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การสราง Collection แรกของคุณ
คูมือนี้กลาวถึงวิธีเพิ่มรายการลงใน CONTENTdm collection ชุดแรกของคุณโดยใช Project Client กอนที่จะเริ่มการฝกสอนสวนนี้ คุณตอง:
•

เปดใชงานเซิรฟเวอร CONTENTdm

•

ติดตั้ง Project Client ลงในคอมพิวเตอรเรียบรอย

•

ตั้งคา collection เรียบรอยและพรอมจะเพิ่มรายการเขาไปใน collection

คูมือฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อชวยใหการสราง collection ดวย Project Client เปนไปอยางงายดาย นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มรายการโดยใชหนาเว็บของ CONTENTdm
ดังที่ระบุไวในหัวขอ Adding Items คุณสามารถศึกษาวิธีการใชฟงกชั่นพิเศษใน CONTENTdm เพิ่มเติมไดจาก Help files

เรียนรูเรื่อง:
หัวขอที่ 1:

การสราง Project

หัวขอที่ 2:

การแกไขการตั้งคา Project

หัวขอที่ 3:

การเพิ่มรายการเขาไปใน Project
การเพิ่มรายการ
การเพิ่มชื่อ URL
การเพิ่มรายการทีละหลายรายการ

หัวขอที่ 4:

การปอนรายละเอียดประกอบขอมูล
การใชสเปรดชีทของ Project
การใชแถบ Item Editing

หัวขอที่ 5:

การอัพโหลดรายการเพื่อรอการยืนยัน

หัวขอที่ 6:

การยืนยันรายการ

หัวขอที่ 1: การสราง Project
Project Client ชวยใหคุณสรางและใชงาน project ตางๆ ได เมื่อคุณเพิ่มรายการเขาไปโดยใช Project Client และแกไขรายละเอียดประกอบขอมูลโดยใช Project
Spreadsheet และเครื่องมืออื่นๆ รายการเหลานั้นจะถูกบันทึกไวเปนสวนหนึ่งของ project นอกจากนี้ project ยังแสดงถึงกลุมของ Project Client settings ซึ่ง
สัมพันธกับ collection บนเซิรฟเวอรของ CONTENTdm คาเหลานี้และอินเตอรเฟซของ Project Client ชวยใหคุณเพิ่มรายการและฐานขอมูลขนาดใหญเขาไปใน
collection ไดอยางมีประสิทธิภาพ
Project คือพื้นที่สําหรับเพิ่มรายการและรายละเอียดประกอบขอมูลเชิงพรรณนาเขาไปกอนจะนําไปจัดเก็บไวใน collection รายการที่ถูกเพิ่มเขาไปใน project จะคาง
อยูในนั้นจนกวาจะมีการอัพโหลด การเปดและปด project จะไมสงผลตอรายการใดๆ ใน project
เมื่อคุณอัพโหลดรายการที่รอการยืนยันจาก Project Client รายการเหลานั้นจะถูกสงไปเขาคิวรอการพิจารณาจากผูบริหารระบบ CONTENTdm ซึ่งจะทําการเพิ่ม
รายการที่ผานการยืนยันแลวเขาไปใน collection อีกทีหนึ่ง
คุณตองติดตั้งซอฟตแวร Project Client ลงในคอมพิวเตอรที่จะใชงานกอนจึงจะเริ่มการทํางานได และตองขอขอมูลดังตอไปนี้จากผูบริหารระบบ CONTENTdm ของ
คุณ
•

ที่อยู URL ของเซิรฟเวอร CONTENTdm

•

ชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ
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โปรแกรมชวยสราง Project ใหม ใน Project Client จะชวยคุณสราง project คูมือสวนนี้อธิบายขอความตางๆ ที่ปรากฏขึ้นในโปรแกรมชวยดังกลาว
การสราง project ใหม:
1.

จากแถบ Project Client Home คลิก Create New Project โปรแกรมชวยสราง New Project ปรากฏขึ้นบนหนาจอ ปอน URL ของเซิรฟเวอร CONTENTdm
ซึ่งจะเริ่มดวยโปรโตคอล http หรือ https จากนั้นจึงปอนชื่อผูใชและรหัสผานของคุณ คลิก Next

ภาพที่ 1 หนาจอปอน URL และ ล็อกอินของ New Project

2.

คลิกเมนูแบบดร็อปดาวนเพื่อดูรายชื่อ collection ที่มีอยูบนเซิรฟเวอร เลือก collection ที่ตองการอัพโหลดรายการขึ้นไป รายการจาก project ที่ถูกอัพโหลด
เขาไปใน collection จะถูกสงไปเขาคิวรอรับการยืนยันจากผูบริหาร collection เสมอ คลิก Next
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ภาพที่ 2 เลือก collection ที่ตองการ

3.

ตั้งชื่อ project ของคุณหรือทบทวนชื่อที่ระบบตั้งให ชื่อของ project ไมควรมีความยาวเกิน 128 ตัวอักษร (รวมถึงการเวนวรรค) และควรใชเพียงตัวอักษรกับ
ตัวเลข ชื่อของ project จะถูกนําไปใชจัดระเบียบงานของคุณภายใน Project Client โดยไมแสดงใหผูใชปลายทางเห็น คลิก Finish
หากคุณตองการใหผูใช Project Client รายอื่นเรียกใช project ของคุณได ใหคลิกที่ Share this project on a network with other users. หากคุณตั้งใจจะ
ใช project ใดรวมกับผูอื่น คุณตองตั้งชื่อ project ดังกลาวใหไมซ้ํากับ project ของใคร เนื่องจากผูใชรายอื่นจะไมสามารถเรียกใช project ที่มีชื่อซ้ํากับ
project ที่ตนมีอยูแลว คลิก Browse เพื่อหาหรือสรางพื้นที่สวนกลาง ที่ผูใชรายอื่นเขาใชดวยได คลิก Finish ถาผูใชรายอื่นมีความจําเปนตองตั้งคา
project ใหตางออกไปเล็กนอยในการจัดการกับ collection เดียวกันหรือตองทํางานไปพรอมๆ กัน ใหเลือกแยก project แทนที่จะใชรวมกัน
เมื่อคุณสราง project สวนกลาง คาตางๆ ที่ตั้งไวและรายการที่คุณเพิ่มเขาไปใน project จะถูกบันทึกไวในพื้นที่รวมเพื่อใหผูอื่นใชงาน project ดังกลาวได
ผูใชสามารถเรียกใช project สวนกลางไดครั้งละหนึ่งรายเทานั้น ในกรณีที่คุณเลือกใช project รวมกัน โปรดอยาลืมวาการลบรายการหรือเปลี่ยนคาที่ตั้งไวจะ
สงผลตอผูใชรายอื่นๆ ใน project เดียวกันดวย ในกรณีที่คุณลบ project สวนกลางออกจาก Project Client ของคุณ ผูใช Project Client จะยังสามารถเรียกใช
ไดจากพื้นที่สวนกลางของเครือขาย หากคุณตองการลบ project สวนกลางทั้งหมด คุณตองลบไดเรกทอรีของ project ออกจากพื้นที่สวนกลางของเครือขาย
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ภาพที่ 3 การตั้งชื่อและการใช project รวมกัน

4.

เมื่อสราง project เรียบรอยแลว แถบ Home ของ Project Client จะปรากฏขึ้น และคุณก็สามารถเพิ่มรายการตางๆ เขาไปใน project ได
จากตัวอยางดานลาง จะเห็นวาหนาตางดานซายแสดงชื่อ collection เปน Collection 1 และแสดงชื่อ project เปน Project 1 ไวภายใน ทางดานขางของชื่อ
project จะมีไอคอนรูปคนสองคนแสดงวา project นี้เปน project สวนกลาง

ภาพที่ 4 แถบ Home พรอมชื่อของ Collection และ Project
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หัวขอที่ 2: การแกไขการตั้งคา Project
หลังจากสราง project ใหมแลว คุณสามารถตั้งคา project ใหมหรือแกไขคาเดิมไดโดยใช Project Setting Manager กอนทําการเพิ่มรายการ Project Settings
Manager คืออินเตอรเฟซสวนกลางสําหรับทบทวนและแกไขคาตางๆ ของ project เพื่อให Project Client ทํางานไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาตั้งตนของ project จะเปนไปตามคาเฉพาะของ collection และเซิรฟเวอรใน CONTENTdm Administration เมื่อคุณเริ่มใชงาน Project Client คาในระดับ
project ที่คุณตั้งไวใน Project Settings Manager จะถูกนํามาใชแทนคาตั้งตนดังกลาว
คุณสามารถเลือกดูคาบางอยางที่เซิรฟเวอรหรือผูบริหาร collection ตั้งไวในระดับ collection ไดแตจะไมสามารถแกไขโดยใช Project Settings Manager

ใช Metadata Templates ใน Project Settings Manager เพื่อสรางเทมเพลตสําหรับรายละเอียดประกอบขอมูลกอนทําการเพิ่มรายการเขาไปใน project
การแกไขการตั้งคา project
1.

จากแถบ Home หรือ Project tab ในหนาตางทางซายใต Other Tasks ใหคลิกที่ Edit Project Settings หรือคลิกที่ Project Settings Manager จากเมนู
ของ project และคลิกตอไปจนถึงหนาที่คุณตองการ

ภาพที่ 5 การแกไขคาที่ตั้งไวใน project

ดูขอมูลเพิ่มเติมวาดวยการตั้งหรือแกไขการตั้งคา project ไดที่ About Project Settings

หัวขอที่ 3: การเพิ่มรายการเขาไปใน Project
เมื่อทําการเพิ่มรายการเขาไปใน project คุณสามารถเพิ่มหรือแกไขรายละเอียดประกอบขอมูลจากนั้นจึงอัพโหลดรายการขึ้นไปยัง CONTENTdm เพื่อการยืนยัน
กอนบรรจุขอมูลเขาไปใน collection ของคุณ
คุณสามารถเพิ่มรายการเขาไปใน project ไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
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แถบ Home



แถบ Project หรือ



เมนู Add

จากแถบ Home หรือ Project ใหเลือกตัวเลือกใตหัวขอ Common Tasks ในหนาตางทางซาย เพื่อทําการเพิ่มรายการ (รูปภาพ สื่อผสม ไฟลเสียงหรือไฟลภาพ)
เขาไปใน project ของคุณ

ภาพที่ 6 การเพิ่มรายการ

เมนู Add ยังมีตัวเลือกการใชงานอื่นๆ ที่ใชไมบอย (การขอความชวยเหลือและ URL) ใหเลือกเพิ่มเขาไปใน project ของคุณอีกดวย

ภาพที่ 7 เมนู Add

การเพิ่มรายการ
เมื่อตองการเพิ่มรายการใดๆ ใหเลือกไฟลที่ตองการเพื่อเพิ่มเขาไปในสเปรดชีทของ project CONTENTdm จะเพิ่มรายการที่เลือกเขาไปใน project และสรางภาพ
ยอสวนหรือใชภาพยอสวนที่คุณสรางไว หรือใชภาพยอสวนที่กําหนดไวแตตนกับไฟลทุกไฟล ขึ้นกับการตั้งคาของคุณ
เมื่อเพิ่มไฟลเขาไปในสเปรดชีทของ project แลว คุณก็สามารถแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดประกอบขอมูลของไฟลนั้นได
การเพิ่มรายการ:
2.

จากแถบ Home หรือ Project คลิกที่ Add Item ในหนาตางทางซาย หรือเลือก Item จากเมนู Add โปรแกรมชวย Add Item ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
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ภาพที่ 8 การเพิ่มรายการ

3.

4.

คลิกที่ Browse เพื่อหารายการที่ตองการเพิ่มเขาไป


เลือกรายการที่ตองการเพิ่มเขาไปหรือ



เลือกหลายรายการที่อยูในไดเรกทอรีเดียวกันโดยการกดปุม CTRL คางไวและคลิกรายการตางๆ เพิ่มจนครบ

คลิก Open หนาตาง browse จะปดลง และที่อยูของไฟลและชื่อรายการที่ถูกเลือกไวจะปรากฏขึ้นบนโปรแกรมชวย Add Items
กําหนดวาจะให CONTENTdm สรางภาพตัวอยางหรือไม คุณสามารถตั้งคาการแสดงภาพใน Project Settings Manager ไดโดยเขาไปที่ Images &
Thumbnails settings (ถาผูบริหาร collection ของคุณ เปดใช Archival File Manager หนาจอนี้จากตางจะหนาจอที่แสดงไวดานบนเล็กนอย)
การสรางภาพตัวอยางจะมีประโยชนเมื่อคุณตองทํางานกับภาพที่มีความละเอียดสูงซึ่งมีขนาดใหญและไมสามารถบีบอัดไดมาก CONTENTdm สามารถสราง
ภาพตัวอยางของไฟลที่มีความละเอียดสูง เพื่อลดเวลาดาวนโหลดภาพของผูใชปลายทาง และชวยใหคุณไมจําเปนตองเก็บภาพที่มีรายละเอียดสูง มีขนาดใหญ
และไมสามารถบีบอันไดไวในเซิรฟเวอร CONTENTdm ของคุณ

5.

คลิก Add หนาจอแสดงสถานะการเพิ่มรายการ หนาจอสรุปจะปรากฏขึ้นเมื่อการเพิ่มรายการเสร็จสิ้น

6.

คลิก Close เพื่อปดหนาจอสรุป สเปรดชีทของ project แสดงรายการดังกลาว ปอนรายละเอียดประกอบขอมูลลงในสเปรดชีทของ project หรือคลิกที่ภาพ
ยอสวนเพื่อเปดแถบ Item Edit

การเพิ่ม URL
การเพิ่ม URL ชวยใหคุณเพิ่มเว็บไซตเขาไปในสเปรดชีทของ project ได ฟงกชั่นนี้มักถูกนํามาใชจัดการรายละเอียดประกอบขอมูลสตรีมมิ่ง และชวยใหคุณเพิ่ม
รายละเอียดประกอบขอมูลสําหรับเว็บไซตตางๆ หากคุณไมกําหนดภาพยอสวนสําหรับไฟลประเภทนี้เพิ่มเติม ภาพยอสวนที่มากับระบบจะถูกนํามาใชเปนคาตั้งตน
แทน
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ฟงกชั่นนี้ยังใชสําหรับเพิ่มรายการวาง หรือบันทึกรายละเอียดประกอบขอมูลที่ไมไดสัมพันธกับไฟลดิจิตอลใดๆ ไดอีกดวย การเพิ่มรายการวางมีประโยชนในกรณีที่
คุณมีรายละเอียดประกอบขอมูลพรอมแลวแตไฟลดิจิตอลยังไมพรอม
การเพิ่ม URL หรือรายการวาง:
1.

จากเมนู Add คลิกที่ URL

ภาพที่ 9 เพิ่ม URL

2.

หนาจอ Add URL เลือก Import URL และพิมพ URL ทั้งหมดลงไปในกลองขอความ จากนั้นจึงคลิก Add หรือเลือก Import null item

3.

คลิก Add หนาจอ Add URL จะปดลง และสเปรดชีทของ project จะปรากฏขึ้น

4.

ปอนรายละเอียดประกอบขอมูลลงในสเปรดชีทของ project หรือคลิกที่ภาพยอสวนเพื่อเปดแถบ Item Edit

การเพิ่มรายการทีละหลายรายการ
คูมือสวนนี้จะเนนไปที่วิธีเพิ่มขอมูลทีละหลายรายการที่งายที่สุด ขณะที่คูมือสวนอื่นจะอธิบายการทํางานที่ซับซอนกวานี้ เชน การเพิ่มขอมูลทีละหลายรายการโดยมี
แถบกําหนดขอความ หรือเพิ่มสื่อผสม
การเพิ่มขอมูลทีละหลายรายการมักมีประสิทธิภาพมากกวา องคกรบางแหงนิยมสแกนและประมวลภาพลวงหนา จากนั้นจึงเพิ่มรายการเขาไปใน Project Client เปน
ชุดๆ งานที่ลนมือจะทําใหคุณใชประโยชนจากการตั้งคา Prokect Client ใหเพิ่มขอมูลไดทีละหลายรายการพรอมกันไดเต็มที่ หากคุณตองการเพิ่มขอมูลหลาย
รายการที่มีรายละเอียดประกอบขอมูลเดียวกัน คุณควรใชฟงกชั่น metadata templates เพื่อเพิ่มรายละเอียดประกอบขอมูลกอนเพิ่มรายการขอมูล
คุณตองจัดเก็บไฟลทั้งหมดที่ตองการเพิ่มไวในไดเรกทอรีเดียวกันกอนจึงจะใชฟงกชั่นเพิ่มขอมูลหลายรายการได เมื่อมีการเพิ่มรายการเขาไปใน Project Client ภาพ
ยอสวนจะถูกสรางขึ้นเปนตัวแทนของแตละรายการ Project Client จะพยายามสรางภาพยอสวนตามลักษณะของขอมูลที่เพิ่มเขาไปจริง เปนตนวาเมื่อคุณเพิ่มไฟล
วิดีโอ Project Client ก็จะพยายามแปลงเฟรมแรกของไฟลวิดีโอเปนภาพยอสวนของไฟลดังกลาว หากระบบไมสามารถแปลงภาพเฟรมแรกได ภาพยอสวน
มาตรฐานสําหรับไฟลประเภทดังกลาวที่ถูกบรรจุไวใน CONTENTdm ก็จะถูกนํามาใชแทน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก customize thumbnail สําหรับไฟลประเภทที่ตองการได เชน หากคุณตองการใหแทนไฟลประวัติศาสตรบอกเลาทุกไฟลดวยภาพ
ตัวอยางภาพเดียวกัน
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การเพิ่มไฟลทีละหลายไฟล:
1.

ไฟลที่คุณตองการเพิ่มทั้งหมดตองอยูในไดเรกทอรีเดียวกัน เลือกแถบ Home หรือแถบ Project

2.

คลิกที่ Add Multiple Items ในหนาตางทางซาย ใตแถบ Common Tasks โปรแกรมชวย e Add Multiple Items จะปรากฏขึ้น

3.

เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง

•

นําเขาขอมูลจากไดเรกทอรี (นี่คือวิธีที่คูมือฉบับนี้เนน)

• นําเขาขอมูลโดยใช tab-delimited text file ในการเพิ่มรายการดวยวิธีนี้นั้น นอกจากไฟลทั้งหมดจะตองอยูในไดเรกทอรีเดียวกันแลว คุณยังตองมีไฟล
ตัวอักษรแบบ tab-delimited ซึ่งมีรายชื่อของไฟลทั้งหมดและรายละเอียดประกอบขอมูลของไฟลที่จะเพิ่มเขาไปดวย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดึงขอมูลแบบ
นี้ไดที่ การเพิ่มสื่อผสมดวย Tab-delimited Text
4.

คลิก Browse เพื่อเลือกไดเรกทอรีของไฟลที่ตองการดึงขอมูล เมื่อเปดไดเรกทอรีขึ้นมาแลว ใหคลิก OK จากนั้นจึงคลิก Next

ภาพที่ 10 การเพิ่มไฟลทีละหลายไฟลจากไดเรกทอรี

5.

กําหนดวาจะให CONTENTdm สรางภาพตัวอยางหรือไม ถาผูบริหาร collection ของคุณ เปดใช Archival File Manager หนาจอนี้จะตางจากหนาจอที่แสดง
ไวดานบนเล็กนอย)

© 2004-2009 OCLC, Inc.

หนาที่ 9 จาก 17 หนา

การสราง Collection แรกของคุณ

ภาพที่ 11 แสดงการตั้งคารูปภาพ

ถาคุณเลือก Yes และตองการระบุภาพที่ตองการใชแสดง ใหคลิกที่ Image Options หนาจอ Images & Thumbnails settings ใน Project Settings
Manager จะเปดขึ้นมา
การสรางภาพตัวอยางจะมีประโยชนเมื่อคุณตองทํางานกับภาพที่มีความละเอียดสูงซึ่งมีขนาดใหญและไมสามารถบีบอัดไดมาก CONTENTdm สามารถสราง
ภาพตัวอยางของไฟลที่มีความละเอียดสูง เพื่อลดเวลาดาวนโหลดภาพของผูใชปลายทาง และชวยใหคุณไมจําเปนตองเก็บภาพที่มีรายละเอียดสูง มีขนาดใหญ
และไมสามารถบีบอันไดไวในเซิรฟเวอร CONTENTdm ของคุณ
6.

คลิก Next หนาจอยืนยันการตั้งคาปรากฏขึ้น
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ภาพที่ 12 ยืนยันการตั้งคา

ทบทวนการตั้งคาและคลิกที่ Add Items หรือ คลิกที่ Back เพื่อทําการแกไข
หนาจอจะแสดงสถานะการเพิ่มรายการเขาไปใน project ของคุณ เมื่อเสร็จสิ้นแลว หนาจอสรุปจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงความผิดพลาดหรือคําเตือนใดๆ

ภาพที่ 13 สรุป

7.

คลิก Close สเปรดชีทของ project แสดงรายการดังกลาว คุณสามารถปอนรายละเอียดประกอบขอมูลไดแลว
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หัวขอที่ 4: การปอนรายละเอียดประกอบขอมูล
เมื่อเพิ่มรายการเขาไปใน project เรียบรอยแลว คุณจะสามารถใสรายละเอียดประกอบขอมูลเพิ่มไดทีละรายการ โดยการพิมพลงไปในสเปรดชีทของ project
โดยตรงหรือใชแถบ Item Edit

การใชสเปรดชีทของ project
สเปรดชีทของ project จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกที่แถบ Project
ประกอบขอมูล

คลิกเซลลที่คุณตองการแกไขและพิมพขอความที่ตองการลงไปเพื่อเพิ่มหรือแกไขรายละเอียด

หากคุณตองการคัดลอกขอความในเซลลหนึ่งไปยังเซลลอื่นที่อยูในคอลัมนเดียวกัน ใหคลิกขวาที่เซลลดังกลาวแลวเลือก Fill Down, Fill Up หรือ Fill All
(คัดลอกขอความไปไวในทุกเซลลทั้งบนและลาง) หรือจะเลือก Fill จากเมนู Edit ก็ได

ภาพที่ 14 เมนู Fill

แปนลัดภายในสเปรดชีทของ project ชวยใหปอนรายละเอียดประกอบขอมูลและทํางานทั่วไปไดงายขึ้นโดยไมตองใชเมาส
การใชงานภายในเซลล
•

กดปุม Tab เพื่อปดเซลลที่ใชงานอยูและเลื่อนไปทางขวาหนึ่งเซลล

•

กดปุม Shift + Tab เพื่อปดเซลลที่ใชงานอยูและเลื่อนไปทางซายหนึ่งเซลล

•

กดปุม Enter เพื่อปดเซลลที่ใชงานอยูและเลื่อนลงไปหนึ่งแถว

•

กดปุม Ctrl + c เพื่อคัดลอกขอความจากเซลลที่เลือกไว

•

กดปุม Ctrl + c เพื่อแทรกขอความที่คัดลอกมาลงในเซลลที่เลือกไว

•

กดปุม Ctrl + c เพื่อตัดขอความจากเซลลที่เลือกไว

•

กดปุม Ctrl + arrow key เพื่อไปยังเซลลที่อยูไกลที่สุดในทิศดังกลาว

•

กดปุม Ctrl + Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหมภายในเซลลที่ใชงานอยู ฟอรแมตนี้จะปรากฏใหเห็นเมื่อเลือกการแสดงขอความแบบเต็มหนาจอ และขอความ
และรูปจะแสดงไวขางกันบนอินเตอรเฟซเว็บของ CONTENTdm

ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทํางานเหลานี้และฟงกชั่นรายละเอียดประกอบขอมูลชั้นสูง เชน Project Settings Manager และการใช Controlled Vocabulary ไดที่
Project Client Help files
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การใชแถบ Item Editing
คุณสามารถเปดแถบ Item Editing ไดจากสเปรดชีทของ project โดยสามารถเปดไฟลพรอมกันไดถึง 20 รายการ แถบ Item Editing ใชสําหรับดูขอมูลที่คุณกําลัง
ปอนรายละเอียดประกอบอยู นอกจากนี้ ยังสามารถใชแถบ Item Editing เรียกดูรายการกอนหนาและถัดไปไดโดยไมตองยอนกลับไปที่สเปรดชีทของ program
การใชแถบ Item Editing ปอนรายละเอียดเพิ่มเติมของขอมูล:
1.

คลิกที่ภาพตัวอยางของไฟลที่ตองการในสเปรดชีทของ project เพื่อเปดแถบ Item Editing หรือเลือกกลองตัวเลือกหนารายการที่ตองการแลวคลิก Open in
Tab

2.

พิมพขอความที่ตองการลงไปในชองตางๆบนกลองขอความ
หากชองที่คุณเลือกถูกควบคุมดวย Controlled Vocabulary หนาตาง Controlled Vocabulary จะแสดงรายการที่อนุญาตใหใสลงในชองดังกลาวได

3.

เมื่อปอนขอมูลเสร็จแลวใหคลิก Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
•

Save & Next จะเปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ปดรายการที่ใชอยู และเปดรายการถัดไปในสเปรดชีทของ project

•

Save & Next จะเปนการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ปดรายการที่ใชอยู และเปดรายการกอนหนาในสเปรดชีทของ project

ภาพที่ 15 แถบ Item Editing

•

ชองรายละเอียดประกอบขอมูลบริหารจัดการจะอยูบนฉากหลังสีฟา

•

ไอคอนคําเตือนและขอผิดพลาดจะปรากฏขึ้นบนคอลัมนซายสุดของสเปรดชีท เลื่อนเมาสไปที่ไอคอนเพื่อดูรายละเอียดของคําเตือนและขอผิดพลาด
o

ไอคอนขอผิดพลาดสีแดงแสดงถึงขอผิดพลาดภายในชองรายละเอียดประกอบขอความ (เชน การขาดหายของขอมูลที่จําเปนตองใช) ซึ่ง
ตองไดรับการแกไขกอนจึงจะอัพโหลดรายการขึ้นไปรอการยืนยันได
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o

ไอคอนข อผิด พลาดสี เหลื องแสดงถึง ขอผิ ด พลาดภายในช องรายละเอียดประกอบขอ ความ เชน การสะกดคํ าผิด หรือการใชคํา ที่อ ยู
นอกเหนือคําศัพทที่กําหนดไว ซึ่งสามารถอัพโหลดขึ้นไปรอการยืนยันได แตผูบริหาร collection อาจตองเขามาทําการแกไขอีกทีหนึ่ง

ภาพที่ 16 สัญลักษณแสดงขอผิดพลาดและคําเตือน

หัวขอที่ 5 การอัพโหลดรายการเพื่อรอการยืนยัน
คุณสามารถอัพโหลดรายการใหมขึ้นไปยังฐานขอมูล CONTENTdm ของคุณไดโดยใช
•

HTTP หรือ HTTPS (ขึ้นกับ URL ของเซิรฟเวอร)

•

ไดเรกทอรีสวนกลาง

หลังสราง project เสร็จแลว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีอัพโหลดไดในหนาจอ Project Settings Manager > Project Options
การอัพโหลดรายการขึ้นไปใน project:
1.

จากแถบ Project ใหเลือกรายการที่จะอัพโหลดโดยเลือกกลองตัวเลือกที่อยูหนารายการที่ตองการ หรือคลิก Select All

2.

คลิก Upload for Approval เมื่ออัพโหลดแลว ภาพจะถูกสงไปยังคิวรอการยืนยันเพื่อใหผูบริหาร collection ตรวจสอบและทําการยืนยันขั้นสุดทาย
กอนเพิ่มเขาไปใน collection

ภาพที่ 17 อัพโหลดขึ้นไปรอการยืนยัน
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สวนที่ 6: การยืนยันรายการ
รายการทั้งหมดตองผานการยืนยันและทําดัชนีกอนจึงจะถูกบรรจุเขาไปใน collection คุณตองมีสิทธิของผูบริหาร CONTENTdm จึงจะทําการยืนยันรายการและสราง
ดัชนีได คุณสามารถตรวจสอบหรือแกไขรายการตางๆ กอนทําการยืนยันไดโดยการเปด CONTENTdm Administration ผานทาง Project Client หรือทางเว็บ
การเลือกดูรายการที่รอการยืนยันจาก project:
1.

คลิก Approve จากเมนู Administration

2.

ชื่อผูใชและรหัสผาน CONTENTdm ของคุณ หนาจอยืนยันเปดขึ้นและรายการที่รอการยืนยันทั้งหมดปรากฏขึ้น

การเรียกดูรายการที่รอการยืนยันจากเว็บ (เหมาะสําหรับการใชงานเครื่องคอมพิวเตอรที่ไมไดติดตั้ง Project Client ไว):
1.

พิมพ http://your.server.address/cgi-bin/admin/start.exe ลงไปในชองที่อยูของเว็บเบราเซอรที่คุณใช

2.

ชื่อผูใชและรหัสผาน CONTENTdm ของคุณเมื่อมีการรองขอ

3.

คลิกที่ Items เพื่อเขาสูหนาจอยืนยันรายการ Approve รายการที่รอการยืนยันทั้งหมดจะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ: องคกรบางแหงพบวาการตั้งใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนาที่ยืนยันรายการกอนเพิ่มเขาไปใน collection นั้นมีประโยชนมาก การทําเชนนี้จะมีประโยชนเปน
อยางสูงในกรณีที่มีผูปอนรายละเอียดประกอบขอมูลหลายคน เพราะบุคคลดังกลาวจะสามารถตรวจสอบความแมนยําและสม่ําเสมอของขอมูลได

ภาพที่ 18 การยืนยันรายการ

รายการที่ Project Client อัพโหลดขึ้นไปและรอการยืนยันอยูจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ Approve Items หาก collection ดังกลาวมีฟงกชั่นควบคุมคําศัพท คําศัพทใหม
ใดๆ ที่ถูกสงมาใหพิจารณาจะปรากฏขึ้นบนหนานี้ดวย ผูบริหารระบบมีสิทธิเพิ่ม แกไข หรือลบรายการใดๆ ในคิวได
© 2004-2009 OCLC, Inc.

หนาที่ 15 จาก 17 หนา

การสราง Collection แรกของคุณ

การใชงานฟงกชั่นควบคุมคําศัพท:
•

ในกรณีที่ตองการยอมรับคําศัพทใหมและเพิ่มเขาไปในชุดคําศัพทควบคุม ใหคลิกที่ Add จาก หัวขอ Detailed approval queue actions

หรือ
•

ในกรณีที่ตองการแกไขหรือลบคําศัพทที่อยูในรายละเอียดประกอบขอมูลใดๆ ใหคลิกปุม Edit ที่อยูติดกับรายการนั้นซึ่งมีเครื่องหมายดอกจันกํากับอยู จากคิว
รายการที่รอการยืนยัน

•

หากศัพทคําเดียวกันปรากฏอยูในรายละเอียดประกอบขอมูลของหลายรายการ ใหคลิกที่ Edit ในหัวขอ Detailed approval queue actions เพื่อเรียกดู Edit
List คลิกปุม Edit ซึ่งอยูขางรายการที่ตองการแกไข รายการและรายละเอียดประกอบขอมูลดังกลาวจะถูกเปดขึ้นมาใหคุณเห็นศัพทดังกลาว เปลี่ยนแปลง
คําศัพทภายในรายละเอียดประกอบขอมูลดังกลาว คลิก Approve เพื่อเพิ่มรายการดังกลาวเขาไปใน collection

การเรียกดูรายการที่อยูในคิวรอการยืนยัน:
•

คลิกปุม Edit ซึ่งอยูขางรายการที่ตองการเรียกดู รายการจะถูกเปดออกและชองรายละเอียดประกอบขอมูลจะปรากฏขึ้นเพื่อใหแกไขตามตองการ

การยืนยันรายการ:
•

คลิกปุม Approve ที่ดานลางของหนารายละเอียดประกอบขอมูลหลังการแกไขเปลี่ยนแปลงใดๆ

รายการที่ไดรับการยืนยันแลวจะถูกเพิ่มเขาไปใน collection แตระบบจะคนหาไมเจอจนกวาจะมีการสรางดัชนีขอความ
การยืนยันและทําดัชนีรายการทั้งหมดที่อยูในคิวรอการยืนยัน:
•

เลือก Approve & Index all จากนั้นจึงคลิก go การยืนยันและทําดัชนีรายการทั้งหมดอาจกินเวลาหลายนาที เมื่อการยืนยันและทําดัชนีเสร็จสิ้น คิวรายการ
รอการยืนยันจะวางเปลา

ภาพที่ 19 ไมมีรายการรอการยืนยัน

เมื่อรายการไดรับการยืนยันและการสรางดัชนีขอความเสร็จสิ้น รายการทั้งหมดจะถูกเก็บไวใน collection และสามารถใชเครื่องลูกขาย CONTENTdm ในการคนหา
และเรียกดูได ภาพดานลางแสดงรูปแบบของรายการซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องลูกขาย CONTETNdm เรียกดู
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ภาพที่ 20 การเพิ่มรายการ
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