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QUẢN TRỊ HỆ THỐNG PHẦN MỀM SIERRA 

Giao diện quản trị Sierra (Sierra Administration Application) cho phép cán bộ quản trị cấu 

hình chức năng phần mềm Sierra. Các chức năng xuất hiện trong giao diện quản trị phụ 

thuộc vào số lượng phân hệ chức năng được thư viện sử dụng. 

I. Đăng nhập quản trị hệ thống Sierra (Sierra Admin Application) 

Bạn có thể đăng nhập vào Sierra từ ứng dụng trên máy tính bằng tài khoản được cung cấp. 

Sau khi đăng nhập vào Sierra người dùng có thể lựa chọn các chức năng, luồng công việc 

được phân quyền cho cán bộ quản trị hệ thống. Trong lần đăng nhập đầu tiên người dùng 

có thể thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản 

 

Thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập 

 

Bạn phải được phân quyền chức năng 787 (Change password) để có thể thay đổi mật khẩu 

tài khoản đăng nhập 

Để đổi mật khẩu đăng nhập thực hiện thao tác sau đây: 

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Sierra trên máy tính (Sierra Desktop). 

Bước 2: Lựa chọn Admin | Change Password để truy cập chức năng đổi mật khẩu đăng 

nhập. 

Bước 3: Nhập mật khẩu đăng nhập hiện tại vào mục Old Password. 

Bước 4: Nhập và xác thực mật khẩu đăng nhập  vào mục New Password. 

Bước 5: Chọn “OK” để hoàn thành thao tác đổi mật khẩu đăng nhập. 

II. Quản lý tài khoản người dùng và các tham số liên quan 

1. Tạo, chỉnh sửa, đổi mật khẩu và xoá tài khoản người dùng 

Với chức năng Users trên giao diện quản trị Sierra trên nền web (Sierra Administration 

Web)_sau đây được gọi là giao diện quản trị cho phép cán bộ quản trị thực hiện các chức 

năng sau đây: 

- Tạo tài khoản người dùng 

- Xóa tài khoản người dùng 

- Đổi mật khẩu tài khoản người dùng 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sdesktop/sdesktop_logging_in.html?Highlight=logging
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- Chỉnh sửa tài khoản người dùng  

1.1. Tạo tài khoản người dùng 

Bạn phải được phân quyền chức năng 721 (Create Login) để được phép tạo mới tài khoản 

cho người dùng. 

Để tạo tài khoản người dùng bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Authorizations and Authentication từ trang chủ giao diện 

quản trị. 

 

 
 

Khi đó, hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 3: Click vào “CREATE USER” để tạo mới tài khoản 

Bước 4: Khai báo thông tin tài khoản: 
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Bước 5: Click vào “SAVE” để lưu thông tin tài khoản. 

1.2. Chỉnh sửa tài khoản người dùng 

Để chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Authorizations and Authentication từ trang chủ giao diện 

quản trị. 

Mặc định, hệ thống hiển thị chức năng Users. 
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Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần chỉnh sửa bằng cách click chuột vào dấu ‘+’ phía bên trái 

của tài khoản người dùng. 

 
 

Bước 4: Chọn “EDIT” và chỉnh sửa các thông tin cho tài khoản: 

Bạn có thể chỉnh sửa các thông tin dưới đây cho một tài khoản người dùng: 
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 Nhóm thông tin cơ bản (Basic Info): Gồm các thông tin về tên đăng nhập, mật 

khẩu và các thông tin cơ bản khác. 

 Ứng dụng (Applications): Xác định các ứng dụng của Sierra mà tài khoản được 

phép truy cập 

 Phân quyền (Permissions): Phân quyền chức năng cho tài khoản người dùng 

 Luồng công việc (Workflows): Thiết lập danh sách phân hệ chức năng mà tài 

khoản được phép truy cập 

 Tùy chọn (Options): Thiết lập các tùy chọn trong các phân hệ chức năng Sierra 

liên quan đến tài khoản người dùng 

 Thiết lập (Settings): Xác định các mẫu thông báo, khung mẫu nhập liệu và các 

thao tác khách liên quan đến tài khoản người dùng 

 Thông số khác (Preferences): Xác định các thông số liên quan đến giao diện phần 

mềm Sierra cho người dùng (Ví dụ: Màu sắc, phông chữ, icon chức năng…) 

 Sao chép thiết lập (Import Setting): Cho phép sao chép cấu hình từ một tài khoản 

người dùng hiện có trong phần mềm tới tài khoản người dùng hiện tại 

Bước 5: Chọn “Save” để lưu thông tin thiết lập của bạn. 

1.3. Đổi mật khẩu tài khoản người dùng: 

Bạn phải được phân quyền chức năng 30 (Passwords and authorizations) để được phép đổi 

mật khẩu cho tài khoản người dùng. 

Để đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Authorizations and Authentication từ trang chủ giao diện 

quản trị. 

Mặc định, hệ thống hiển thị chức năng Users. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_applications.html
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Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần chỉnh sửa bằng cách click chuột vào dấu ‘+’ phía bên trái 

của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”. Hệ thống hiển thị như sau: 
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Bước 5: Chọn “Change Password” 

Bước 6: Nhập mật khẩu mới cho tài khoản, sau đó chọn “CHANGE PASSWORD” để cập 

nhật thông tin mật khẩu mới. 

 
 

Bước 7: Chọn “SAVE” để lưu lại thay đổi của bạn. 



  Quản trị hệ thống trong Sierra 

10 

 

 

 

1.4. Xóa tài khoản người dùng: 

Bạn phải được phân quyền chức năng 723 (Delete Login) để được phép xóa tài khoản 

người dùng. 

Để xóa tài khoản người dùng, thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Authorizations and Authentication từ trang chủ giao diện 

quản trị. 

Mặc định, hệ thống hiển thị chức năng Users. 

 
 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần chỉnh sửa bằng cách click chuột vào dấu ‘+’ phía bên trái 

của tài khoản người dùng. 

Cấu trúc mật khẩu 

Mật khẩu đăng nhập có thể chứa các ký tự: Chữ cái (A-Z, a-z), số (0-9) hoặc một số ký 

tự đặc biệt như . ! @ # $ % ^ ( ) _ - + = { } [ ] " ' ? < > 

Mật khẩu không cho phép chứa các ký tự có dấu tiếng Việt như á hoặc ñ. 
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Bước 4: Chọn “EDIT”. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 5: Chọn “Delete User” ở phía cuối giao diện để xoá tài khoản người dùng 
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Chú ý: Bạn không thể xóa bỏ tài khoản mà hiện bạn đang sử dụng để đăng nhập vào giao 

diện quản trị (không thể tự xoá bỏ tài khoản của chính mình). 

2. Cấu hình tài khoản người dùng 

2.1. Thông tin cơ bản (Basic information) 

Chức năng Authorizations and Authentication trên giao diện quản trị cho phép cán bộ 

quản trị quản lý các thông tin liên quan đến tài khoản người dùng. Cán bộ quản trị có thể 

thiết lập tài khoản người dùng, mật khẩu, nhóm đăng nhập và các thông số khác. 

2.1.1.  Chỉnh sửa thông tin cơ bản của tài khoản người dùng (Basic info) 

Bạn phải được phân quyền chức năng 722 (Edit logins) để được phép chỉnh sửa thông tin 

tài khoản người dùng 

Để chỉnh sửa thông tin cơ bản của tài khoản, bạn thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới 

đây: 

Bước 1: Lựa chọn chức năng Authorizations and Authentication từ trang chủ giao diện 

quản trị. 

Mặc định, hệ thống hiển thị chức năng Users. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_basic_info.html
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Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần chỉnh sửa bằng cách click chuột vào dấu ‘+’ phía bên trái 

của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”.  

Bước 5: Trong thẻ Basic Info, chỉnh sửa các thông tin cơ bản cho tài khoản người dùng: 
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Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu thông tin chỉnh sửa của bạn. 

 

 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 
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2.1.2. Thông tin tài khoản người dùng 

 

Tên đăng nhập (User Login Name) 

Khai báo tên đăng nhập của tài khoản người dùng. Tên đăng nhập là duy nhất trong hệ 

thống và bạn không thể chỉnh sửa tên đăng nhập sau khi tạo tài khoản người dùng. 

 

Họ và tên (Full Name) 

Họ và tên của tài khoản người dùng. 

Mật khẩu (Password) 

Mật khẩu đăng nhập của tài khoản người dùng. 

Đăng nhập SDA Context User 

Nếu hệ thống thiết lập SDA Context Users, trong giao diện Basic info của tài khoản 

người dùng sẽ xuất hiện tùy chọn SDA Context Only. Khi tùy chọn này được thiết lập 

cho tài khoản, phân quyền chức năng của tài khoản sẽ bị giới hạn lại theo thiết lập mặc 

định của phần mềm. Giao diện Permissions sẽ bị loại bỏ khi người dùng đăng nhập vào 

giao diện quản trị. Các tài khoản SDA Context Users sẽ không thể phân quyền chức 

năng cho các tài khoản khác trong cùng hệ thống. Ngoài ra một số chức năng dưới đây 

sẽ bị loại bỏ khỏi giao diện Basic info 

- Tạo tài khoản (New Account) 

- Bỏ qua điều kiện mật khẩu đăng nhập (Exempt) 

- Khóa tài khoản (Suspended) 

- Thời gian cập nhật mật khẩu lần cuối (Password date) 

- Kho tài liệu ưu tiên (Preferred locations) 

- Quỹ ưu tiên (Preferred Funds) 

Yêu cầu tên đăng nhập 

- Tên đăng nhập có thể chứa các ký tự chữ cái, số hoặc dấu gạch dưới. Các ký tự 

trống không được chấp nhận trong trên đăng nhập 

- Tên đăng nhập có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết thường, bạn có thể đặt tên 

đăng nhập là tổ hợp cả chữ cái và số 

- Tên đăng nhập không chứa các ký tự chữ hoa, các tài khoản chứa ký tự chữ hoa 

không thể thực hiện xác thực qua Sierra Direct SQL Access khi đăng nhập vào 

phần mềm 

- Tên đăng nhập không chứa ba ký tự “iii”. Các tài khoản này được dành riêng cho 

đội ngũ phát triển phần mềm của Innovative 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_users.html#sda_context_users
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_users.html#sda_context_users
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Ngôn ngữ (Language) 

Ngôn ngữ mặc định khi tài khoản đăng nhập vào phần mềm, có thể chọn ngôn ngữ 

từ danh sách. Để thêm một ngôn ngữ mới cho phần mềm vui lòng gửi yêu cầu tới 

Innovative để được hỗ trợ. 

Kho phục vụ (Locations Served) 

Lựa chọn vị trí một giá trị trong danh sách kho phục vụ (Bảng Locations Served). 

Nếu thư  viện không khai báo thông tin trong bảng Locations Served, vui lòng chọn 

giá trị NONE. 

Tùy chọn này cho phép hệ thống: 

 Xác định vị trí nhận tài liệu bạn đọc ghi trả khi người dùng đăng nhập và thực 

hiện thao tác. 

 Xác định thứ tự hiển thị tài liệu trong thư mục 

 Xác định kho tài liệu trong các thông báo lưu thông được gửi hoặc in ra (thông 

báo ghi mượn, ghi trả, biên lai…) 

 Xác định vị trí nhận tài liệu mặc định của đặt mượn do tài khoản người dùng 

thiết lập 

 Xác định kho tài liệu (vị trí) trong báo cáo được tạo bởi tài khoản người dùng 

Nhóm tài khoản (User Group) 

Xác định nhóm tài khoản đăng nhập cho người dùng từ danh sách. Nhóm tài khoản 

được sử dụng giới hạn số lượng tài khoản của cùng một nhóm đăng nhập cùng lúc 

vào phần mềm  

Chú ý: Bạn phải thiết lập User Group cho tài khoản người dùng nếu không người 

dùng không thể đăng nhập vào phần mềm. 

Đơn vị tài khoản (Accounting Unit) 

Chọn đơn vị tài khoản (accounting unit) từ danh sách. 

Nhóm thống kê (Statistic Group) 

Cấu trúc mật khẩu 

Mật khẩu đăng nhập có thể chức các ký tự: Chữ cái (A-Z, a-z), số (0-9) hoặc một số ký 

tự đặc biệt như . ! @ # $ % ^ ( ) _ - + = { } [ ] " ' ? < > 

Mật khẩu không cho phép chứa các ký tự như á hoặc ñ. Cấu trúc mật khẩu đăng nhập 

phải thoải mãn điều kiện của chính sách mật khẩu (Password Policies) được thiết lập 

chung cho phần mềm. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_desktop_passpolicy.html
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Bạn có thể gán tài khoản người dùng cho một nhóm thống kê nhằm phục vụ mục 

đích báo cáo thống kê đăng nhập. Báo cáo này sẽ trích xuất thông tin liên quan đến 

hoạt động của tài khoản người dùng. Nếu thư viện không sử dụng tùy chọn này, vui 

lòng thiết lập None. 

Phạm vi (Scope) 

Lựa chọn giá trị thiết lập từ danh sách. Nếu thư viện không sử dụng thiết lập giá 

trị None. 

Nhóm tùy chọn (Options Group) 

Lựa chọn giá trị thiết lập từ danh sách. Nếu thư viện không sử dụng thiết lập giá 

trị NONE. 

Nhóm tùy chọn sẽ kiểm soát thông tin và hoạt động của các chức năng trên Sierra 

được hiển thị tới người dùng (Ví dụ: Bạn có thể thiết lập hiển thị thông báo của thư 

viện tới các tài khoản người dùng trong các nhóm tùy chọn với kích thước, phông 

chữ khác nhau. Đa số các thư viện sử dụng Sierra đều bỏ qua tùy chọn này. 

Thời gian chờ 1 (1st Timeout) 

Sierra sẽ tự động đăng xuất khỏi phần mềm khi quá thời gian quy định. Thời gian 

chờ 1 (tính theo giây) là thời gian cho phép người dùng không thao tác các tính năng 

trên phần mềm tính từ thời điểm gần nhất. Khi kết thúc thời gian này phần mềm sẽ 

phát ra tiếng bíp để cảnh báo người dùng. 

Thời gian chờ 2 (2nd Timeout) 

Thời gian chờ 2 (tính theo giây) là thời gian tối đa người dùng được phép không 

thao tác bất kỳ tính năng nào trên Sierra. Sau khoảng thời gian này phần mềm sẽ tự 

động xóa phân quyền chức năng tại thời điểm hiện tại của tài khoản hoặc đăng xuất 

khỏi tài khoản. 

Để sử dụng tính năng bạn phải nhập số giây vào cả thời gian chờ 1 và thời gian chờ 

2. Thời gian chờ 2 yêu cầu phải lớn hơn thời gian chờ 1. 
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Để loại bỏ tùy chọn này vui lòng bỏ trống hoặc thiết lập giá trị 0 cho thời gian chờ 

1 (1st Timeout). 

Chú ý: Không thiết lập giá trị 0 cho thời gian chờ 2 (2nd Timeout) khi thời gian 

chờ 1 (1st Timeout) được thiết lập giá trị khác 0 hoặc bỏ trống. 

 

New Account 

Nhằm xác định một tài khoản người dùng được tạo mới trong chức 

năng Authorizations and Authentication. 

Bỏ qua điều kiện mật khẩu (Exempt) 

Cho phép cán bộ quản trị tạo một tài khoản người dùng có mật khẩu đăng nhập 

không tuân thủ theo chính sách mật khẩu (Password Policies). 

Khóa tài khoản (Suspended) 

Cho phép tài khoản người dùng được đăng nhập vào ứng dụng của Sierra 

Thời gian cập nhật mật khẩu lần cuối (Password Date) 

Hiển thị thời gian lần cuối tài khoản người dùng được cập nhật mật khẩu đăng nhập 

tới cán bộ quản trị hệ thống. 

Kho tài liệu ưu tiên (Preferred Locations) 

Bạn phải kích hoạt tùy chọn Initialize scope to locations trong phân hệ bổ sung để 

sử dụng tính năng này.. 

Thông số kho tài liệu ưu tiên (Preferred Locations) sẽ xác định danh sách các kho 

tài liệu liên quan tới tài khoản người dùng trong quá trình thao tác trên phần mềm 

(cả trong chức năng Selection List của Sierra và trong Web Works Selection Lists). 

 

Thiết lập Preferred Locations cũng cho phép thực hiện các thao tác sau đây trong 

Web Works Quick Edit: 

Hiển thị thời gian đếm ngược 

Phần mềm Sierra sẽ hiển thị thời gian đếm ngược trên giao diện phần mềm khi sắp hết 

thời gian quy định. 

- Nếu thời gian chờ 1 và thời gian chờ 2 chênh lệch quá 120s, hệ thống sẽ đếm 

ngược khi còn lại 120s 

- Nếu thời gian chờ 1 và thời gian chờ 2 chênh lệch từ 3s đến 120s, hệ thống sẽ 

đếm ngược khi còn lại 10s 

- Nếu thời gian chờ 1 và thời gian chờ 2 chênh lệch ít hơn 3s, hệ thống sẽ không 

hiển thị thời gian đếm ngược 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_desktop_passpolicy.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_selection_list.html
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 Giới hạn hiển thị biểu ghi tài liệu, đơn hàng, kỳ ấn phẩm phù hợp với Preferred 

Locations  trong biểu ghi thư mục. 

 Giới hạn danh sách kho tài liệu được hiển thị khi tạo mới/chỉnh sửa biểu ghi 

tài liệu, đơn hàng hoặc kỳ ấn phẩm định kỳ. 

 Giới hạn danh sách kho tài liệu được hiển thị khi tạo mới biểu ghi thư mục. 

Để thêm một kho tài liệu vào danh sách kho tài liệu ưu tiên, vui lòng tìm kho tài liệu 

trong danh sách bổ sung và lựa chọn Add. Hoặc chọn 'x' phía bên phải mỗi kho tài 

liệu trong danh sách ưu tiên để loại bỏ kho tài liệu đó khỏi danh sách. 

 

Quỹ ưu tiên (Preferred Funds) 

Bạn phải kích hoạt tùy chọn Initialize scope to funds trong phân hệ bổ sung để sử 

dụng tính năng này.. 

Thông số Quỹ ưu tiên (Preferred Locations) sẽ xác định danh sách các quỹ liên quan 

tới tài khoản người dùng trong quá trình thao tác trên phần mềm (cả trong chức năng 

Selection List của Sierra và trong Web Works Selection Lists). 

 

Để thêm một quỹ vào danh sách quỹ ưu tiên, vui lòng tìm quỹ trong danh sách bổ 

sung và lựa chọn Add. Hoặc chọn 'x' phía bên phải mỗi quỹ trong danh sách ưu tiên 

để loại bỏ quỹ đó khỏi danh sách. 

 

Máy in (Printers) 

Lựa chọn máy in mặc định được sử dụng khi người dùng đăng nhập vào hệ thống.  

Bạn hãy lựa chọn máy in mặc định trong danh sách được hiển thị. 

2.1.3. Thông số tài khoản người dùng cho WebPAC 

Nhiều thiết lập cho các thông số của tài khoản người dùng trên WebPAC được xác định 

riêng biệt. Một số thông số thiết lập dưới đây không được sử dụng cho WebPAC hoặc nó 

được quản lý bởi các tuỳ chọn Web khác: 

Ngôn ngữ (Language) 

Không giới hạn kho tài liệu 

Nếu tùy chọn Initialize scope to locations được kích hoạt nhưng bạn không lựa chọn kho 

tài liệu ưu tiên (Preferred Locations) thì người dùng có thể truy cập tất cả kho tài liệu. 

Sierra chỉ có thể giới hạn theo thông số kho tài liệu ưu tiên (Preferred Locations). 

 

Không giới hạn quỹ 

Nếu tùy chọn Initialize scope to funds được kích hoạt nhưng bạn không lựa chọn quỹ 

ưu tiên (Preferred Funds) thì người dùng có thể truy cập tất cả nguồn quỹ trên Sierra. 

Sierra chỉ có thể giới hạn theo thông số quỹ ưu tiên (Preferred Funds). 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_acq_selection_list.html
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Ngôn ngữ của WebPAC được kiểm soát bởi tùy chọn Web LANG và tùy 

chọn *lang được sử dung với command links. 

Kho sử dụng (Locations Served) 

Chỉ được sử dụng để hiển thị các biểu ghi được đính kèm tới biểu ghi thư mục khi 

sắp xếp theo kho tài liệu (Xem thêm: SORT_ITEMS) hoặc denyiflocalavail 

hoặc localavailelseany Hold Levels được sử dụng trong tùy chọn Web REQUEST. 

Nhóm tài khoản (User Group) 

Innovative khuyến cáo nên sử dụng một nhóm tài khoản độc lập cho WebPAC (Ví 

dụ: webpac hoặc web). 

Đơn vị tài khoản (Accounting Unit) 

Thông số này không được sử dụng cho WebPAC. 

Nhóm thống kê (Statistic Group) 

Tùy chọn Web STATGROUP được thiết lập để lưu thông tin vào nhóm thống kê 

của tài khoản đăng nhập trong báo cáo đăng nhập hoặc lưu thông tin vào nhóm (số) 

duy nhất cho tất cả đăng nhập WebPAC logins. Nếu STATGROUP được thiết lập 

là login, thông tin sẽ lưu vào nhóm thống kê được gán tới tài khoản đăng nhập. Nếu 

STATGROUP được thiết lập là con số, con số đó sẽ được sử dụng để lưu trữ cho 

tất cả đăng nhập WebPAC. 

Phạm vi (Scope) 

Với các tài khoản WebPAC, thiết lập này xác định phạm vi bắt đầu của đăng nhập. 

Tùy chọn Web LOCKSCOPE sẽ kiểm soát cho dù bạn đọc được ghi đè phạm vi 

bắt đầu. 

Nhóm tùy chọn (Options Group) 

Nhóm tùy chọn không được sử dụng cho tài khoản WebPAC. Thiết lập giá trị này 

là None. 

1st timeout 

2nd timeout 

Thời gian chờ WebPAC được kiểm soát bởi tùy chọn Web TIMEOUT. Vui lòng 

để trống các tùy chọn này. 

Kho tài liệu ưu tiên (Preferred Locations) 

Thông số này không được sử dụng cho WebPAC. 

Quỹ (Funds) 

Thông số này không được sử dụng cho WebPAC. 

Máy in (Printers) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_language_options.html#WEBOPAC%20LANG%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_command_links.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_holdings_options.html#SORTITEMS
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_requesting_options.html#REQUEST
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_general_display_options.html#STATGROUP
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_scoping_options.html#WEBOPAC%20LOCKSCOPE%20WWWOPTION
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sril/sril_general_display_options.html#TIMEOUT
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Tùy chọn máy in không được sử dụng cho tài khoản WebPAC. Người dùng 

WebPAC có thể in thông tin qua tùy chọn Print trên trình duyệt web. WebPAC bỏ 

qua thiết lập của thông số này. 

2.2. Ứng dụng (Applications) 

Tùy chọn Applications Admin trên giao diện quản trị cho phép thiết lập các ứng dụng 

Sierra mà người dùng có thể truy cập 

* Chỉnh sửa quyền truy cập ứng dụng Sierra: 

Để chỉnh sửa quyền truy cập ứng dụng Sierra, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra.. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Applications: 

 

Bước 5: Lựa chọn ứng dụng cho tài khoản: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_applications.html
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Giao diện hiển thị hai danh sách ứng dụng song song. Một bên là danh sách các ứng dụng 

tài khoản được phép truy cập, một bên là danh sách các ứng dụng không được phép truy 

cập. 

 Dùng chuột kéo tên ứng dụng từ danh sách Available applications sang danh 

sách Assigned applications để thêm ứng dụng cho phép tài khoản được truy 

cập. 

 Dùng chuột kéo ứng dụng từ danh sách Assigned applications sang danh sách 

Available applications để loại bỏ một ứng dụng tài khoản được truy cập. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm ứng dụng tại 

một trong hai danh sách 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu thông tin thay đổi. 

 

2.3. Phân quyền (Permissions) 

Để chỉnh sửa phân quyền người dùng bạn cần phải được phân quyền 30 (Passwords and 

authorizations). 

Chức năng Permissions Admin trên giao diện quản trị Sierra cho phép cán bộ quản trị 

thiết lập phân quyền chức năng cho một tài khoản 

 

Chỉnh sửa phân quyền chức năng 

Để chỉnh sửa phân quyền chức năng cho tài khoản, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_permissions.html
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Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Permissions 

 

Bước 5: Thiết lập quyền cho tài khoản 

Giao diện hiển thị hai danh sách song song. Một danh sách hiển thị phân quyền chức năng 

được gán cho tài khoản, danh sách còn lại là phân quyền chức năng chưa được gán cho tài 

khoản người dùng. 

 Dùng chuột kéo một phân quyền từ danh sách Available permissions sang 

danh sách Assigned permissions để thêm phân quyền cho tài khoản người 

dùng. 

 Dùng chuột kéo một phân quyền từ danh sách Assigned permissions sang danh 

sách Available permissions để loại bỏ một phân quyền khỏi tài khoản người 

dùng. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm phân quyền 

chức năng tại một trong hai danh sách. 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 
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2.4. Luồng công việc (Workflows) 

Yếu tố Workflows xác định các chức năng trên phần mềm Sierra đối với một tài khoản 

người dùng. 

Chỉnh sửa luồng công việc 

Để chỉnh sửa luồng công việc, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Workflows 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_workflows.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_workflows.html
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Bước 5: Thiết lập luồng công việc cho tài khoản 

Giao diện hiển thị hai danh sách song song. Một danh sách hiển thị luồng công việc được 

gán cho tài khoản, danh sách còn lại là luồng công việc chưa được gán cho tài khoản người 

dùng. 

 Dùng chuột kéo một luồng công việc từ danh sách Available Workflows sang 

danh sách Assigned Workflows để gán thêm luồng công việc cho người dùng. 

 Dùng chuột kéo một luồng công việc từ danh sách Assigned Workflows sang 

danh sách Available Workflows để loại bỏ luồng công việc khỏi tài khoản. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm luồng công 

việc tại một trong hai danh sách. 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 
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2.5. Tùy chọn (Options) 

Thẻ Options trong giao diện quản trị phần mềm Sierra cho phép cán bộ quản trị xác định 

các thao tác tùy chọn trên hệ thống liên quan tới một tài khoản đăng nhập. Ví dụ thẻ 

Printing Options cho phép thiết lập thông số máy in và thiết lập mặc định máy in đối với 

tài khoản. 

* Chỉnh sửa tùy chọn (Editing Options): 

Để chỉnh sửa các tùy chọn thao tác hệ thống, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Options 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options.html
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Giao diện hiển thị các tùy chọn thiết lập trong Options bao gồm: 

ArticleReach Options 

Department Options 

Pickup Anywhere Options 

Due Slip Options 

Edit Options 

Affiliation Options 

Holds Options 

Data Exchange Options 

Login Options 

Patron Display Options 

Printing Options 

Setup Options 

Sound Options 

Tabs Options 

Web Master Options 

Bước 5: Click vào biểu tượng nút mũi tên ▶ bên trái của mỗi tùy chọn thiết lập Options để 

hiển thị các thông số có thể cấu hình. 

Bước 6: Thiết lập các tùy chọn theo ý của bạn. 

Bước 7: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

 
 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_article_reach.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_department.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_pickup_anywhere.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_due_slip.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_edit.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_affiliation.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_holds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_data_exchange.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_login.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_patron_display.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_printing.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_sound.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_tabs.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_web_master.html
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2.6. Thiết lập (Settings) 

Chức năng Settings Admin cho phép cấu hình các thiết lập các chức năng phần mềm Sierra 

cho phù hợp với đặc thù công việc của từng tài khoản. 

 

* Chỉnh sửa thiết lập (Editing Settings): 

Để chỉnh sửa thiết lập thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây:  

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Settings 

 

Chú ý 

Các tùy chọn này có thể ghi đè lên các giá trị được thiết lập trong chức năng Admin | 

Settings trên ứng dụng máy tính của phần mềm 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings.html
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Giao diện hiển thị các tùy chọn thiết lập trong Settings bao gồm: 

Claiming/Binding 

Create Lists 

Display 

Export Records 

Funds 

Global Update 

Headings Reports 

Import Invoice 

Invoice 

Macros 

Multiselection Groups 

New Records 

On-the-Fly Records 

Print Templates 

Rapid Update 

Receive 

Recommendations 

Record Templates 

Search 

Session Statistics 

Statistics 

Web Master 

Web Options 

Windows 

 

Bước 5: Click vào biểu tượng ▶ bên trái của mỗi tùy chọn để hiển thị các thông số có thể 

cấu hình. 

Bước 6: Thiết lập các tùy chọn theo ý của bạn. 

Bước 7: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

 

2.7. Thông số khác (Preferences) 

Chức năng Preferences Admin trên giao diện quản trị cho phép bạn thiết lập các thông số 

giao diện cho tài khoản đăng nhập (Ví dụ: Màu sắc, phông chữ, cỡ chữ, biểu tượng…). 

 

2.7.1. Chỉnh sửa thông số khác 

Để chỉnh sửa các tùy chọn trong mục thông số khác, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Tìm kiếm tài khoản người dùng mà bạn muốn chỉnh sửa bằng một trong những 

phương thức dưới đây: 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 

Chú ý 

Nếu tùy chọn Login can edit preferences trong thẻ User Setup được lựa chọn, người 

dùng có thể ghi đè lên các tùy chọn này bằng các thông số được thiết lập trong Edit | 

Preferences trong ứng dụng trên máy tính của phần mềm 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_claiming_binding.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_create_lists.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_record_display.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_export_records.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_funds.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_global_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_headings_reports.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_import_invoice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_invoice.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_macros.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_multiselection_groups.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_newrecords.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_onthefly.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_print_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_rapid_update.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_receive.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_recommendations.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_record_templates.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_search.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_session_statistics.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_statistics.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_settings_web_master.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_web_options.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_settings_windows.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_preferences.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_options_setup.html#login_can_edit
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- Di chuyển thanh cuộn phía bên phải màn hình để xem đầy đủ các tài khoản 

- Nhập tên tài khoản người dùng vào hộp thoại tìm kiếm  

Bước 3: Chọn một tài khoản cần thiết lập quyền truy cập ứng dụng bằng cách click chuột 

vào dấu ‘+’ phía bên trái của tài khoản người dùng. 

Bước 4: Chọn “EDIT”, sau đó chọn thẻ Preferences. 

 

Bước 5: Click vào biểu tượng mũi tên ▶ bên trái các tùy chọn thiết lập để hiển thị nút 

“EDIT”. 

Các thông số mà người dùng có thể thiết lập cho tài khoản bao gồm:  

- Editor: Thiết lập các thông số liên quan đến giao diện chỉnh sửa biểu ghi 

- Editor Colors: Thiết lập màu sắc các giao diện liên quan đến tài khoản 

- Editor Font: Thiết lập phông chữ các giao diện liên quan đến tài khoản 

Bước 6: Click vào biểu tượng ▶ phía bên trái mỗi tùy chọn để hiện thị các thông số có thể 

cấu hình. 

Bước 7: Thiết lập các tùy chọn theo ý của bạn. 

Bước 8: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_preferences.html#administering_user_editor_preferences
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_preferences.html#administering_user_editor_colors_preferences
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_users_preferences.html#administering_user_editor_font_preferences
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2.7.2. Thông số Editor 

Thông số Editor bao gồm các tùy chọn thiết lập thông tin hiển thị trong giao diện chỉnh 

sửa biểu ghi: 

Thành phần tùy chọn của Editor bao gồm: 

Hiển thị nhóm trường (Show field group) 

Lựa chọn hiển thị mã nhóm trường (field group tags) hoặc tên nhóm trường (field 

group labels) trong giao diện tạo và chỉnh sửa biểu ghi. Tùy chọn này cũng áp dụng 

cho các trường không phải Marc. Nếu bạn chọn thêm tùy chọn Show field group 

information for MARC fields thì sẽ rất hữu ích đối với các trường MARC. 

Hiển thị trường MARC/Chỉ thị (Show MARC tags/indicators) 

Tùy chọn này cho phép hiển thị trường Marc và chỉ thị khi tạo và chỉnh sửa biểu ghi 

Marc. 

Hiển thị thông in tên nhóm trường cho trường Marc (Show field group information 

for MARC fields) 

Tùy chọn này cho phép hiển thị thông tin tên (mã) nhóm trường của các trường dữ 

liệu MARC khi tạo hoặc chỉnh sửa biểu ghi MARC. 

Hiển thị tính hợp lệ trường MARC (Show MARC validation) 

Khi các kiểu biểu ghi trong tùy chọn này được chọn, hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra 

tính hợp lệ của các trường dữ liệu MARC trong biểu ghi thư mục, biểu ghi nhất 

quán, hoặc biểu ghi holding trong quá trình tạo hoặc chỉnh sửa biểu ghi. Khi một 

Sao chép tài khoản người dùng 

Bạn có thể sao chép thông tin từ một tài khoản người dùng có sẵn trong phần mềm 

thông qua chức năngImport Settings 

1. Chọn Import Setttings 

2. Lựa chọn tài khoản người dùng bạn muốn sao chép thông tin 

3. Lựa chọn thông tin bạn muốn sao chép sang tài khoản mới 

4. Chọn IMPORT SETTINGS để hoàn thành thao tác 
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(một vài) kiểu biểu ghi không được lựa chọn trong tùy chọn, hệ thống sẽ loại bỏ quá 

trình kiểm tra tính hợp lệ của tất cả biểu ghi thuộc kiểu biểu ghi đó. 

Chế độ ghi đè trường MARC/Chỉ thị (Overwrite MARC tags/indicators) 

Tùy chọn này cho phép kích hoạt chức năng ghi đè lên giá trị trường MARC và chỉ 

thị khi chỉnh sửa biểu ghi MARC. Khi bạn đặt con trỏ vào trường MARC hoặc vị 

trí chỉ thị 1 hoặc chỉ thị 2 hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ ghi 

đè (OVERWRITE). Khi di chuyển con trỏ sang vị trí dữ liệu của trường MARC 

thì chế độ chèn (INSERT) sẽ được kích hoạt. 

Cập nhật mã nhóm trường khi chỉnh sửa trường MARC (Update field group tag when 

MARC tagging changes) 

Nếu tùy chọn được kích hoạt, khi một người dùng thay đổi thông tin trường MARC 

trong biểu ghi, hệ thống sẽ tự động cập nhật mã nhóm trường nếu có giá trị phù hợp. 

Ví dụ: Nếu trường MARC được chỉnh sửa từ 240 sang 246 thì hệ thống sẽ tự động 

cập nhật mã nhóm trường từ “t” sang “u”. 

2.7.3. Thông số Editor Colors 

Tùy chọn Editor Colors cho phép bạn thiết lập lại màu sắc trong giao diện chỉnh sửa biểu 

ghi. 

Ở chế độ mặc định, trong mục Editor Colors tùy chọn Use default colors sẽ được lựa 

chọn. Bạn có thể thiết lập lại màu sắc bằng cách loại bỏ tùy chọn này. Trong trường hợp 

bạn muốn quay lại chế độ màu sắc mặc định ban đầu, hãy thiết lập lại tùy chọn Use default 

colors cho phần mềm. 

Để đổi màu chữ trong giao diện chỉnh sửa biểu ghi, vui lòng tìm giá trị RGB của đối tượng 

trong mục Editor Colors sau đó thay bằng giá trị màu sắc mới. 

2.7.4. Thông số Editor Font 

Ở chế độ mặc định trong mục Editor Font, tùy chọn Use default font sẽ được lựa chọn. 

Bạn có thể loại bỏ tùy chọn này để thay đổi lại phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ theo ý muốn 

của bạn. 

1. Để sửa phông chữ, lựa chọn phông mới trong danh sách Name. 
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2. Để sửa cỡ chữ, lựa chọn cỡ chữ trong danh sách Size. 

3. Để sửa kiểu chữ, lựa chọn các tùy chọn tương ứng (Chọn Bold để có nét chữ đậm, 

Italic để có nét in nghiêng). 

4. Chọn Save để lưu thông tin. 

3. Quản trị thông số tổng hợp 

Chức năng Settings Admin cho phép cán bộ quản trị thiết lập các thông số dùng chung 

cho tất cả người dùng của Sierra. 

Quản trị ứng dụng cho tất cả tài khoản đăng nhập (Administering Access to 

Applications for All Logins) 

Quản trị phân quyền cho tất cả tài khoản đăng nhập (Administering Function 

Permissions for All Logins)  

Quản trị luồng công việc cho tất cả tài khoản đăng nhập (Assigning Workflows 

for All Logins)  

Quản trị nhóm tài khoản (Administering User Groups) 

3.1. Quản trị ứng dụng cho tất cả tài khoản đăng nhập 

Chức năng Applications Admin trên giao diện quản trị cho phép cán bộ quản trị thiết lập 

các tài khoản được phép truy cập vào một ứng dụng của Sierra. 

* Chỉnh sửa quyền truy cập ứng dụng: 

Để chỉnh sửa quyền truy cập ứng dụng, bạn thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra. 

Bước 2: Chọn Applications. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_applications.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_applications.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_permissions.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_permissions.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_workflows.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_workflows.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_user_groups.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_applications.html
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Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái tên ứng dụng Sierra để hiển thị nút EDIT. 

 

Bước 4: Chọn EDIT để chỉnh sửa chính sách truy cập ứng dụng. 

Giao diện hiển thị hai danh sách song song. Một danh sách chứa tài khoản được phép truy 

cập ứng dụng, danh sách còn lại chứa tài khoản không được phép truy cập ứng dụng.. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Available users sang danh 

sách Assigned users để cho phép tài khoản truy cập vào ứng dụng. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Assigned users sang danh 

sách Available users để loại bỏ quyền truy cập vào ứng dụng của tài khoản. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm tài khoản 

người dùng tại một trong hai danh sách. 

Bước 5: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 
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3.2. Quản trị phân quyền cho tất cả tài khoản đăng nhập 

Chức năng Permissions Admin trong giao diện quản trị Sierra cho phép cán bộ quản trị 

phân quyền chức năng tới tài khoản người dùng. 

* Chỉnh sửa phân quyền người dùng: 

Để chỉnh sửa phân quyền người dùng, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị Sierra.. 

Bước 2: Chọn thẻ Permissions. 

Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái các quyền chức năng để hiển thị nút EDIT. 

 

Bước 4: Chọn “EDIT” để chỉnh sửa phân quyền chức năng. 

Bước 5: Tuỳ chọn chỉnh sửa các quyền chức năng cho người dùng: 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_permissions.html
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Hệ thống sẽ hiển thị hai danh sách tài khoản người dùng song song. Một bên là danh sách 

các tài khoản được phân quyền chức năng và một bên là danh sách tài khoản không được 

phân quyền chức năng. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Available users sang danh 

sách Assigned users để thêm một tài khoản vào phân quyền chức năng. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Assigned users sang danh 

sách Available users để loại bỏ một tài khoản khỏi phân quyền chức năng. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm tài khoản 

người dùng tại một trong hai danh sách. 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

3.3. Quản trị luồng công việc cho tất cả tài khoản đăng nhập 

Luồng công việc (Workflows) là danh sách các chức năng của phần mềm Sierra được gán 

tới tài khoản người dùng. Tùy chọn này cho phép cán bộ quản trị gán nhiều tài khoản người 

dùng tới một luồng công việc. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_workflows.html
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Để xem danh sách đầy đủ chức năng phân hệ của Sierra, vui lòng xem thêm tài liệu Sierra 

Functions. 

3.3.1. Tạo luồng công việc (Creating Workflows) 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn thẻ Workflows. 

Bước 3: Lựa chọn CREATE WORKFLOW để tạo mới luồng công việc. 

 

Bước 4: Nhập mã (Name) và tên (Menu Name) cho luồng công việc mới. 

 

Bước 5: Phân quyền chức năng cho luồng công việc 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sradmin/sradmin_functions.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sradmin/sradmin_functions.html
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Hệ thống sẽ hiển thị hai danh sách song song. Một bên là danh sách các chức năng Sierra 

trong luồng công việc và một bên là danh sách các chức năng Sierra không nằm trong luồng 

công việc. 

 Dùng chuột kéo chức năng Sierra từ danh sách Available functions sang danh 

sách Assigned functions để bổ sung một chức năng mới vào luồng công việc. 

 Dùng chuột kéo chức năng Sierra từ danh sách Assigned functions sang danh 

sách Available functions để loại bỏ một chức năng khỏi luồng công việc. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm chức năng 

Sierra tại một trong hai danh sách. 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

3.3.2. Chỉnh sửa chức năng Sierra trong luồng công việc 

Thực hiện các bước theo hướng dẫn dưới đây để chỉnh sửa các chức năng của Sierra 

trong luồng công việc: 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn thẻ Workflows. 

Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái các luồng công việc để hiển thị nút EDIT. 
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Bước 4: Chọn “EDIT”   

Bước 5: Chọn thẻ functions. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Bước 6: Chỉnh sửa các quyền chức năng cho luồng công việc. 
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Hệ thống sẽ hiển thị hai danh sách song song. Một bên là danh sách các chức năng Sierra 

trong luồng công việc và một bên là danh sách các chức năng Sierra không nằm trong luồng 

công việc. 

 Dùng chuột kéo chức năng Sierra từ danh sách Available functions sang danh 

sách Assigned functions để bổ sung một chức năng mới vào luồng công việc 

 Dùng chuột kéo chức năng Sierra từ danh sách Assigned functions sang danh 

sách Available functions để loại bỏ một chức năng khỏi luồng công việc. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm chức năng 

Sierra tại một trong hai danh sách. 

Bước 7: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

3.3.3. Chỉnh sửa tài khoản người dùng truy cập luồng công việc 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn thẻ Workflows. 

Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái các luồng công việc để hiển thị nút EDIT. 

Bước 4: Chọn “EDIT” để chỉnh sửa luồng công việc. 

Bước 5: Chọn thẻ users 
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Hệ thống sẽ hiển thị hai danh sách tài khoản người dùng song song. Một bên là danh sách 

các tài khoản được quyền truy cập vào luồng công việc và một bên là danh sách tài khoản 

không được quyền truy cập vào luồng công việc. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Available users sang danh 

sách Assigned users để thêm một tài khoản vào luồng công việc. 

 Dùng chuột kéo tài khoản người dùng từ danh sách Assigned users sang danh 

sách Available users để loại bỏ một tài khoản khỏi luồng công việc. 

Bạn có thể nhập từ khóa vào hộp thoại Filter list by typing here để tìm kiếm tài khoản 

người dùng tại một trong hai danh sách. 

Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

3.4. Quản trị nhóm tài khoản (user groups) 

Để truy cập chức năng User Groups, bạn phải được phân quyền chức năng 724 (Modify 

Groups). 

Chức năng User Groups cho phép cán bộ quản trị gán các tài khoản người dùng vào nhóm 

tài khoản. Nhóm tài khoản là nhóm các người dùng cùng thuộc phòng ban hoặc công việc 

liên quan đến thư viện. Nhóm người dùng được sử dụng để giới hạn số lượng người dùng 

truy cập đồng thời vào phần mềm trên mỗi nhóm 

3.4.1.  Chỉnh sửa nhóm tài khoản 

Để chỉnh sửa nhóm tài khoản, bạn thực hiện các bước sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn User Groups. 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_useraccts_auths_global_user_groups.html


  Quản trị hệ thống trong Sierra 

42 

 

 

Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái các nhóm tài khoản để hiển thị nút EDIT. 

Bước 4: Chọn EDIT để chỉnh sửa nhóm tài khoản. 

 

Bước 5: Tùy chọn Concurrent max xác định số lượng người dùng truy cập đồng thời của 

nhóm. 
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Bước 6: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

 

3.4.2. Tạo nhóm tài khoản 

Để tạo mới nhóm tài khoản, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn thẻ User Groups. 

Bước 3: Chọn “CREATE USER GROUP”: 

Thông tin về nhóm TOTAL 

Nhóm TOTAL thiết lập tổng số người dùng truy cập đồng thời vào phần mềm Sierra. 

Bạn không thể chỉnh sửa nhóm này. Số lượng giới hạn của nhóm bằng đúng số lượng 

bản quyền phần mềm mua. 

Thông tin về Concurrent max 

Concurrent max quản lý giới hạn license cấp cho một nhóm tài khoản. Khi một người 

dùng nhận được thông báo 'all ports in use' hoặc 'maximum number of users reached' 

trong khi các tài khoản khác vẫn sử dụng bình thường thì có nghĩa là số lượng license 

cấp cho một nhóm tài khoản hoặc thư viện đã được sử dụng hết, người dùng không thể 

đăng nhập vào hệ thống. Giá trị Concurrent max có thể cân đối điều chỉnh để phù hợp 

giữa các nhóm tài khoản. 
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Bước 4: Nhập tên nhóm tài khoản và số lượng tối đa người dùng truy cập đồng thời vào 

phần mềm Sierra của nhóm. Tên nhóm có chiều dài tối đa 50 ký tự. 

 

Bước 5: Chọn “SAVE” để lưu lại thông tin. 

3.4.3.  Xóa nhóm tài khoản 

Để xóa nhóm tài khoản, bạn thực hiện các thao tác sau đây: 

Bước 1: Lựa chọn Authorizations and Authentication Admin từ giao diện quản trị 

Sierra. 

Bước 2: Chọn User Groups. 

Bước 3: Click vào dấu + phía bên trái các nhóm tài khoản để hiển thị nút EDIT. 

Bước 4: Chọn “EDIT” để chỉnh sửa nhóm tài khoản. 
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Bước 5: Chọn “Delete user group” để xóa nhóm tài khoản 

 

III. Quản trị thiết lập Backend (Quản trị tệp tin hệ thống)  

Để truy cập tệp tin hệ thống Sierra (Sierra System Files), bạn phải có các phân quyền chức 

năng sau đây:: 

 1035 (View System Files) 

 1036 (Clear System Messages) 

 1037 (Clear Circulation Overrides) 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Default.htm#sadmin/sadmin_backend_sysfiles.html
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 1038 (Clear Autonotices File) 

 1039 (Clear SUSHI Harvest Log) 

 1040 (Clear Patron Suggestions) 

 1041 (Create Keyword Synonyms) 

 1042 (Clear Link Maintenence Report) 

Tùy chọn System Files trên giao diện quản trị của phần mềm Sierra cho phép bạn xem/quản 

lý tin nhắn hệ thống và các tệp tin cấu hình sau đây: 

1. Tin nhắn hệ thống (System Messages) 

Tệp tin System Message chứa các tin nhắn liên quan tới các sự cố gặp phải trong quá trình 

xử lý lưu thông trong hệ thống. 

 

Chọn Clear File để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn Printable View để xem nội dung tệp tin. 

2. Ghi đè lưu thông (Circulation Overrides) 

Tệp tin Circulation Overrides chứa các tin nhắn liên quan tới các giao dịch lưu thông 

được ghi đè ngày hết hạn, ghi đè trạng thái khóa tài liệu hoặc khóa bạn đọc, ghi đè đặt 

mượn và miễn giảm tiền phạt trong hệ thống. 
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Chọn “LIMIT MESSAGES” để xem các tin nhắn trong tệp tin với điều kiện được giới hạn 

theo ID biểu ghi, tên hoạt động hoặc nội dung chứa trong tin nhắn. Các điều kiện này do 

bạn tự khai báo. 

Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem toàn bộ nội dung tệp tin. 

 
 

3. Nhật ký thông báo tự động (Autonotices Log) 

Khi phân hệ lưu thông được thiết lập để khởi tạo các thông báo tự động, hệ thống sẽ ghi lại 

hoạt động gửi thông báo vào tệp tin Autonotices log. 

Chú ý rằng các từ viết vắt (Initials) chỉ được liệt kê trong dòng tin nhắn của tệp tin 

Circulation Override đối với các trường hợp yêu cầu phân quyền khi thực hiện thao tác 

ghi đè. Các phân quyền đó được yêu cầu trong các trường hợp lưu thông sau đây: 

 Check-out: Phân quyền để ghi đè tài khoản bạn đọc bị khóa 

 Check-out: Phân quyền để chỉnh sửa ngày hết hạn 

 Check-out: Phân quyền để thiết lập ngày hết hạn ghi đè lên đặt mượn 

 Check-out: Phân quyền để ghi đè lên giao dịch bị khóa 

 Recalls: Phân quyền để chỉnh sửa ngày hết hạn của tài liệu bị thu hồi 

 Fines/Bills: Phân quyền để thu tiền phạt 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_block.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_due.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_overlap.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_chkout_auth_man_block.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_recalls_auth_due.html
http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_options_circ_fines_auth2coll.html
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Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

4. Nhật ký SUSHI Harvest (SUSHI Harvest Log) 

Khi hệ thống được cấu hình để thu thập các thống kê sử dụng, hệ thống sẽ ghi lại các hoạt 

động vào tệp tin SUSHI Harvest log. 

Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

5. Đề xuất mua của bạn đọc (Patron Suggestions) 

Lưu trữ các đề xuất của bạn đọc gửi từ giao diện WebPAC. 
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Chọn “LIMIT” để xem các đề xuất liên quan tới một kho tài liệu cụ thể. 

Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

6. Additional Items To Acquire 

Lưu trữ các đề xuất của bạn đọc để bổ sung cho bộ sưu tập của thư viện. 

Chọn “LIMIT” để xem các đề xuất liên quan tới một kho tài liệu cụ thể. 

Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

7. Chính sách chỉ mục (Indexrules) 

Tệp tin Indexrules xác định các từ, cụm từ, trường dữ liệu được đánh chỉ mục trong hệ 

thống. 
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Chọn “LIMIT” để xem chính sách chỉ mục giới hạn theo kiểu biểu ghi. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung của tệp tin. 

Click vào đầu mục của cột dữ liệu để sắp xếp dữ liệu theo cột được chọn. (Không hỗ trợ 

cho cột SUBFIELDS.) 

8. Từ khóa đồng nghĩa (Keyword Synonyms) 

Tệp tin Keyword Synonyms xác định các từ khóa đồng nghĩa trong hệ thống. Dựa vào 

danh sách này hệ thống sẽ phát hiện và tìm kiếm các từ khóa tương đương khi bạn đọc thực 

hiện tìm kiếm tài liệu. Ví dụ như cặp từ khóa đồng nghĩa "color" và "colour" được thiết 

lập, hệ thống sẽ cho phép bạn đọc tìm kiếm tất cả các biểu ghi thư mục chứa các từ khóa 

đó khi nhập một trong hai từ khóa tìm kiếm như trên. 
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Chọn “CREATE KEYWORD SYNONYMS” để thêm cặp từ khóa đồng nghĩa vào tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

9. Báo cáo kiểm tra liên kết (Link Maintenance Report) 

Nếu hệ thống được thiết lập để tự động kiểm tra các liên kết biểu ghi, hệ thống sẽ tạo ra 

một báo cáo kiểm tra liên kết (Link Maintenance Report) lưu trữ những thay đổi phát hiện 

ra khi hệ thống tự động kiểm tra các liên kết biểu ghi. 

 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sgil/sgil_maint_linkmaint_report.html
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Chọn “CLEAR FILE” để xóa nội dung tệp tin. 

Chọn “PRINTABLE VIEW” để xem nội dung tệp tin. 

Tùy chọn Admin Corner sẽ mở ra giao diện telnet cho phép cán bộ quản trị truy cập và 

cấu hình thêm các chức năng trên Sierr 

http://csdirect.iii.com/sierrahelp/Content/sadmin/sadmin_admin_corner.html

