn 

đặt bằng tay, 

nhưng 

Innovative 

khuyến cáo rằng 

cực lực phản đối 

điều này, bởi vì 

hệ thống sẽ 

không nhìn nhận 

tài liệu này là 

một tài liệu bị từ 

chối và sẽ tiếp 

tục thực hiện 

thanh toán cho 

dù trạng thái 

trong trường đã 

được thay đổi. 

f Không có chi 

phí dự chi cũng 

như hủy chi phí 

dự chi cho đơn 

hàng, nhưng các 
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thanh toán vẫn 

có thể thực hiện 

được. Thường 

được sử dụng 

cho ấn phẩm 

định kỳ hoạt 

động. Các biểu 

ghi có trạng thái 

là 'f' không thể 

được khiếu nại 

và không thể 

được tìm thấy 

thông qua tính 

năng 

Claim/Cancel.  

 

Để huỷ đơn 

hàng, sử dụng 

tính năng 

Cancel by  

Vendor. 

g Không tính chi 

phí dự chi khi 
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đơn hàng được 

tạo ra, nhưng 

giảm chi phí dự 

chi một số tiền 

bằng với số tiền 

đã thanh toán 

(bao gồm cả phí 

vận chuyển), bất 

kể trường E 

Price và bao 

nhiêu lần thanh 

toán đã được 

thực hiện (Đối 

với gia hạn ấn 

phẩm định kỳ). 

 

021 TLOC  

hoặc Transit 

Location 

Thư viện xác định các mã 

cho kho/chi nhánh tạm thời 

của tài liệu. Mã 'P' cho biết 

đơn hàng đã được đặt mượn. 

(Mã này là một tuỳ chọn 

phải được kích hoạt. Bạn có 

thể xem tùy chọn bổ sung 

Indication that Purchase 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 ký 

tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

32 mã. 

 

Mã Định nghĩa 

- no value (default) 

(không có giá trị) (mặc 

định). 

c "CAT.DEPT." 

b "BINDERY" 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_indication_that.html
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Order has been Requested 

để biết thêm thông tin chi 

tiết). 

Độ dài tối đa 

của định 

nghĩa mã: 25 

ký tự. 

s "SERIALS" 

p "PO REQUESTED" 

 

022 VENDOR  

hoặc Vendor 

Thư viện được xác định 

trường cho nhà cung cấp – 

người mà xử lý các đơn đặt 

hàng của thư viện. Trong 

trường này, xác định nhà 

cung cấp sẽ được in trên đơn 

đặt hàng này (trừ khi trường 

có độ dài cố định VEN 

ADDR của biểu ghi đơn đặt 

được khai báo thông tin, địa 

chỉ trong trường VEN 

ADDR luôn dùng để thay 

thế cho địa chỉ trong trường 

ADDRESS1 trong biểu ghi 

của nhà cung cấp  trên đơn 

đặt hàng). 

Trong biểu ghi checkin, 

trường này xác định nhà 

cung cấp ấn phẩm định kỳ 

Chữ in 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 5 ký 

tự 

 

Số lượng mã 

tối đa: 

30,000. 

 

Độ dài tên 

và địa chỉ: 4 

hoặc 5 dòng 

và 28 ký tự 

cho mỗi 

dòng. 

 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

bna Blackwell 

North America 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_indication_that.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
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và xác nhận địa chỉ nhận 

được in trên các đơn khiếu 

nại ấn phẩm định kỳ. 

Mã trong trường này được 

liên kết tới trường có độ dài 

thay đổi VENCODE của 

biểu ghi nhà cung cấp. 

Nếu một biểu ghi nhà cung 

cấp không tồn tại, bạn có thể 

nhập: 

 Một mã trống 

("NONE") vào trường 

này. 

 Tên nhà cung cấp và 

địa chỉ của nó trong 

trường có độ dài thay 

đổi VEN ADDR của 

biểu ghi đặt hàng. 

106 VOLUMES 

hoặc 

Volumes 

Số lượng tập/kỳ của nhan đề 

này. Hệ thống sử dụng giá 

trị trong trường này khi tạo 

các báo cáo thống kê 

Chữ số Thư viện Chữ số (0-

32767) 

12 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_vendor.html#VENCODE
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
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(Statistical Reports). 

Giá trị mặc định của trường 

này là '1'. 

 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi đơn đặt 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài thay đổi trong biểu ghi đơn đặt. Cả nhãn rút gọn và nhãn đầy đủ đều được mô 

tả (nếu có). Lưu ý rằng danh sách dưới đây chỉ là những trường tiêu chuẩn. Thư viện của bạn có thể thiết lập để thay đổi 

hoặc thêm các trường mới. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi đơn đặt 

Trường Mô tả 

Thẻ 

nhóm 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn kí 

tự 
Ví dụ 

 BLANKET PO Mã số nhóm đơn hàng. 

Mã trong trường này 

được sử dụng để nhóm 

các đơn đặt hàng vào với 

nhau. Mỗi nhóm có một 

mã nhóm đơn đặt hàng 

gọi là BLANKET PO. 

p Thư viện Tối đa 

10,000 ký 

tự 

p1540 
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Mã này được sử dụng 

trong quá trình in hoặc 

tạo hoá đơn cho đơn 

hàng. 

EBOOK ID Số định danh của sách 

điện tử (E-book 

identification number) 

được sử dụng trong quá 

trình đặt tài liệu điện tử 

(EDIFACT), để phân biệt 

giữa các tài liệu có cùng 

số ISBN nhưng từ các 

nhà cung cấp khác nhau. 

Hệ thống chỉ sử dụng 

trường này nếu thư viện 

đã kích hoạt tính năng E-

book Identification 

feature. 

e Hệ thống Tối đa là 

10,000 kí 

tự; tuy 

nhiên, chỉ 

18 kí tự đầu 

tiên được 

sử dụng 

trong đơn 

đặt hàng 

điện tử 

(EDIFACT

) 

1295448703 

 ERM LINK Trường này chứa một giá 

trị "SLK<số biểu ghi tài 

nguyên>" mà tạo một liên 

kết mềm (soft link) giữa 

một biểu ghi của loại biểu 

l Hệ thống N/A N/A 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html#ebook_id
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html#ebook_id
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html#ebook_id
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ghi này và một biểu ghi 

tài nguyên. Bạn có thể 

tham khảo thêm tài liệu: 

Linking Records in 

ERM để biết thêm thông 

tin chi tiết. 

FOR CURR  

hoặc Foreign 

Currency 

(Tùy chọn). Tính năng 

này cho phép tạo đơn đặt 

(orders) hoặc hóa đơn 

(invoices) bằng ngoại tệ. 

Trường này được liên kết 

với trường có độ dài cố 

định EPRICE. Bạn 

không phải thay đổi 

trường này vì nó sẽ được 

tính toán và hiển thị khi 

các hóa đơn hoặc đơn đặt 

hàng bằng ngoại tệ được 

nhập vào. 

x Hệ thống N/A xeur33.00 (amount in euros) 

 
FUNDS Chứa thông tin về nguồn 

quỹ được sử dụng để 

thanh toán cho đơn đặt 

hàng. Nếu các bản copy 

2 Hệ thống N/A 2phys6, (2)schem  

(nghĩa là: 1 bản tài liệu được thanh toán 

bởi quỹ phys6 và 02 bản tài liệu được 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgerm/sgerm_link_records.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgerm/sgerm_link_records.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_key_forcur.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_forcur.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#FIXFLD010
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của một đơn đặt hàng sử 

dụng các quỹ khác nhau 

để tính chi phí dự chi và 

thanh toán, và giá trị 

trong trường có độ dài cố 

định FUND trong biểu 

ghi đơn đặt là 

"MULTI", trường này sẽ 

hiển thị mã của các quỹ 

và số bản tài liệu tương 

ứng với quỹ đó (nếu như 

quỹ đó được sử dụng để 

thanh toán cho nhiều hơn 

một bản tài liệu). Trường 

này không thể chỉnh sửa 

được. Để chỉnh sửa được 

trường này, bạn phải sử 

dụng tính năng editing 

the FUND field (or the 

LOCATIONS field if 

both LOCATION and 

FUND are MULTI).  

 

Nếu một bản tài liệu được 

thanh toán bởi quỹ schem). 

  

2biol(50.00%),chem(20.00%),phys(30.0

0%) 

(nghĩa là: đơn đặt bao gồm 1 bản tài liệu, 

trong đó, hệ thống sử dụng 50% giá tiền từ 

quỹ biol, 20% từ quỹ chem và 30% từ quỹ 

phys để thanh toán cho tài liệu đặt hàng). 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#FIXFLD012
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_multi_copy.html
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thanh toán bởi nhiều quỹ 

khác nhau (one copy 

being encumbered and 

paid from multiple funds) 

và giá trị trong trường có 

độ dài cố định 

FUND trong biểu ghi đơn 

đặt là "MULTI", trường 

này sẽ hiển thị mã của 

các quỹ cùng với số phần 

trăm của giá tài liệu 

(EPRICE) mà quỹ đó 

thanh toán. 

IDENTITY Ghi chú tự do về biểu ghi 

đơn đặt, được sử dụng để 

phân biệt giữa các biểu 

ghi đơn đặ với nhau. 

i Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

iReplacement copy 

 INT NOTE  

hoặc Internal 

Note 

Ghi chú nội bộ. Trường 

này do hệ thống tạo ra, 

tuy nhiên cán bộ thư viện 

cũng có thể nhập thêm 

thông tin vào trường này. 

Trường này phần lớn 

z Thư 

viện/hệ 

thống 

Tối đa là 

10,000 kí tự 

zclaim1 was sent 01-06-98  

zreport: order confirmed, 02-21-98,dm  

zclaimed 04-06-98  

zreceived v.1 on approval; volumes are 

anals, with separate bib records; 04-18-

98,dm 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_order_multi_copy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#FIXFLD012
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#FIXFLD010
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được sử dụng trong việc 

tham chiếu tới trường có 

độ dài cố định 

RACTION. Ví dụ, một 

giá trị trong trường 

RACTION có thể tham 

khảo tới hướng dẫn đặc 

biệt được mô tả trong 

trường z.  

Trường này sẽ tự động 

được tạo ra khi một đơn 

đặt bị khiếu nại hoặc khi 

một vài hành động khác 

được thực hiện trong khi 

đơn đặt đang được xem  

trước khi khiếu nại. 

Trường này cũng được 

liên kết tới trường có độ 

dài cố định CLAIM. 

Mã 

CLAIM 

Tin nhắn trong 

trường INT. 

NOTE 

a claim1 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#RACTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#CLAIM
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decision made 

(khiếu nại lần 

1) 

b claim2 

decision made 

(khiếu nại lần 

2) 

c claim3 

decision made 

(khiếu nại lần 

3) 

d claim4 

decision made 

(khiếu nại lần 

4) 

e claim5 

decision made 

(khiếu nại lần 

5) 

f claim6 

decision made 
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(khiếu nại lần 

6) 

r rush claim 

decision made 

(khiếu nại 

khẩn cấp) 

 

LISTPRICE Trường này được sử dụng 

bởi hệ thống để theo dõi 

giá niêm yết (list price), 

được quy định bởi giá 

niêm yết quốc tế (nếu áp 

dụng), thuế giá trị gia 

tăng và thông tin giảm 

giá của một đơn đặt. 

4 Hệ thống N/A Ví dụ về trường LISTPRICE không phải 

là giá niêm yết quốc tế: 

4|l1681|d0|v250 

 

Ví dụ về trường LISTPRICE với giá niêm 

yết quốc tế: 

4|l1681|f1000|d0|v250 

 LOCATIONS Trường này được hiển thị 

nếu trường có độ dài cố 

định LOCATION có giá 

trị là MULTI. Nếu các 

bản tài liệu của đơn đặt 

được gửi đến nhiều chi 

nhánh (branch) hoặc kho 

(location), và trường có 

1 Hệ thống N/A 1phys, (2)chem  

(nghĩa là: 1 bản tài liệu nằm ở kho 

Physics, 2 bản tài liệu nằm ở kho 

Chemistry) 
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độ dài cố định 

LOCATION có giá trị là 

"MULTI", trường này sẽ 

được tạo ra và hiển thị 

mã kho và số lượng bản 

tương ứng được gửi tới 

kho đó (nếu kho đó được 

gửi nhiều hơn 1 bản). 

Trường này không thể 

chỉnh sửa được. Nếu bạn 

muốn chỉnh sửa nó, bạn 

hãy chỉnh sửa trường có 

độ dài cố định 

LOCATION. Bạn cũng 

có thể tham khảo thêm tài 

liệu LOCATIONS field 

in the checkin record và 

tài liệu LOCATIONS 

field in the bibliographic 

record. 

MESSAGE Thông báo. Cán bộ thư 

viện có thể nhập bất kỳ 

nội dung thông báo nào 

m Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

Item arrived damaged. Do not pay for 

this order. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#LOCATION%20in%20Orde%20records
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
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vào trường này. 

Mỗi khi xem đơn đặt 

hoặc trong quá trình tạo 

hóa đơn, thông báo này 

sẽ được hiển thị trên màn 

hình giao diện. 

NOTE Ghi chú. Cán bộ thư viện 

có thể nhập tùy ý. 

n Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

nPhone call to Al Cline 2/25/03 - will 

extend subsc for missed 1/29/03 issue; 

new exp date 12/1/03 (hf)  

nRenewed thru EBSCO from 9/1/99- on 

.o1595544 

 OLD ORD #  

hoặc Old Order 

No. 

Số đơn đặt hàng cũ (Old 

Order Number). Trường 

này có thể được đánh chỉ 

mục để tìm kiếm. 

d Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

l8800000219 

 ORD STATUS Trạng thái của đơn đặt. 

Trường này chứa thông 

tin phản hồi đơn đặt hàng 

điện tử (EDIFACT), bao 

gồm các yếu tố sau: 

 Số mã EDIFACT 

(mã số của tiêu 

6 Hệ thống Các kí tự 

cho ngày 

tháng và 

giờ, cộng 

thêm tối đa 

512 kí tự 

dành cho 

24 Accepted with change. Copies 

ordered:3 Copies sent:0 Backordered - 

awaiting supply 02-24-2006 14:54:31 
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chuẩn quốc tế về 

trao đổi dữ liệu điện 

tử). 

 Thông báo phản hồi 

đơn đặt tương ứng 

với số mã trên. 

 Ngày phản hồi đơn 

đặt được xử lý. 

 Thời gian phản hồi 

đơn đặt được xử lý. 

nội dung 

thông báo 

và 2 kí tự 

dành cho số 

mã. 

ORDER INFO Thông tin về đơn đặt. 

Trường này được hệ 

thống sử dụng để xác 

định các biểu ghi đơn đặt. 

# Hệ thống N/A N/A 

 PAID Thông tin thanh toán. Sau 

khi hóa đơn của đơn đặt 

được thanh toán và phiên 

làm việc này được post 

lên, hệ thống sẽ tự động 

tạo và chèn thêm trường 

PAID vào biểu ghi đơn 

đặt. Trường này chứa các 

0 Hệ thống Mỗi đơn 

đặt có thể 

chứa tối đa 

125 trường 

PAID. 

Nếu muốn 

mở rộng 

giới hạn 

Dưới đây là một ví dụ của trường này: 

PDATE INV 

DATE 

INV 

NUM 

AMOUNT 

11-21-

2006 

12-14-

2006 

44235 $225.83 

VOUCHER COPIES FOR CURR 
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yếu tố sau: 

 Ngày thanh toán 

đơn đặt này. 

 Ngày tạo và số hóa 

đơn. 

 Số tiền đã thanh 

toán. 

 Số voucher. 

 Số lượng bản tài 

liệu đã đặt. 

 Số tiền bằng ngoại 

tệ và mã code (nếu 

thư viện sử dụng 

ngoại tệ). 

 (tùy chọn) đăng kí 

(subscription) từ 

ngày nào tới ngày 

nào. 

 (tùy chọn) Ghi chú 

thanh toán. 

Khi tạo danh sách (Create 

trên, thư 

viện có thể 

chọn một 

trong hai 

cách sau: 

tạo một 

biểu ghi 

đơn đặt mới 

cho nhan đề 

đó hoặc xóa 

bớt trường 

PAID trong 

biểu ghi 

đơn đặt đó. 

3673 001 ca$261.65 

SUB FRM SUB TO NOTE 

08-01-2006 08-01-2007 Replaceme

nt copy 
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Lists), bạn có thể sử dụng 

toán tử Boolean (AND, 

OR, NOT) để tìm kiếm 

tất cả các yếu tố trên và 

có thể xuất (export) dữ 

liệu của trường PAID. 

 

Yếu tố Ghi chú thanh 

toán có thể tùy chọn, 

không bắt buộc và chứa 

tối đa 35 kí tự. Để đánh 

dấu các khoản thanh toán 

từng phần (partial 

payment), hệ thống sẽ 

chèn thêm một dấu sao 

(*) vào đầu yếu tố này. 

Ngoài ra, Ghi chú thanh 

toán cũng hiển thị thông 

tin về số tập (volume) và 

số ID của nhà cung cấp từ 

việc chuyển giao ấn phẩm 

định kì điện tử. 

 

Thư viện có thể chỉnh sửa 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists_exporting.html#exporting_paid
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các thông tin sau: 

 invoice date (Ngày 

tạo hóa đơn) 

 invoice number (số 

hóa đơn) 

 payment note (ghi 

chú thanh toán) 

 subscription from 

(đăng kí từ ngày) 

 subscription to 

(đăng kí tới ngày 

PO INFO Trường này chứa các yếu 

tố sau: 

 (tùy chọn) số ISBN 

(International 

Standard Book 

Number) đối với đơn 

đặt gửi đi dạng điện 

tử (orders sent 

electronically). 

 Ngày và thời gian 

b Thư 

viện/hệ 

thống 

Số ISBN 

hợp lệ của 

sách. Đối 

với trường 

con b, dữ 

liệu sẽ là 

một trong 

các định 

dạng sau: 

month-day-

year (mm-

b|a0809447096 (pbk.)|bOrder sent 11-

25-2003 10:12|bOrder sent 12-11-2003 

16:18 
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đơn đặt điện tử được 

gửi đi hoặc một phiếu 

đặt hàng  được in ra. 

Bạn có thể chèn số ISBN 

từ biểu ghi thư mục 

(ISBN from the 

bibliographic record) vào 

biểu ghi đơn đặt bằng 

cách sử dụng hộp thoại 

Pick ISBN khi bạn tạo 

biểu ghi đơn đặt. Số 

ISBN đã chọn lưu trữ 

trong trường PO 

INFO của biểu ghi đơn 

đặt.  

 

Số ISBN trong trường 

PO INFO được sử dụng 

cho các đơn đặt điện tử 

(orders sent 

electronically) và khi bạn 

in nhiều nhan đề tài liệu 

trên một phiếu đặt hàng 

(multiple title format 

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-yyyy) 

và thời gian 

sẽ là 24 giờ. 

Tối đa là 

10,000 kí 

tự. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#STANDARD%20NO
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#STANDARD%20NO
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_pos.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_pos.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_print_pos.html#multi_title_format
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print purchase orders). 

Đối với các phiếu đặt 

hàng mà chỉ có chứa một 

nhan đề, hệ thống sẽ sử 

dụng số ISBN đầu tiên 

trong biểu ghi thư mục 

được gán tới biểu ghi đơn 

đặt này.  

 

Trường con b trong 

trường này chứa thông tin 

về ngày và thời gian mà: 

 Đơn đặt điện tử 

được gửi đi, hoặc 

 Phiếu đặt hàng 

được in ra. 

Thông tin về thời gian sẽ 

được hiển thị phía sau 

thông tin về ISBN. 

 

Nếu thư viện đã sử dụng 

thẻ b cho mục đích khác, 

vui lòng liên hệ với 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_print_pos.html#multi_title_format
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Innovative để tạo một thẻ 

khác đại diện cho trường 

này (PO INFO). 

REC COPIES Trường này được sử dụng 

để lưu trữ các thông tin 

của mỗi bản tài liệu đã 

nhận như: kho (location),  

quỹ (fund), số copy, số 

tập (volume), số biểu ghi 

tài liệu (item record 

number) và ngày nhận tài 

liệu. Mỗi trường riêng 

biệt được hệ thống tạo ra 

cho mỗi bản tài liệu của 

đơn đặt khi thư viện nhận 

chúng từ nhà cung cấp. 

Thông tin này được hiển 

thị trong thẻ Receive của 

tính năng Place 

Orders và tính năng 

Receive. 

3 Hệ thống N/A 3|lweasy|fwlrcp|c1|v1|ri15347187|d02-

12-2004 

 REOPEN DAT Ngày mà trạng thái của 

biểu ghi được thay đổi từ 

5 Hệ thống N/A 510-14-2004 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

147 
 

"paid" sang "on order". 

REQUESTOR Thông tin ghi chú về 

người đặt mượn tài liệu. 

r Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

rSmith, John 

 SELECTOR Thông tin ghi chú về 

người đề xuất tài liệu 

(selector). 

s Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

sSmith, John 

 SHIP TO Trường này chứa thông 

tin về địa chỉ thư viện-nơi 

mà nhà cung cấp sẽ 

chuyển hàng tới. Trường 

này được sử dụng nếu 

trường RLOC chứa một 

giá trị không phải là một 

mã chi nhánh (location) 

sẵn sàng. 

g Thư viện Chứa tối đa 

4 dòng, mỗi 

dòng chứa 

tối đa 28 kí 

tự. Mỗi 

dòng được 

ngăn cách 

bởi một dấu 

$, lưu ý: 

không chèn 

dấu cách 

vào sau dấu 

$. 

gMain Library$1000 N. State St.$Ann 

Arbor, MI 46036 

 TICKLER Thông tin về cán bộ thực 

hiện nhắc nhở qua email 

đối với nhà cung cấp khi 

k Thư viện Tối đa là 

10,000 kí 

kcredit 

status$20060207$bsmith@library.edu$

Status of credit$Contact vendor if the 
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có các vấn đề liên quan 

đến đơn đặt này. Các 

thông tin có thể bao gồm: 

 Name (Tên) 

 Date (Ngày tháng) 

 Send to (Gửi tới) 

 Subject (Chủ đề) 

 Header (Tiêu đề) 

 Footer (Cuối trang) 

tự. 

Chú ý rằng 

thông tin về 

Header bị 

giới hạn 

trong vòng 

1,103 kí tự. 

credit has not been received by Feb. 

07$Acquisitions Department, North 

Branch 

TICKLERLOG Thông tin về người gửi 

nhắc nhở email đến nhà 

cung cấp và nội dung của 

việc nhắc nhở. Trường 

này chứa các thông tin 

sau: 

 Name (Tên) 

 Event Date (Ngày 

diễn ra sự kiện) 

 Fixed Field Date 

(Ngày trường này 

u Hệ thống Tối đa 

10,000 kí tự 

ucredit 

status$20060207$20060206$bsmith@lib

rary.edu$Status of credit$Contact 

vendor if the credit has not been 

received by Feb. 07. 
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được chỉnh sửa) 

 Sent to (Gửi tới) 

 Subject (Chủ đề) 

 Header (Tiêu đề) 

VEN ADDR  

hoặc Vendor 

Address 

Địa chỉ nhà cung cấp. 

Nếu trường này tồn tại, 

nó luôn luôn được sử 

dụng để in trên phiếu đặt 

hàng như là địa chỉ của 

nhà cung cấp. Nó là bắt 

buộc nếu mã code trong 

trường VENDOR là 

"NONE". Tuy nhiên, nếu 

trường VENDOR có giá 

trị khác "NONE", nó 

cũng vẫn được sử dụng 

để ghi đè lên trường có 

độ dài thay đổi 

ADDRESS1 trong biểu 

ghi nhà cung cấp (Trường 

ADDRESS1 trong biểu 

ghi nhà cung cấp là địa 

chỉ có liên quan tới mã 

q Thư viện Tối đa là 

200 kí tự. 

Được chia 

tối đa thành 

5 dòng, mỗi 

dòng chứa 

tối đa 28 kí 

tự trên đơn 

đặt hàng. 

qInst. of Public Policy$Stewart 

Building$1134 N. College Ave.$Mission, 

IN 46036 
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code trong trường 

VENDOR khi bạn tạo 

một biểu ghi đơn đặt). 

Bạn có thể sử dụng 

trường VEN ADDR 

trong các trường hợp sau: 

 Bạn muốn liên kết mã 

nhà cung cấp 

(VENDOR) với một 

đơn đặt nhưng muốn 

gửi đơn đặt hàng tới 

một địa chỉ khác 

không phải là địa chỉ 

trong trường  

ADDRESS1 của biểu 

ghi nhà cung cấp đó. 

Hoặc: 

 Mã nhà cung 

cấp (VENDOR) là 

"NONE" 

Trường này phải được 

xác định vị trí phù hợp để 

hiển thị trên  đơn đặt 
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hàng (PO), mẫu đơn 

khiếu nại và huỷ đơn 

hàng tới nhà cung cấp 

theo hình thức như sau: 4 

hoặc 5 dòng, mỗi dòng 

chứa tối đa 28 kí tự, được 

phân tách nhau bởi một 

kí tự '$' (chú ý không đặt 

dấu cách trước và sau dấu 

này). 

Bạn cũng có thể tham 

khảo thêm trường VEN 

ADDR trong tài liệu: 

holdings/checkin record. 

VEN TITL #  

hoặc Vendor 

Title No. 

Định danh nhan đề nhà 

cung cấp (Vendor Title 

Number): Số định danh 

của nhà cung cấp đối với 

nhan đề tài liệu này. 

Trường này cũng được 

gọi là Vendor ID # (ID 

nhà cung cấp). Thông tin 

này có thể được tự động 

cập nhật bằng giao diện 

f Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

fTitle #413-476-029 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#VEN%20ADDR%20checkin
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Sierials Invoice Interface 

(automatically updated 

with the Serials Invoice 

Interface). Các nhà cung 

cấp có thể sử dụng thông 

tin này (Vendor ID #) 

như là một phần của hóa 

đơn. 

VEN NOTE  

hoặc Vendor 

Note 

Thông tin ghi chú về các 

đơn đặt của nhà cung cấp 

này. 

v Thư viện Tối đa là 

10,000 kí tự 

vCancel at the end of subscription 

period 12/01/03 

  

VII. Biểu ghi holding/checkin (Holding/checkin record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi holding/checkin 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi holding/checkin. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể 

hiện (nếu có): 

 

CHÚ Ý 

Nếu thư viện của bạn sử dụng các lưu trữ chuyên khảo (monographic holdings), biểu ghi checkin sẽ được gọi là biểu 

ghi holdings. 

 

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


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

153 
 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi checkin 

Mã 

trường 
Nhãn trường Mô tả 

Kiểu giá 

trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 

 039 CLAIMON  

hoặc Claim 

On 

Ngày mà kỳ ấn phẩm dự kiến tiếp 

theo  trên thẻ checkin đính kèm sẽ 

hiển thị là "LATE" (muộn). Mỗi lần 

biểu ghi checkin được truy cập, hệ 

thống tự động tính toán lại ngày này 

bằng cách cộng thêm số ngày được 

xác định trong trường  "days before 

claim" vào ngày dự kiến nhận về. 

tháng-

ngày-năm 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc 

ngày-

tháng-

năm (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-

yyyy) 

Hệ thống N/A 10-06-03 hoặc 06-10-

03 (nếu kì ấn phẩm tiếp theo 

được dự kiến là 09-06-03 và 

ngày "days before claim" là 

30) 

 038 COPIES  

hoặc Copies 

Số bản sao được nhận trên biểu ghi 

checkin này. 

Chữ số Hệ thống 

(biểu ghi 

Số bản sao 

tối đa:  

2 
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CHÚ Ý: Trường COPIES được sử 

dụng bởi các thư viện không có biểu 

ghi tài liệu (ví dụ: thư viện chỉ sử 

dụng phân hệ Bổ sung hoặc phân hệ 

Ấn phẩm định kỳ). Nếu thư viện sử 

dụng trường COPIES và biểu ghi 

tài liệu, việc sử dụng trường này 

được xác định bởi chính sách biên 

mục (cataloging policy). 

checkin)  

1,000 bản 

cho biểu 

ghi thư 

mục, 

 

255 bản 

cho biểu 

ghi 

checkin, 

 

1,000 bản 

cho biểu 

ghi đơn 

đặt. 

137 ECHECKIN 

hoặc E-

Checkin 

Để sử dụng trường này, thư viện của 

bạn phải có Serials E-Checkin 

Server, Product 509. Các ấn phẩm 

định kỳ được nhận thông qua Serials 

E-Checkin phái có trường độ dài cố 

định ECHECKIN được thiết lập là 

"TRUE" (và trường có độ dài cố 

định MEDIA được thiết lập là 

Chữ cái Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 kí 

tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

y true 

- null 

 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

155 
 

"PRINT" hoặc "EJOURNAL").  

Bạn có thể tham khảo tính năng 

nhận ấn phẩm định kỳ điện tử thông 

qua tài liệu Serials E-Checkin 

Overview. 

035 LABEL 

TYPE  

hoặc Label 

Type 

Kiểu nhãn. Kiểm soát việc in nhãn 

trong suốt quá trình ấn phẩm định 

kỳ được nhận. Các nhãn được chia 

thành hai phần: phần xương sống 

(spine portion) và phần túi (pocket 

portion). Mỗi phần có thể có tới 3 

định dạng khác nhau quy định các 

thông tin gì được in và in theo thứ tự 

nào, tạo thành 9 tập hợp khả thi. 

Mỗi tập hợp này được gán cho một 

mã để bạn có thể lựa chọn. 

  

Thư viện tự xác định các định nghĩa 

cho mỗi mã (định dạng) và quản lý 

chúng trong Admin Corner. 

Chữ cái 

thường 

(mã), chữ 

số (định 

nghĩa của 

định 

dạng). 

Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

1 kí tự. 

 

Độ dài tối 

đa của 

định nghĩa 

của định 

dạng: 1 kí 

tự. 

Mã tập 

hợp 

Định 

dạng 

phần 

xương 

sống 

Định 

dạng 

phần túi 

n Không 

nhãn 

Không 

nhãn 

a  

(mặc 

định) 

1 1 

b 2 1 

c 3 1 

d 1 2 

e 2 2 

f 3 2 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_echeckin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_echeckin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner.html
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g 1 3 

h 2 3 

i 3 3 

 

040 LOCATION 

hoặc Locatio

n 

Kho hoặc chi nhánh. 

Trong trường hợp có nhiều kho, 

xem trường có độ dài thay 

đổi  LOCATIONS.  

Các mã kho trong trường này dùng 

chung bộ mã với trường 

LOCATION trong biểu ghi thư 

mục, biểu ghi đơn đặt. 

CHÚ Ý: Nếu bạn đang sử dụng hệ 

thống để biên mục, việc sử dụng mã 

trong trường LOCATION được quy 

định bởi chính sách biên mục. 

Thư viện của bạn phải tự xác định 

mã kho cho trường này. Các mã kho 

này sẽ được lưu trong một bảng trên 

hệ thống để dùng chung cho biểu 

ghi thư mục, biểu ghi đơn đặt, biểu 

ghi tài liệu, biểu ghi checkin, biểu 

Chữ cái 

thường 

hoặc số 

Thư viện Số lượng 

mã tối đa: 

900 (có 

thể mở 

rộng lên 

tới 3600).  

 

Độ dài tối 

đa của mã: 

5 kí tự. 

 

Độ dài tối 

đa của 

định nghĩa 

mã: 25 kí 

tự. 

 

Có thể có 

tối đa 100 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

main Main Library 

 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#LOCATIONS%20checkin
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ghi bạn đọc và biểu ghi khóa học. 

(Trong biểu ghi bạn đọc, các mã này 

được sử dụng cho trường HOME 

LIBR. 

trường 

LOCATION 

trong một 

biểu ghi 

đơn đặt. 

159 MEDIA 

TYPE  

hoặc Media 

Type 

Để sử dụng trường này, thư viện 

phải có Serials E-Checkin Server, 

Product 509. Các ấn phẩm định kỳ 

được nhận thông qua Serials E-

Checkin phải có trường độ dài cố 

định MEDIA được thiết lập tới giá 

trị "PRINT" hoặc "EJOURNAL" (và 

trường có độ dài cố định 

ECHECKIN được thiết lập là 

"TRUE"). 

Bạn có thể tham khảo tính năng 

nhận ấn phẩm định kỳ điện tử thông 

qua tài liệu Serials E-Checkin 

Overview. 

Chữ cái Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

1 kí tự. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

p print 

e e-journal 

- null 

 

 121 PCOUNT  

hoặc Piece 

Count 

Được sử dụng bởi tính năng 

Counting Pieces Received. Vui 

lòng liên hệ với Innovative nếu 

Số Hệ thống N/A PCOUNT: 20 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#HOME%20LIBR
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_patron.html#HOME%20LIBR
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_echeckin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_echeckin.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html
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muốn kích hoạt tính năng này. 

 

Trường này chứa tổng số của một 

vài hoặc tất cả các phần hoặc ấn 

phẩm định kỳ đã nhận. Giá trị trong 

trường UPDCNT xác định liệu tất 

cả các phần đã được thêm vào tổng 

số hay chưa. 

 

Để thu được con số chính xác, bạn 

phải thiết lập trường này về ‘0’ 

trong mỗi biểu ghi checkin ngay từ 

thời điểm bắt đầu của khoảng thời 

gian báo cáo.  Bạn có thể thiết lập 

trường này về ‘0’ bằng cách sử dụng 

tính năng Rapid Update hoặc chỉnh 

sửa từng biểu ghi một. 

 

Chú ý rằng thư viện có thể tạo ra các 

báo cáo thống kê (generate 

statistical reports) từ số liệu của 

trường PCOUNT. Các báo cáo có 

thể được giới hạn tới các giá trị cụ 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcat/sgcat_rapid.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html#generating_reports_on_piece_count
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html#generating_reports_on_piece_count
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thể của trường UPDCNT, ví dụ: bạn 

có thể tạo một báo cáo mà sẽ cho 

phép thư viện thư viện thông báo 

cho một tổ chức khác số lượng 

chính xác rằng có bao nhiêu phần 

microfilm hoặc microfiche đã được 

nhận trong khoảng thời gian đếm. 

041 RLOC  

hoặc Recv 

Location 

Kho nhận ấn phẩm định kỳ (địa chỉ 

để chuyển hàng đến). Mã trong 

trường này được liên kết tới một 

định nghĩa có 13 kí tự mà sau đó 

được liên kết tới một địa chỉ bao 

gồm 4 dòng, với 28 kí tự trên mọt 

dòng. (Chú ý rằng các hệ thống ở 

Trung Quốc có thể yêu cầu một 

bảng địa chỉ đặc biệt  mà có chứa 

lên tới 30 kí tự tiếng Trung trên một 

dòng). 

 

Mã trong trường này cũng quy định 

địa chỉ nào được in trên phiều khiếu 

nại ấn phẩm định kỳ. 

Mã một kí tự được lưu trữ trong 

Chữ cái 

thường 

hoặc chữ 

số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 kí 

tự. 

 

Số lượng 

các mã tối 

đa: 32, có 

thể mở 

rộng lên 

tới 

255 mã. 

 

Độ dài tối 

đa của 

định nghĩa 

mã: 25 kí 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

a Acq Dept 
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bảng FIXED-LENGTH codes và 

địa chỉ kho được lưu trong bảng 

RLOC-BLOC Addresses. 

tự. 

036 

037 

118 

119 

SCODE1  

(Serial Code 

1) 

 

SCODE2  

(Serial Code 

2) 

 

SCODE3 

(Serial Code 

3) 

 

SCODE4  

(Serial Code 

4) 

Thư viện xác định tên và mục đích 

sử dụng của các trường này, mã của 

nó và định nghĩa mã. Khi xác định 

mã, cần loại bỏ mã 'b' trong trường 

SCODE1 hoặc SCODE2 (mã ‘b’ có 

nghĩa là “khi in nhãn checkin, hệ 

thống sẽ tách call number thành các 

dòng riêng biệt bất cứ khi nào nó bắt 

gặp một dấu cách trong call number 

đó").  

 

Trường SCODE2 là trường mặc 

định dành cho việc ẩn biểu ghi trong  

INN-Reach Catalog. 

Chữ cái 

thường 

hoặc số 

Thư viện Độ dài mã 

tối đa: 1 kí 

tự.  

 

Số lượng 

mã tối đa: 

32  

 

Độ dài tối 

đa của 

định nghĩa 

trường: 25 

kí tự. 

SCODE2: s 

 120 UPDCNT  

hoặc Update 

Được sử dụng bởi tính năng 

Counting Pieces Received. 

Chữ cái 

thường 

Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

Một mã nằm trong ba dãy 

mã dưới đây quy định ba 

hành động mà hệ thống sẽ 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_fixcodes.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_libaddr.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html
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Count Hệ thống xác định các hành động 

liên quan với từng mã. 

Thư viện xác định các thống kê liên 

quan đến một mã. 

Chú ý rằng thư viện có thể tạo các 

báo cáo thống kê (generate 

statistical reports) từ số liệu được 

chứa trong trường PCOUNT. Các 

báo cáo có thể được giới hạn tới 

những giá trị cụ thể của trường 

UPDCNT, ví dụ: bạn có thể tạo một 

báo cáo mà sẽ cho phép thư viện thư 

viện thông báo cho một tổ chức 

khác số lượng chính xác rằng có bao 

nhiêu phần microfilm hoặc 

microfiche đã được nhận trong 

khoảng thời gian đếm. 

1 kí tự. thực hiện cho mỗi ấn phẩm 

định kỳ khi nó được nhận 

(check-in): 

Dãy 

mã 

Hành động 

a-i Tự động tăng 

trường PCOUNT 

với số lượng bản 

sao đã nhận được.  

j-r Nhắc nhở người 

điều hành nhập số 

lượng phần đã nhận 

được. 

s-z Không cập nhật 

trường PCOUNT; 

không hỏi số lượng 

phần đã nhận được.  

 

Thư viện tự xác định việc sử 

dụng mỗi mã chomucj đích 

báo cáo của riêng mình, ví 

dụ: m có thể có nghĩa là 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html#generating_reports_on_piece_count
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgser/sgser_pieces_received.html#generating_reports_on_piece_count
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microfiche và p có thể có 

nghĩa là "pocket parts". Cả 

hai trường hợp này, hệ thống 

đều xác định hành động 

dành cho dãy mà là j-r là: hệ 

thống sẽ yêu cầu người điều 

hành nhạp số phần ấn phẩm 

nhận được. 

042 VENDOR  

hoặc Vendor 

Thư viện xác định nhà cung cấp – 

người mà sẽ cung cấp hàng cho đơn 

đặt này. Nhà cung cấp trong trường 

này sẽ được in trên phiếu đặt hàng 

(trừ khi trường có độ dài cố định 

VEN ADDR trong biểu ghi này có 

chứa giá trị). 

Trong một biểu ghi checkin, trường 

này chỉ ra nhà cung cấp sẽ cung cấp 

ấn phẩm định kỳ và xác định địa chỉ 

mà phiếu khiếu nại ấn phẩm định kỳ 

được gửi đến. 

Mã trong trường này được liên kết 

tới trường có độ dài cố định 

VENCODE của biểu ghi nhà cung 

Chữ cái 

thường 

hoặc chữ 

số. 

Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

5 kí tự. 

 

Số lượng 

mã tối đa: 

750 (có 

thể tăng 

lên tới 

1500 hoặc 

3600). 

 

Tên và 

dòng/độ 

dài của địa 

chỉ: 4 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

bna Blackwell North 

America 

 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_vendor.html#VENCODE
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cấp. 

Nếu một biểu ghi nhà cung cấp 

không tồn tại, bạn có thể nhập: 

 Mã “NONE” cho trường này. 

 Tên nhà cung cấp và địa chỉ của 

nó trong trường có độ dài cố 

định VEN ADDR của biểu ghi 

này. 

hoặc 5 

dòng với 

28 kí tự 

trên mỗi 

dòng. 

 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi holding/checkin 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài thay đổi trong biểu ghi holdings/checkin. Cả nhãn rút gọn và nhãn đầy đủ đều 

được mô tả (nếu có). Lưu ý rằng danh sách dưới đây chỉ là những trường tiêu chuẩn. Thư viện của bạn có thể thiết lập để 

thay đổi hoặc thêm các trường mới. 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi checkin 

Trường Mô tả 
Thẻ 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

bởi 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 

 AFFILIATION Nếu thư viện sử dụng phiên a Thư viện Tối đa eUCNW 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
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bản ERM dành cho các liên 

minh, trường này chỉ ra bảng 

phú sóng của thư viện nào lưu 

trữ dữ liệu phủ sóng của tài 

nguyên. 

10.000 kí 

tự. 

BIND INFO  

hoặc Binding 

Information 

Hướng dẫn đóng tập: màu và 

kiểu đóng tập, các hướng dẫn 

đặc biệt… Bạn cần ngăn cách 

các dòng bằng dấu '$' khi nhập 

thông tin vào trường này. Các 

thông tin trong trường này sẽ 

được in trên phiếu binding 

slips và phiếu pull-slips. 

w Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

wred buck$Remove covers 

 BIND TITLE  

hoặc Binding 

Title 

Nhan đề xuất hiện trên sổ đóng 

tập nếu như nó khác so với 

nhan đề trong trường 

TITLE của biểu ghi thư mục 

tương ứng. Hãy dùng dấu '$' để 

ngăn cách giữa các dòng. 

b Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

bAmerican$Journal$of$Politica

l$Science 

 CALL #  

hoặc Call No. 

Kí hiệu xếp giá (Call number). 

Kí hiệu xếp giá của biểu ghi 

holdings/checkin hoặc biểu ghi 

c Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

c090 |aBS1234 .K34 1990 
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tài liệu sẽ được ưu tiên sử dụng 

trong phần lớn các tính năng 

của hệ thống như việc in hoặc 

hiển thị. Nếu trong biểu ghi 

holdings/checkin hoặc biểu ghi 

tài liệu không chứa thông tin 

về callnumber, hệ thống sẽ sử 

dụng callnumber trong biểu ghi 

thư mục. 

CAPTIONS Chú thích. Nếu hệ thống thiết 

lập biểu ghi holdings/checkin 

theo định dạng MARC, trường 

CAPTIONS lưu trữ thông tin 

về các chú thích/mẫu số kỳ lên 

tới 6 cấp  độ của số liệt kê 

(enumeration) và 3 cấp độ của 

trình tự thời gian (chronology). 

Trường CAPTIONS phải là 

một trong ba trường MARC 

sau: 853, 854 hoặc 855. Ba 

trường này cùng nằm trong  

thẻ nhóm trường y. Các trường 

con 8, a-f và i-k được kiểm 

y hoặc 853 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

y853 

|810|av.|bno.|cpt.|i(year)|j(month

)|k(day) 
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soát bởi hệ thống. 

CHECK-IN Thẻ checkin ở định dạng 

không phải MARC (non-

MARC). Một dòng trong biểu 

ghi holdings/checkin chỉ ra 

trạng thái của thẻ, số lượng 

hộp (box) và  tần xuất phát 

hành của ấn phẩm (số ngày 

giữa các kỳ ấn phẩm); nếu số 

bên trái của trường này được 

nhập, thẻ (card) này sẽ được 

hiển thị. 

3 Hệ thống Tối đa 120 

hộp trên 

một thẻ 

checkin 

(checkin 

card). 

CHECK-IN Card: Status is 

current, 14 boxes, 60 days 

between issues 

 CHECK INFO Trường này được sử dụng bởi 

hệ thống để phân biệt  biểu ghi 

holdings/checkin. 

$ Hệ thống N/A N/A 

 CKIN INFO  

hoặc Checkin 

Info. 

Thẻ checkin (checkin card) 

hiển thị ở định dạng MARC. 

Tối đa 120 hộp (box) trên mỗi 

thẻ checkin. 

2 hoặc 950 

với một 

trường 

853/953 

(issues) 

trên một 

trường 

Hệ thống Tối đa 120 

hộp trên 

một thẻ 

checkin 

2950 |1C|2C|o|p0|u1|x0|y1|z1  

2853 |81|av.|bno.|u 

|vr|wd|i(year)|j(month)|k(day)  

2953 

|81|2S|92|40|w1|51|60|71|an|bn|n

0  

2863 |81.1|a |b |i1999|j01|k04  
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950, một 

trường 

854/954 

trên một 

trường 950 

(suppleme

nts), và 

một 

trường 

855/955 

trên một 

trường 950 

(indexes); 

một 

trường 

863/963 

trên một 

kỳ ấn 

phẩm 

(issue), 

một 

trường 

864/964 

trên một 

2963 

|81.1|1E|i1999|j01|k04|20|40  

2863 |81.2|a |b |i1999|j01|k05  

2963 

|81.2|1E|i1999|j01|k05|20|40  

2863 |81.3|a |b |i1999|j01|k06  

2963 

|81.3|1E|i1999|j01|k06|20|40  

2863 |81.4|a |b |i1999|j01|k07  

2963 

|81.4|1E|i1999|j01|k07|20|40  

2863 |81.5|a |b |i1999|j01|k08  

2963 

|81.5|1E|i1999|j01|k08|20|40 
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phần bổ 

sung 

(suppleme

nt), và một 

trường 

865/965 

trên một 

index. Các 

trường 85x 

và 86x 

tuân thủ 

theo quy 

định của 

MARC 

21; 95x và 

96x là 

những 

trường 

được 

Innovative 

định nghĩa 

theo định 

dạng gần 

giống với 
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MARC. 

ERM LINK Trường này chứa một giá trị 

"SLK<resource record 

number>" mà tạo ra một liên 

kết (link) giữa một biểu ghi 

của loại biểu ghi này với một 

biểu ghi tài nguyên (resource 

record). Tham khảo Linking 

Records in ERM để biết thêm 

thông tin chi tiết. 

l Hệ thống N/A N/A 

 IDENTITY Một trường chứa nội dung văn 

bản được sử dụng để phân biệt 

giữa các biểu ghi 

holdings/checkin (ví dụ: một 

biểu ghi cho bản giấy, một 

biểu ghi cho dạng microfilm); 

thường được xác định để hiển 

thị trên màn hình Summary. 

i hoặc 843 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

i843Microfilm edition 

 INT NOTE  

hoặc  Internal 

Note 

Ghi chú nội bộ được thêm vào 

theo yêu cầu của thư viện. 

z Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

zDO NOT BIND 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgerm/sgerm_link_records.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgerm/sgerm_link_records.html
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ITEM INFO Thông tin về các biểu ghi tài 

liệu được đính kèm. 

; Hệ thống Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

|ai70247262|c$0.00|d01-09-

2008|jo|pL00279002K|t1|3v.84:p

p.1/1024(2006) 

 LEADER Một trường có độ dài thay đổi 

do hệ thống tạo ra, không có 

chỉ thị và trường con, lưu trữ 

thông tin về biểu ghi 

holdings/checkin và cấu trúc 

của biểu ghi này. Tham khảo 

thêm Leader Field để biết thêm 

thông tin chi tiết. 

_ hoặc 

LEADER 

Hệ 

thống/thư 

viện 

N/A #####nam 22#####Ia 4500 

 LIB HAS  

hoặc Holdings 

Báo cáo tóm lược về các kỳ ấn 

phẩm mà thư viện sở hữu. 

Trường này có thể được chỉnh 

sửa bằng tay hoặc được tự 

động cập nhật như là các kỳ ấn 

phẩm được nhận về khi chúng 

được trả về từ bộ phận đóng 

tập.   

 

Các trường 863-868 của 

MARC cần được liên kết với 

thẻ nhóm trường 'h' để các 

h hoặc 

85x/86x 

hoặc 866-

868 

Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

h863 |81.1|a1-3|b1-12|i1994-

1996|wg|zbound issues cataloged 

separately 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_specfld_leader.html
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thông tin sở hữu được lưu trữ 

trong những trường này được 

hiển thị trong mục LIB HAS. 

Bạn cũng có thể tham khảo 

trường LIB HAS trong biểu 

ghi thư mục. 

LOCATIONS Trường này xuất hiện nếu 

trường có độ dài cố định 

LOCATION có giá trị là 

MULTI. Nếu các bản sao của 

ấn phẩm định kỳ được gửi tới 

nhiều kho/chi nhánh khác nhau 

và trường có độ dài cố định 

LOCATION là "MULTI", 

trường có độ dài thay đổi 

LOCATIONS được hệ thống 

tạo ra và hiển thị thông tin về 

mã kho và số lượng bản sao 

tương ứng (nếu kho nào chỉ 

được nhận một bản sao, số 

lượng này sẽ không hiển thị). 

Trường này không thể chỉnh 

sửa trực tiếp, nếu muốn chỉnh 

sửa trường này, bạn chỉ có thể 

1 Hệ thống N/A 1news(2),main(2) 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_holdings.html#FIXFLD040
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chỉnh sửa trường có độ dài cố 

định LOCATION. 

Bạn cũng có thể tham khảo 

thêm trường LOCATIONS 

trong biểu ghi thư mục trong 

tài liệu: LOCATIONS field in 

the bibliographic record và 

tham khảo trường 

LOCATIONS trong biểu ghi 

đơn đặt trong tài liệu: 

LOCATIONS field in order 

record. 

MESSAGE Thông báo/ tin nhắn. m Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

mUNBOUND: no.1(Jan-Feb 

1973),(1973)-

10(1974),no.12(1974),no. 25-

27(1977),no.29(1977),no.31(1978

)-no.47(1980),no.49(1981)-

58(1982),no.60(1982) 

 NOTE Phụ chú n Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

nONE COPY SHELVED IN 

CIRCULATION AND COPY 2 

BEING KEPT IN T.S.1.  

nVOL. 2-97 IN 

ARCHIVES(NOTE FROM 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LOCATIONS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#locations%20field%20in%20order%20record
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#locations%20field%20in%20order%20record
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SHELF LIST).  

nBIND BOTH COPIES, THEN 

SHELVE TOGETHER (PER 

MCW 3/3/98).  

nPUBLISHED JAN-JUNE & 

JULY-DEC. 

RESOURCE 

ID 

ID của tài nguyên. Các ID của 

tài nguyên cho phép bạn liên 

kết các biểu ghi 

holdings/checkin với các biểu 

ghi tài nguyên (resource 

record)  và để bảo vệ dữ liệu. 

p Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

pcom.proquest:acad2 

 ROUTING Chứa danh sách những người 

mà một tạp chí được định 

tuyến (rout). Trường này được 

hệ thống tự động tạo ra khi 

người dùng được thêm vào 

danh sách định tuyến (routing 

list) của tạp chí hoặc tạp chí 

này được thêm vào tệp tin 

Routing của một người dùng. 

Trường này không thể chỉnh 

sửa được. 

4 Hệ thống N/A 4For copy 1 nf,smm,lm,ref 
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TICKLER Thông tin cho lời nhắc nhở 

email (email reminder) cụ thể 

đối với một biểu ghi 

holdings/checkin đơn lẻ. 

Thông tin trong trường này có 

thể bao gồm: 

 Name (Tên) 

 Date (Ngày tháng) 

 Send to (Email nhận) 

 Subject (Chủ đề) 

 Header (Tiêu đề) 

 Footer (Cuối trang) 

k Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

Chú ý rằng 

mục 

header – 

cái mà 

được gửi 

đi như là 

lời nhắc 

nhở, được 

giới hạn 

tới 1,103 

kí tự. 

kbackordered issue 

reminder$20060207$bsmith@li

brary.edu$Backordered 

issue$Call vendor if 

backordered issue (v.216) has 

not been received by Feb. 

07$requested by Linda in the 

North Branch 

 TICKLERLO

G 

Thông tin từ người nhắc nhở 

email (ticklers), cho biết khi 

nào lời nhắc nhở được gửi đi 

và nội dung của nó. Trường 

này bao gồm các thông tin sau:  

 Name (Tên) 

 Event Date (Ngày diễn ra 

sự kiện) 

u Hệ thống Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

 

ubackordered issue 

reminder$20060207$20060206$

bsmith@library.edu$Backorder

ed issue$Call vendor if 

backordered issue (v.216) has 

not been received by Feb. 07. 
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 Fixed Field Date (Ngày 

trường được chỉnh sửa) 

 Sent to (email nhận) 

 Subject (Chủ đề) 

 Header (Tiêu đề) 

VEN ADDR  

hoặc Vendor 

Address 

Trường này nếu tồn tại thì sẽ 

luôn luôn được dùng để in trên 

thư khiếu nại ấn phẩm định kỳ 

để làm địa chỉ của nhà cung 

cấp. Nó được bắt buộc nếu mã 

trong trường VENDOR có giá 

trị là "NONE". Tuy nhiên, nó 

cũng ghi đè trường có độ dài 

thay đổi ADDRESS1 trong 

biểu ghi nhà cung cấp nếu mã 

trong trường VENDOR của 

biểu ghi này có giá trị khác 

"NONE". (ADDRESS1 trong 

biểu ghi nhà cung cấp là địa 

chỉ liên quan đến mã của nhà 

cung cấp trong 

trường VENDOR khi bạn tạo 

q Thư viện Tối đa là 5 

dòng với 

28 kí tự 

trên một 

dòng, mỗi 

dòng được 

ngăn cách 

bởi một 

dấu '$' và 

không 

khoảng 

cách. 

 

qJ.Noe Herrera$Libros de 

Colombia$Transversal 8A 

Numero 109-44$SANTAFE DE 

BOGOTA$COLOMBIA 
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biểu ghi nhà cung cấp). 

 Bạn nên sử dụng trường VEN 

ADDR khi gặp một trong hai 

trường hợp sau: 

 Bạn muốn liên kết một 

nhà cung cấp với một 

đơn đặt ấn phẩm định kỳ 

nhưng lại muốn các đơn 

khiếu nại ấn phẩm định 

kỳ được gửi tới một địa 

chỉ khác địa chỉ trong 

trường ADDRESS1 của 

biểu ghi nhà cung cấp đó. 

 

 Giá trị trong trường 

VENDOR của biểu ghi 

checkin là "NONE". 

 

Nội dung của trường này phải 

được định dạng sao cho địa chỉ 

phù hợp với các mẫu đơn 

khiếu nại ấn phẩm định kỳ: 4 

hoặc 5 dòng với 28 kí tự trên 
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một dòng, mỗi dòng được ngăn 

cách bởi một dấu '$' và không 

khoảng cách. 

Bạn cũng có thể tham khảo 

thêm trường VEN ADDR 

trong biểu ghi đơn đặt ở tài 

liệu: VEN ADDR field in 

order record. 

VEN NOTE 

hoặc Vendor 

Note 

Ghi chú cho nhà cung cấp. v Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

vAcct. 7620181F 

 VEN TITLE #  

hoặc Vendor 

Title No. 

Số định danh của nhà cung cấp 

(Vendor Title Number). Nó 

cũng được gọi là Vendor ID #. 

Trường này có thể được tự 

động cập nhật hoặc các nhà 

cung cấp có thể thể hiện số 

định danh Vendor ID # của họ 

trên hóa đơn. 

f Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự. 

fCG3003800AA036965002 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
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VIII. Biểu ghi nhà cung cấp (Vendor record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi nhà cung cấp 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi nhà cung cấp. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể 

hiện (nếu có): 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi nhà cung cấp 

Mã 

trường 
Nhãn trường Mô tả 

Định 

dạng 

mã 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới 

hạn 
ví dụ 

 

153 AVG WEEKS  

hoặc 

Average Weeks 

Thời gian trung bình 

giao tài liệu trung 

bình theo  đơn vị 

tuần 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

144 CANCELS  

hoặc 

No. of Cancels 

Tổng số đơn đặt 

hàng liên quan đến 

nhà cung cấp đã bị 

huỷ bỏ. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

179 
 

138 CLAIMCYCLE 

hoặc 

Claim Cycle 

Mã của trường này 

xác định thời gian 

chờ (bao nhiêu ngày) 

cho tới khi hệ thống 

xác định đơn hàng là 

quá hạn và sẵn sàng 

để gửi khiếu nại. Mã 

này được định nghĩa 

trong bảng Claim 

Cycle Values. 

Chữ in 

thường 

Thư viện Độ 

dài tối 

đa của 

mã: 1 

ký tự 

Mã  ĐỊNH NGHĨA 

  RUSH CLAIM1 CLAIM2 

 a 30 60 90 

 b 30 120 240 

 

  

143 CLAIMS  

hoặc 

No. of Claims 

Tổng số khiếu nại đã 

gửi tới nhà cung cấp 

này 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

148 CPY RCVD  

hoặc 

Copies Received 

Tổng số bản sao đã 

nhận từ nhà cung cấp 

này. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

154 DISCOUNT  

hoặc 

Phần trăm giảm giá 

(dựa trên giá niêm 

Chữ số Thư viện 0-99 10 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_claim_cycles.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_claim_cycles.html
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Discount 
yết) cho tất cả các 

đơn đặt hàng của nhà 

cung cấp này. 

152 EPRICE CNCL  

hoặc 

Est. Price Canc. 

Tổng số chi phí dự 

chi của các đơn hàng 

đã huỷ liên quan đến 

nhà cung cấp này. 

Chữ số Thư viện N/A N/A 

 

151 EPRICE RCVD  

hoặc 

Est. Price Recv 

Tổng số chi phí dự 

chi của các đơn hàng 

đã nhận từ nhà cung 

cấp này. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

157 GIR CODE Được sử dụng trong 

các đơn đặt hàng 

điện tử EDIFACT để 

xác định thông tin 

nào trong đơn hàng 

điện tử được gửi đến 

nhà cung cấp. 

Chữ số Thư viện 0-4 MÃ ĐỊNH NGHĨA 

0 no GIR 

1 GIR, no address 

2 GIR with address 

3 GIR with call number, no address 

4 GIR with call number and address 
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150 INV TOT 

hoặc 

Invoice Total 

Tổng số tiền đã 

thanh toán cho nhà 

cung cấp. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

146 INVOICES  

hoặc 

No. of Invoices 

Số lượng hoá đơn đã 

thanh toán cho nhà 

cung cấp. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

156 LANGUAGE  

hoặc 

Language 

Ngôn ngữ của nhà 

cung cấp. 

Chữ cái Thư viện Độ 

dài tối 

đa của 

mã: 3 

ký tự 

ENG 

 

147 ORD CLMD 

hoặc 

Orders Claimed 

Tổng số đơn đặt 

hàng đã được gửi 

khiếu nại tới nhà 

cung cấp. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

149 ORD TOT 

hoặc 

Tổng số tiền dự chi 

của tất cả các đơn đặt 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 
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Order Total 
hàng liên quan đến 

nhà cung cấp này. 

142 ORDERS  

hoặc 

No. of Orders 

Tổng số đơn đặt 

hàng đã gửi tới nhà 

cung cấp này. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

145 RECEIPTS  

hoặc 

No. of Receipts 

Tổng số đơn đặt 

hàng đã nhận từ nhà 

cung cấp này. 

Chữ số Hệ thống N/A N/A 

 

139 VCODE1  

hoặc 

Vendor Code 1 

Mã này có thể sử 

dụng để phân loại 

các nhà cung cấp (ví 

dụ nhà cung cấp 

trong nước/ nhà cung 

cấp nước ngoài) hoặc 

xác định các nhà 

cung cấp có thể tiếp 

nhận các đơn hàng 

điện tử có định dạng 

Chữ in 

thường 

Thư viện Độ 

dài tối 

đa của 

mã: 1 

ký tự  

 

Độ 

dài tối 

đa của 

định 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

f foreign vendor 
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khác nhau.  nghĩa 

mã: 

32 ký 

tự 

140 VCODE2  

hoặc 

Vendor Code 2 

Mã này có thể sử 

dụng để phân loại 

các nhà cung cấp (ví 

dụ nhà cung cấp 

trong nước/ nhà cung 

cấp nước ngoài) hoặc 

xác định các nhà 

cung cấp có thể tiếp 

nhận các đơn hàng 

điện tử có định dạng 

khác nhau. 

Chữ in 

thường 

Thư viện Độ 

dài tối 

đa của 

mã: 1 

ký tự 

 

Độ 

dài tối 

đa của 

định 

nghĩa 

mã: 

32 ký 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA  

s Nhà cung cấp có thể nhận khiếu 

nại ấn phẩm định kỳ ở định dạng  

X12-869. 
 

 

141 VCODE3  Mã này có thể sử Chữ in Thư viện Độ MÃ ĐỊNH NGHĨA 
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hoặc 

Vendor Code 3 

dụng để phân loại 

các nhà cung cấp (ví 

dụ nhà cung cấp 

trong nước/ nhà cung 

cấp nước ngoài) hoặc 

xác định các nhà 

cung cấp có thể tiếp 

nhận các đơn hàng 

điện tử có định dạng 

khác nhau. 

thường dài tối 

đa của 

mã: 1 

ký tự 

 

Độ 

dài tối 

đa của 

định 

nghĩa 

mã: 

32 ký 

tự 

d Nhà cung cấp có thể nhận được 

đơn đặt hàng điện tử 

(EDIFACT) 

e Nhà cung cấp có thể nhận được 

đơn đặt hàng dạng BISAC. 
 

155 VENDOR MSG  

hoặc 

Vendor Message 

Tin nhắn liên quan 

tới nhà cung cấp, 

xuất hiện trên các 

đơn đặt hàng và các 

khiếu nại gửi tới nhà 

cung cấp. 

Chữ và 

số 

Thư viện Số 

lượng 

tin 

nhắn 

tối đa: 

26 

 

Attn: Robert Smith 
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Số 

lượng 

ký tự 

tối đa 

của 

mỗi 

tin 

nhắn: 

128 

 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi nhà cung cấp 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài thay đổi trong biểu ghi nhà cung cấp. Cả nhãn rút gọn và nhãn đầy đủ đều 

được mô tả (nếu có). Lưu ý rằng danh sách dưới đây chỉ là những trường tiêu chuẩn. Thư viện của bạn có thể thiết lập để 

thay đổi hoặc thêm các trường mới. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi nhà cung cấp 

Tên trường Mô tả 

Thẻ 

nhóm 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 
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bởi 

ACCTNUM  

hoặc 

Account No. 

Số tài khoản của nhà cung 

cấp 

l Thư viện Tối đa 19 

kí tự 

l123-456-789 

 ADDRESS1 Địa chỉ chính của nhà cung 

cấp: chứa tên đầy đủ và địa 

chỉ của nhà cung cấp. Các 

đơn đặt của thư viện khi gửi 

tới nhà cung cấp sẽ được 

gửi đến địa chỉ này. 

ADDRESS1 được in trên 

đơn đặt hàng và thư khiếu 

nại gửi tới nhà cung cấp. 

Bạn cũng có thể nhìn thấy 

địa chỉ nhà cung cấp (VEN 

ADDR) trong biểu ghi 

checkin (checkin) và biểu 

ghi đơn đặt (order). 

Bạn có thể tham khảo thêm 

a Thư viện Tối đa là 

200 kí tự 

trên 5 

dòng, tuy 

nhiên, chỉ 

có 28 kí 

tự đầu 

tiên của 

mỗi dòng 

được hiển 

thị trên 

đơn đặt 

hàng và 

thư khiếu 

nại nhà 

aBison Press$Orders$299 4th Av 

NW$Calgary, AB T21 7K4$Canada 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_holdings.html#VEN%20ADDR%20checkin
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_order.html#VEN%20ADDR%20order
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về trường này trong tài 

liệu: How Sierra Stores 

Address Fields. 

cung cấp. 

ADDRESS2 Địa chỉ phụ của nhà cung 

cấp. Địa chỉ phụ để gửi 

thanh toán tới nhà cung cấp. 

b Thư viện Tối đa 

200 kí tự 

được chia 

thành tối 

đa 5 

dòng. 

bBison Press$Payments$299 4th Av 

NW$Calgary, AB T21 7K4$Canada 

 ALTCODE  

hoặc 

Alternate Code 

Mã nhà cung cấp. Mã này 

được cơ quan chủ quản của 

thư viện sử dụng để phân 

biệt giữa các nhà cung cấp. 

(Cơ quan chủ quản của thư 

viện có thể là thành phố mà 

thư viện trực thuộc, trường 

đại học…, là chủ của nguồn 

ngân sách của thư viện). 

Trường này được sử dụng 

d Thư viện Tối đa 11 

kí tự. 

dbisonbooks 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists_bool_addresses.html#How
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_lists_bool_addresses.html#How
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nhằm mục đích thống kê. 

CONTACT Thông tin liên hệ của nhà 

cung cấp. 

k Thư viện Tối đa 49 

kí tự. 

kbuffler joe 

 EMAIL Địa chỉ email của nhà cung 

cấp. Địa chỉ email này phải 

được xuất hiện trong trường 

NOTE3 của đơn đặt điện tử 

(electronic ordering). 

e Thư viện  Tối đa 99 

ký tự. 

eorders@baker_taylor.com 

 FAX Số fax của nhà cung cấp. f Thư viện Tối đa 49 

kí tự. 

f555-794-9218 

 FTP INFO Thông tin kết nối FTP (giao 

thức chuyển nhượng tệp tin) 

cho website của nhà cung 

cấp. Thông tin này được sử 

dụng để tìm kiếm các tệp 

tin thông qua FTP (retrieve 

files via FTP) trong suốt 

quá trình xử lý hóa đơn điện 

g Thư viện Tối đa 

10,000 kí 

tự 

ftp.baker_taylor.com$1a2b3c$456def7 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_vendor.html#NOTE3
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoice_retrieve_ftp.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoice_retrieve_ftp.html
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tử.  

Trường này lưu trữ các 

thông tin như: địa chỉ IP, tài 

khoản login và mật khẩu. 

NOTE1 Văn bản ghi chú 1. 

NOTE1 được sử dụng 

trong báo cáo được in ra 

(Invoice Registers) trong 

quá trình xử lý quỹ (posting 

process). Các thư viện 

thường sử dụng trường này 

để lưu trữ thông tin về số tài 

khoản của họ với nhà cung 

cấp hoặc mã số nhà cung 

cấp mà phòng kế toán của 

họ lưu trữ. 

n Thư viện Tối đa 99 

kí tự 

n1825b 

 NOTE2 Văn bản ghi chú 2.  

 

Đặt trước dữ liệu trong 

m Thư viện Tối đa 99 

kí tự 

m$0064=1691234 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_reports_invregister.html
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trường này kí tự đô-la ('$'). 

Trường này được sử dụng 

trong đơn đặt hàng điện tử 

(BISAC ordering):  

 

BISAC: 

 

NOTE2 $0064=<Vendor 

SAN>  

 

(Đối với đơn đặt BISAC, 

Vendor SAN có thể được 

nhập vào trường NOTE2 

hoặc NOTE3.)  

 

Để sử dụng một trong hai 

loại đơn đặt hàng điện tử 

(electronic ordering), bạn 

phải đưa thông tin này vào 

các trường NOTE thích 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_pos.html


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

191 
 

hợp. 

NOTE3 Văn bản ghi chú 3.  

 

Đặt trước dữ liệu trong 

trường này kí tự đô-la ('$'). 

Trường này được sử dụng 

để trong đơn đặt hàng điện 

tử ( BISAC hoặc 

EDIFACT):  

 

BISAC: 

 

NOTE3 $EMAIL=<Vendor 

email address> 

hoặc 

NOTE3 $EMAIL=<Vendor 

email 

address>$0064=<Vendor 

SAN>  

 

o Thư viện Tối đa 99 

kí tự 

o$EMAILorders@vendorx.com 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_po_preparing.html
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EDIFACT: 

 

NOTE3 

$VENDSAN=<Vendor 

SAN>  

 

Để sử dụng một trong hai 

loại đơn đặt hàng điện tử 

(electronic ordering), bạn 

phải đưa thông tin này vào 

các trường NOTE thích 

hợp. 

PHONE NUM  

hoặc 

Telephone 

Số điện thoại của nhà cung 

cấp. 

p Thư viện Tối đa 49 

kí tự 

p555-743-4395 

 SPECIAL Trường đặc biệt, do thư 

viện tự quy định. 

z Thư viện Tối đa 99 

kí tự 

N/A 

 URL Website của nhà cung cấp y Thư viện Tối đa yhttp://www.vendor.com 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_send_pos.html
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10,000 kí 

tự 

VENCODE  

hoặc  

Vendor Code 

Mã của nhà cung cấp (mã 

duy nhất dùng để xác định 

nhà cung cấp). Thông tin 

này được nhập vào trường 

có độ dài cố 

định VENDOR trong biểu 

ghi đơn đặt (order record). 

c Thư viện Tối đa 5 

kí tự 

cbison 

 VENNAME  

hoặc 

Vendor Name 

Tên đầy đủ của nhà cung 

cấp. 

t Thư viện Tối đa 49 

kí tự 

tBison Press 

 VENDOR INFO Thông tin nhà cung cấp. 

Trường này được hệ thống 

sử dụng để xác định các 

biểu ghi nhà cung cấp. 

+ Hệ thống N/A N/A 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_fixed_field_types_order.html#FIXFLD022
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IX. Biểu ghi hóa đơn (Invoice record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi hóa đơn 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi hóa đơn. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể hiện 

(nếu có): 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi hoá đơn 

Mã số 

trường 
Nhãn trường Mô tả 

Định 

dạng mã 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập 

bởi 

Giới 

hạn 
Ví dụ 

 

128 INV DATE  

hoặc 

Invoice Date 

Thời gian (ngày) trên 

hoá đơn của nhà cung 

cấp được nhập vào bởi 

người dùng. 

month-

day-year 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc day-

month-

year (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-yyyy 

Thư 

viện 

Nhập 

một 

thời 

gian 

(ngày) 

theo 

định 

dạng đã 

quy 

định. 

04-12-99 hoặc 12-04-2001 

 

130 INV 

STATUS 

Trạng thái của hoá đơn. 

Trạng thái này được 

Chữ in 

thường 

Hệ 

thống 

Độ dài 

tối đa 
MÃ ĐỊNH NGHĨA 
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hoặc 

Invoice status 

thay đổi bởi hệ thống 

khi người dùng xử lý 

một hoá đơn. Trạng thái 

của hoá đơn được sử 

dụng nội bộ và không 

hiển thị trên hoá đơn.  

hoặc chữ 

số 

của mã: 

1 ký tự 
s Suspended 

(Tạm dừng) 

f ready to post 

(Sẵn sàng để 

post) 

1 post step 1 

(Post bước 1) 

2 post step 2 

(Post bước 2) 

3 post step 3 

(Post bước 3) 

4 post step 4 

(Post bước 4) 

5 post step 5 

(Post bước 5) 

6 post step 6 

(Post bước 6) 

c Complete 

(Hoàn thành) 
 

133 NCODE1  Hiện tại không sử dụng. N/A N/A N/A N/A 
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hoặc 

Inv code1 

134 NCODE2  

hoặc 

Inv code2 

Hiện tại không sử dụng. N/A N/A N/A N/A 

 

135 NCODE3  

hoặc 

Inv code3 

Hiện tại không sử dụng. N/A N/A N/A N/A 

 

129 PAID DATE Ngày mà hoá đơn kết 

thúc (finish). 

month-

day-year 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

hoặc day-

month-

year (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-yyyy 

Hệ 

thống 

Nhập 

một 

thời 

gian 

(ngày) 

theo 

định 

dạng đã 

quy 

định 

04-12-99 hoặc 12-04-2001 

 

132 POST_DATE 
hoặc 

Post date 

Ngày mà hoá đơn được 

post. 

Trường này do hệ thống 

tạo ra để sử dụng nội 

bộ. 

month-

day-year 

(mm-dd-

yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) 

Hệ 

thống 

Nhập 

một 

ngày 

theo 

định 

dạng đã 

04-12-99 hoặc 12-04-2001 
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hoặc day-

month-

year (dd-

mm-yy 

hoặc dd-

mm-yyyy 

quy 

định. 

131 SET_RDATE 
hoặc 

Set rdate 

Trường này lưu trữ thiết 

lập của tùy chọn Use 

Paid Date as Receive 

Date (Sử dụng ngày 

thanh toán làm ngày 

nhận tài liệu). Người 

dùng có thể thay đổi 

thiết lập này từ thẻ 

Invoice (Admin > 

Settings > Invoice). 

 

Mặc dù người dùng có 

thể thay đổi thiết lập 

này, tuy nhiên trường 

này được tạo ra bởi hệ 

thống và chỉ sử dụng 

nội bộ. 

 

Chữ số Hệ 

thống 

Độ dài 

tối đa 

của mã: 

1 ký tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

0 Hệ thống sử dụng 

mã này khi ô Use 

Paid Date as 

Receive Date không 

được chọn. Hệ thống 

sẽ không tự động 

cập nhật trường 

RDATE trong biểu 

ghi đơn đặt. 

1 Khi ô Use Paid 

Date as Receive 

Date được chọn, hệ 

thống sẽ cập nhật 

trường RDATE cho 

mỗi biểu ghi đơn đặt 

hàng trên hoá đơn 

khi phiên giao dịch 

được post.  
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2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi hóa đơn 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài thay đổi trong biểu ghi hóa đơn. Cả nhãn rút gọn và nhãn đầy đủ đều được mô 

tả (nếu có). Lưu ý rằng danh sách dưới đây chỉ là những trường tiêu chuẩn. Thư viện của bạn có thể thiết lập để thay đổi 

hoặc thêm các trường mới. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi hoá đơn 

Trường Mô tả 

Thẻ 

nhóm 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn Ví dụ 
 

FORCUR 

hoặc 

For 

Currency 

Trường này chứa thông tin về 

ngoại tệ, bao gồm: 

 Tỷ giá ngoại tệ 

 Mã ngoại tệ 

 Định dạng 

 

Tham khảo thêm trong bảng 

Foreign Currency Codes and 

Rates để biết thêm thông tin 

về các yếu tố dữ liệu này.  

f Thư viện N/A f|cgbp|r1.6454|f,.2bp 

 

INV INFO Trường này được sử dụng bởi 

hệ thống để xác định các biểu 

) Hệ thống N/A N/A 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_forcur.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_sys_param_forcur.html
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ghi hoá đơn.  

INV 

NUMBER 

Số hoá đơn, được lấy từ hoá 

đơn của nhà cung cấp.  

n Thư viện Người dùng có 

thể nhập tối đa 

19 ký tự. 

211068 

 

INV 

TOTALS 

Trường này chứa các khoản 

tiền khác nhau của hoá đơn, 

bao gồm:  

 Số tiền mua tài liệu 

(trường con |n; chưa tính 

các khoản phí khác) 

 Phí vận chuyển (trường 

con |s) 

 Tiền thuế (trường con |t) 

 Số tiền chiết khấu / phí 

dịch vụ (trường con |d) 

 Tổng cộng tiền (trường 

con |g). 

 

Nếu hoá đơn sử dụng ngoại 

tệ, các khoản tiền này cũng 

được tính bằng loại ngoại tệ 

đó.  

 

Lưu ý rằng trường con |t  lưu 

t Thư viện N/A t|g28206|n28206|t0|s0|d0 
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trữ các khoản tiền thuế ở mức 

độ tổng quát, bao gồm thuế 

GST hoặc VAT được áp dụng 

cho một quỹ chuyên dụng. 

Các khoản thuế ở cấp độ từng 

dòng (line – level) được lưu 

trữ trong trường có độ dài 

thay đổi LINE ITEM trong 

biểu ghi hóa đơn. 

INV 

VENDOR 

Trường này chứa thông tin về 

nhà cung cấp, bao gồm:  

 Mã nhà cung cấp (trường 

con |a). 

 Chỉ mục (index); được sử 

dụng nội bộ cho hoá đơn 

có nhiều nhà cung cấp 

khác nhau (trường con |y). 

 Số chứng từ (voucher) 

(trường con |c). 

 Tổng hóa đơn (invoice 

total): Tổng số tiền trên 

hoá đơn cho mỗi nhà cung 

cấp (trường con |d). 

 

v Hệ thống N/A v|abaker|y1|c483|d30940 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgacq/sgacq_invoic_vat_gst.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_invoice.html#line_item
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Nếu hoá đơn có nhiều hơn 1 

nhà cung cấp, hệ thống sẽ lưu 

trữ mỗi nhà cung cấp trong 

một trường riêng biệt. Tổng 

hoá đơn (invoice total) chỉ là 

của nhà cung cấp đó (không 

phải của tất cả các nhà cung 

cấp trên hóa đơn) và sẽ được 

tính theo loại tiền tệ mà thư 

viện hay sử dụng (local 

currency) (nếu sử dụng ngoại 

tệ). 

LINE 

ITEM 

Trường này chứa thông tin về 

một dòng (tương ứng với một 

đơn đặt hàng đã đặt cho một 

nhan đề tài liệu) trong hoá 

đơn. Trường này bao gồm các 

trường con dưới đây:  

 Số dòng (line number) 

 Số biểu ghi đơn đặt 

(order record number) 

 Số tiền đã thanh toán 

(paid amount) 

 Số tiền thế chấp  

l Thư viện 

/hệ thống 

Trường con 

Nhan đề tài 

liệu (title) 

chứa tối đa 30 

ký tự. Trường 

con ghi chú 

chứa tối đa 35 

ký tự.  

Tất cả các 

trường được 

giới hạn trong 

10000 ký tự.  

l|z1|ao1080585|b1548|c0|d0|e0 

|fgenbk|g1|h1|i0|ja|k0|l 

|mFrom the eye of the storm : 

the|n|p346 

|vbaker|y0.1|r20070719040000 

|t20080719040000 
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(lien amount) 

 lien flag 

 Giá niêm yết 

(list price) 

 Quỹ 

(fund) 

 Quỹ con  

(subfund) 

 Số bản sao đặt mua 

(number of copies) 

 Quỹ ngoài 

(external fund) 

 Trạng thái đơn hàng 

(order status) 

 Thuế sử dụng (usetax) 

 Ghi chú đơn hàng (line 

item note) 

 Nhan đề tài liệu (title) 

 multi flag 

 Nhà cung cấp (vendor) 

 Mã chứng từ (voucher 

id (tham khảo thêm 

thông tin dưới đây). 

 Ngày bắt đầu đăng kí 
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(subscription starting 

date) 

 Ngày kết thúc đăng kí 

(subscription ending 

date) 

 Thuế (tax) 

 

Phần lớn các thông tin trên 

được cung cấp bởi hệ thống 

trong quá trình tạo hoá đơn; 

các thông tin còn lại như số 

tiền thanh toán, ghi chú đơn 

hàng và ngày đăng ký 

(subscription dates) được 

nhập vào bởi người dùng. 

Trong biểu ghi hoá đơn, mỗi 

tài liệu (tương ứng với đơn 

hàng) được nhập vào trong 

một trường riêng biệt. 

Tuỳ thuộc vào các thiết lập hệ 

thống mà tiền thuế GST hoặc 

VAT sẽ được người dùng 

nhập vào từng dòng trong hóa 

đơn hoặc được hệ thống tính 
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toán theo tỉ lệ đã xác định và 

thêm vào trong quá trình post 

hóa đơn. 

Lưu ý rằng giá trị ngày đăng 

ký (subscription dates) là tuỳ 

chọn và có thể không hiển thị 

trong quá trình lập hoá đơn, 

tuỳ thuộc vào các thiết lập 

cho hoá đơn (trong mục 

Admin > Settings > Invoice). 

  

Trường con voucher id được 

sử dụng nội bộ, bao gồm số 

chỉ mục và số dòng của nhà 

cung cấp. 

 

Số chỉ mục của nhà cung cấp 

(vendor index number) được 

sử dụng để khớp với đơn hàng 

của nhà cung cấp khi có nhiều 

nhà cung cấp trên cùng một 

hoá đơn.  

 

Số dòng của nhà cung cấp 
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(vendor line number) được sử 

dụng bởi hệ thống để xác định 

các dòng tài liệu (tương ứng 

với đơn hàng) sẽ được chuyển 

tới nhà cung cấp đó. 

TAX 

TYPE 

Trường này lưu trữ thông tin 

về thuế nếu thư viện kích hoạt 

tính năng thanh toán các hoá 

đơn sử dụng thuế GST hoặc 

VAT (GST or VAT). Các 

thông tin bao gồm loại thuế 

(GST hoặc VAT) và tên của 

quỹ chuyên dụng (nếu áp 

dụng). 

 

g Hệ thống N/A |ftaxfund|tgst 

 

USETAX 

RATE 

Trường này chứa thông tin về 

thuế suất (usetax) sử dụng, 

bao gồm các thông tin sau: 

 Kiểu áp dụng thuế sử 

dụng (usetax) 

 Tỷ lệ (rate) 

 Phí bổ sung 

 Quỹ 

 

u Thư viện 

   

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


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

206 
 

Người dùng có thể chọn một 

kiểu áp dụng thuế sử dụng từ 

danh sách các giá trị thả 

xuống của mục apply 

usetax trong quá trình xử lý 

hoá đơn, cũng như chọn tỷ lệ 

phần trăm thuế từ một danh 

sách đã được xác định trước. 

Phí bổ sung và quỹ được cung 

cấp bởi hệ thống. 

Để tìm hiểu thêm về cách 

nhập hóa đơn với Use tax, vui 

lòng tham khảo tài liệu: 

Entering Invoices with Use 

Tax. 

 

X. Biểu ghi khóa học (Course record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi khóa học 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi khóa học. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể hiện 

(nếu có): 

Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi khóa học 

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


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

207 
 

Mã 

trường 
Nhãn trường Mô tả Định dạng 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

bởi 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 

 090 BEGIN DATE  

hoặc Beginning 

Date 

Ngày mà khóa học bắt đầu tháng-ngày-

năm (mm-

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

ngày-tháng-

năm (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

yyyy) 

Thư viện Nhập theo 

định dạng 

đã quy 

định 

08-07-99 or 21-07-

2000 

 115 

116 

117 

CCODE1 (Course 

Code 1) 

 

CCODE2 (Course 

Code 2) 

 

CCODE3 (Course 

Thư viện xác định tên và mục 

đích của những trường này bao 

gồm mã của các giá trị trong 

trường và định nghĩa của chúng. 

Chủ yếu được sử dụng nhằm mục 

đích thống kê trong tính năng Ẩn 

các biểu ghi khóa học không hoạt 

động (Suppress Inactive Course 

Chữ cái 

thường hoặc 

chữ số. 

Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

1 kí tự. 

 

Số lượng 

mã tối đa: 

32  

 

CCODE: 1 

 

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


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

208 
 

Code 3) Records). Độ dài tối 

đa của 

định nghĩa 

trường: 25 

kí tự. 

091 END DATE 

hoặc Ending Date 

Ngày mà khóa học kết thúc. month-day-

year (mm-

dd-yy hoặc 

mm-dd-

yyyy) hoặc 

day-month-

year (dd-

mm-yy hoặc 

dd-mm-

yyyy) 

Thư viện Nhập theo 

định dạng 

đã quy 

định 

09-07-99 hoặc 17-

12-2002 

 092 LOCATION 

hoặc Location 

Mã của kho – Nơi mà các tài liệu 

của khóa học được đặt. 

Chữ cái 

hoặc chữ số 

Thư viện Độ dài tối 

đa của mã: 

5 kí tự. 

resrv 

  

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgcir/sgcir_course_suppress.html
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2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi khóa học 

Bảng dưới đây mô tả các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi khóa học, bao gồm cả nhãn đầy đủ và nhãn rút gọn của 

mỗi trường. Chú ý rằng các trường được liệt kê dưới đây là các trường tiêu chuẩn. Tùy thuộc vào thiết lập của thư viện mà 

những trường này có thể được sử dụng hoặc không. 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi khóa học 

Trường Mô tả 

Thẻ 

nhóm 

trường 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bở 

Giới 

hạn 
Ví dụ 

 COUR NOTE  

hoặc Course Note 

Ghi chú cho khóa học. Một 

biểu ghi khóa học có thể chứa 

nhiều trường COUR NOTE. 

n Thư viện Tối đa 

10,000 

kí tự. 

nSeminar lab 

 COURSE  

hoặc Course 

Name/Number 

Trường này có thể xuất hiện 

nhiều lần trong một biểu ghi 

và nó được sử dụng như là 

một điểm truy cập  để tìm 

kiếm biểu ghi. 

r Thư viện Tối đa 

10,000 

kí tự. 

rEconomics 101 

 COURSE INF N/A ( Hệ 

thống 

N/A N/A 
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ITEM ID Trường này được hệ thống tạo 

ra, chứa thông tin về một tài 

liệu được đặt trong một cơ sở 

dữ liệu khóa học. 

Tối đa 350 biểu ghi tài liệu có 

thể đính kèm tới một biểu ghi 

cơ sở dữ liệu khóa học thông 

qua trường này. 

Trường này chứa số biểu ghi 

tài liệu, ngày tài liệu được kích 

hoạt/bỏ kích hoạt 

(active/inactive) và trạng thái 

của nó (a = active, i = 

inactive). 

9 Hệ 

thống 

N/A 9i1011659:06-05-03:a 

 PROF/TA  

hoặc 

Professor/Instructor 

Tên giảng viên của khóa học 

(chú ý nhập họ trước tên sau). 

Giảng viên của khóa học có 

thể là một giáo sư, trợ giảng, 

người thuyết giảng, người 

hướng dẫn hoặc tên của bất cứ 

ai có thể dùng để làm điểm 

truy cập khi tìm kiếm biểu ghi 

khóa học. Trường này có thể 

p Thư viện Tối đa 

10.000 

kí tự. 

pKenan Lopcu 
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được lặp lại nhiều lần nếu 

muốn. 

PSWD Mật khẩu của khóa học. 

Thẻ nhóm trường này có thể 

được thay đổi trong tùy chọn 

Tag to use for course 

passwords in course records. 

Còn theo mặc định, hệ thống 

sử dụng thẻ s. 

s Thư viện Tối đa 

10.000 

kí tự 

spassword 

 URL Đường dẫn (URL) được liên 

kết với biểu ghi khóa học. 

Việc chèn các URL vào biểu 

ghi khóa học bắt buộc phải có 

những thiết lập đặc biệt. Vui 

lòng liên hệ với Innovative 

thêm chức năng này vào hệ 

thống của bạn. 

y hoặc 

856 

Thư viện Tối đa 

10.000 

kí tự 

yhttp://www.library.edu/prof_page.htm 

 XI. Biểu ghi nhất quán (Authority record) 

1. Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi nhất quán 

Bảng dưới đây mô tả các trường có chiều dài cố định trong biểu ghi nhất quán. Cả nhãn ngắn và nhãn dài sẽ được thể hiện 

(nếu có): 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_course_pass_tag.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_course_pass_tag.html
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Các trường có độ dài cố định trong biểu ghi nhất quán 

Mã 

trường 
Nhãn trường Mô tả 

Kiểu 

giá trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được 

nhập bởi 

Giới hạn 

kí tự 
Ví dụ 

 112 

113 

ACODE1 (Auth. 

Code 1) 

 

ACODE2 (Auth. 

Code 2) 

Thư viện tự định 

nghĩa tên và mục đích 

sử dụng của những 

trường này, bao gồm 

xác định mã và định 

nghĩa của chúng.  

Chữ cái 

thường 

hoặc 

chữ số 

Thư viện Chiều dài 

tối đa của 

mã: 1 kí 

tự. 

 

Chiều dài 

tối đa của 

định 

nghĩa mã: 

25 kí tự. 

 

Số lượng 

mã tối đa: 

32 mã cho 

mỗi 

trường. 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

m Modified 

(được chỉnh sửa) 
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111 AMARCTYPE 

hoặc MARC 

Type 

Cho biết biểu ghi nhất 

quán hiện tại là định 

dang nào: MARC 21, 

UNIMARC, 

UKMARC, hay 

Chinese MARC. 

 

Trường này được sử 

dụng bởi các thư viện 

áp dụng nhiều loại 

khung mẫu khác nhau. 

Chữ cái 

thường 

Thư viện Độ dài tối 

đa của 

mã: 1 kí 

tự 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

<blank> MARC 21 

c Chinese MARC 

u UNIMARC 

k UKMARC 

 

 114 ASUPPRESS 

hoặc Auth. 

Suppress 

Hiển thị/ẩn biểu ghi 

nhất quán. Thư viện 

của bạn có thể xác 

định tên trường, các 

mã trong trường và 

định nghĩa cho mỗi 

mã. 

Chữ cái 

thường 

hoặc số 

Thư viện Chiểu dài 

tối đa của 

mã: 1 kí 

tự. 

 

Chiều dài 

tối đa của 

định 

nghĩa mà: 

25 kí tự. 

 

Số lượng 

MÃ ĐỊNH NGHĨA 

n SUPPRESS 

(ẩn) 
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mã tối đa: 

32 mã cho 

mỗi 

trường. 

2. Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi nhất quán 

Tất cả những trường được mô tả trong bảng dưới đây là tất cả các trường có độ dài thay đổi có thể có trong biểu ghi nhất 

quán. Tùy thuộc vào từng thư viện, họ có thể quyết định xem nên sử dụng những trường nào: 

Các trường có độ dài thay đổi trong biểu ghi nhất quán 

Mã trường Nhãn trường Mô tả Kiểu giá trị 

Dữ liệu 

trong 

trường 

được nhập 

bởi 

Giới hạn kí tự 

 AUTH 

INFO 

Trường này được hệ thống 

sử dụng để xác định biểu 

ghi nhất quán. 

% Hệ thống N/A N/A 

 LCCN  

(hoặc LC 

ARN) 

Số kiểm soat LC: LC 

Control Number (hoặc LC 

Authority Record Number). 

Một số định danh duy nhất 

được gán cho một biểu ghi 

o hoặc 010 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

o010 |an 86702226 |zn 86703136 

|zn 86703829 
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bởi LC hoặc một đối tác liên 

kết (Linked Systems 

Project) sử dụng chung các 

biểu ghi nhất quán trong cơ 

sở dữ liệu  Name Authority 

Cooperative Program 

(NACO). Bạn cũng có thể 

tham khảo thêm Số kiểm 

soát LCCN trong biểu ghi 

thư mục (LCCN in the 

bibliographic record). 

LEADER Đầu biểu. Một trường có độ 

dài thay đổi do hệ thống tạo 

ra, không có chỉ thị hay 

trường con, lưu trữ thông tin 

về một biểu ghi nhất quán 

và cấu trúc của nó. Bạn có 

thể tham khảo tại Leader 

Field. 

_ hoặc 

LEADER 

Hệ thống 

hoặc thư 

viện 

N/A #####nam 22#####Ia 4500 

 MESH  

hoặc MeSH 

Authority 

Đề mục chủ đề y học: 

MeSH (Medical Subject 

Heading) Authority. MeSH 

là một cơ sở dữ liệu về thuật 

j Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

jNeoplasm 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LCCN
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_records_varfld_types_biblio.html#LCCN
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_specfld_leader.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_specfld_leader.html


                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

216 
 

ngữ y học có kiểm soát của 

Thư viện Quốc gia Y học 

(National Library of 

Medicine).  Nó bao gồm các 

bộ thuật ngữ mô tả được sắp 

xếp theo cấu trúc phân tầng, 

từ những chủ đề khái quát 

đến những chủ đề chuyện 

biệt, cho phép tìm kiếm ở 

các mức độ cụ thể khác 

nhau. MeSH được sử dụng 

bởi thư viện NLM để đánh 

chỉ mục tìm kiếm trên cơ sở 

dữ liệu MEDLINE® của họ. 

Nó là cấu trúc nhất quán của 

các chủ đề y học.  

MESH S 

FRM  

hoặc MeSH 

See From 

MeSH (Medical Subject 

Heading) See From. Tham 

chiếu ("See reference") tới 

cấu trúc nhất quán của một 

chủ đề y học. Trường này 

được sử dụng trong một 

biểu ghi nhất quán để theo 

dấu một tham chiếu "see 

k Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

kNeoplasm Mestastasis 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

217 
 

from" (xem) từ một chủ đề y 

học mà không được sử dụng 

trong danh mục các đề mục 

đã được công bố. 

MESH SA  

hoặc MeSH 

See Also 

MeSH (Medical Subject 

Heading) See Also. Tham 

chiếu "See also from" tới 

cấu trúc nhất quán của một 

chủ đề y học. 

Trường này được sử dụng 

trong một biểu ghi nhất 

quán để theo dấu một tham 

chiếu "see also from" từ một 

chủ đề y học tới một đề mục 

đã được xuất bản có liên 

quan. 

l Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

lCancer  

lCarcino-  

lOnco-  

lTumor 

 MISC Trường hỗn hợp y hoặc 999 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

y001 n 50001372  

y005 19840322000000.0  

y008 800310n| acannaab| |b aaa 

nz n  

y040 |aDLC|cDLC 

 NAME Tên tác giả cá nhân đã được a hoặc 100 Thư viện Tối đa a11020|aNational Recreation 
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AUTHR  

hoặc Name 

Authority 

công bố, được sử dụng trong 

tên, tên/chức vụ hoặc các đề 

mục chủ đề mở rộng. 

10.000 kí 

tự 

Association 

NAME S 

FRM  

hoặc Name 

See From 

Tham chiếu Xem ("See 

reference") tới một cấu trúc 

nhất quán của một tác giả. 

Được sử dụng trong một 

biểu ghi nhất quán để theo 

dấu một tham chiếu "see 

from" từ một tên tác giả cá 

nhân mà không được sử 

dụng trong một đề mục đã 

được công bố. 

b hoặc 400 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

b41020|aNational Recreation 

Association of America 

 NAME SA  

hoặc Name 

See Also 

Tham chiếu Cũng Xem 

("See also reference") tới 

một cấu trúc nhất quán của 

một tác giả. Được sử dụng 

trong một biểu ghi nhất 

quán để theo dấu một tham 

chiếu Cũng Xem ("see also 

from") từ một tên tác giả cá 

nhân tới một đề mục đã 

công bố có liên quan.   

c hoặc 500 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

c51020|wb|aNational 

Recreation and Park 

Association  

c51020|wa|aPlayground and 

Recreation Association of 

America 
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NOTE Phụ chú n hoặc 670 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

n670 |anuc90-22219: Her 

Azabeche, c1974|b(hdg. on AzU 

rept.: Sewell, Anna, 1820-1878; 

usage: Ana Sewell 

 SUBJ 

AUTH  

hoặc Subject 

Authority 

Cấu trúc nhất quán của một 

chủ đề. Một thuật ngữ 

chuyên đề đã công bố được 

sử dụng trong các đề mục 

chủ đề chính hoặc mở rộng 

của các biểu ghi nhất quán. 

d hoặc 150 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

d150 0|aAardvark 

 SUBJ S 

FRM  

hoặc Subject 

See From 

Tham chiếu Xem ("See 

reference") tới cấu trúc nhất 

quán của một chủ đề. Được 

sử dụng trong một biểu ghi 

nhất quán để theo dấu một 

tham chiếu Xem ("see 

from") từ một thuật ngữ 

chuyên đề mà không được 

sử dụng trong một đề mục 

chủ đề đã công bố. 

e hoặc 450 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

e450 0|aAnt bear  

e450 0|aOrycteropodidae  

e450 0|aOrycteropus  

e450 0|aOrycteropus afer 

 SUBJ SA  

hoặc Subject 

Tham chiếu Cũng Xem 

("See also reference") tới 

f hoặc 550 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

f550 0|wg|aTubulidentata 

 



                                                                                                           Các loại biểu ghi trong Sierra 

220 
 

See Also cấu trúc nhất quán của một 

chủ đề. Được sử dụng trong 

một biểu ghi nhất quán để 

theo dấu một tham chiếu 

Cũng Xem ("see also from") 

từ một thuật ngữ chuyên đề 

tới một đề mục chủ đề đã 

công bố có liên quan. 

tự 

UT AUTH  

hoặc Title 

Authority 

Cấu trúc nhất quán của một 

nhan đề hoặc của các bộ tài 

liệu đồng nhất.  Một nhan đề 

đồng nhất đã công bố được 

sử dụng trong một nhan đề 

hoặc một đề mục chủ đề mở 

rộng của các biểu ghi nhất 

quán. 

t hoặc 130 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

t130 0|aBulletin of the United 

States Bureau of Labor 

Statistics 

 UT SEE 

FRM  

hoặc Title 

See From 

Tham chiếu Xem ("See 

reference") tới cấu trúc nhất 

quán của một nhan đề hoặc 

bộ tài liệu đồng nhất. Được 

sử dụng trong một biểu ghi 

nhất quán để theo dấu một 

tham chiếu Xem ("see 

u hoặc 430 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

u430 0|aBLS bulletin  

u430 0|aB.L.S. bulletin  

u430 0|aBulletin (United States. 

Bureau of Labor Statistics) 
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from") từ một nhan đề đồng 

nhất không được sử dụng 

trong một đề much đã công 

bố. 

UT SA  

hoặc Title 

See Also 

Tham chiếu Cũng Xem 

("See also reference") tới 

cấu trúc nhất quán của một 

nhan đề hoặc bộ tài liệu 

đồng nhất. Được sử dụng 

trong một biểu ghi nhất 

quán để theo dấu một tham 

chiếu Cũng Xem ("see also 

from") từ một nhan đề đồng 

nhất tới một đề mục đã công 

bố có liên quan. 

v hoặc 530 Thư viện Tối đa 

10.000 kí 

tự 

v530 0|wa|aBulletin of the 

Bureau of Labor 

  

 


