به نام خدا
تغييرات جديد نرم افزار مديريت کتابخانه ثنا
ويرايش  1399شرکت پيام مشرق
طراح :گروه مستندات شرکت پيام مشرق
کد سند DP99-102:

مقدمه
مهندسی ارتباطات پیام مشرق از بدو تاسیس (سال  )1374و تولید نرم افزار مدیریت کتابخانه ،همواره
سعی داشته است ساالنه یک و یا دو ویرایش از نرم افزار مدیریت کتابخانه را تولید و تست نموده و برای تمامی
مراکز تحت پوشش خود به روز رسانی نماید.
ویرایش جدید سال  1399که عالوه بر استفاده از تکنولوژی های جدید ،از نظر امنیتی نیز تفاوتهایی
چشمگیری دارد ،مواردی نیز طبق درخواست مشتریان شرکت که در  CRMبیان نموده اند و با بررسی گروه
 R&Dشرکت انجام شده و در ذیل ارائه می شود.
انشااهلل ویرایش  1399از این تاریخ به مرور و با برنامه ریزی و هماهنگی با مدیران سیستم هر مرکز انجام خواهد
پذیرفت.

روابط عمومی شرکت پيام مشرق
info@payamnet.com
031-34404260| 021-88428985
آبان ماه 1399
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 - 1ورود اطالعات پايان نامه توسط دانشجو و تاييد توسط استاد راهنما بوسيله ارسال ايميل
با توجه به قاب لیت نرم افزار مدیریت کتابخانه ثنا ،کاربرگه ورود اطالعات پایان نامه به صورت تدوین در اختیار
دانشجو ( گروه دانشجویان فارغ التحصیل) قرار میگیرد و دانشجو با وارد نمودن فیلدهای الزامی فرم مربوطه را
تکمیل مینماید(.تصویر)1

تصویر1

به صورت اتوماتیک ،یک ایمیل حاوی اطالعات پایاننامه دانشجو ،همراه با فایل  PDFپایان نامه برای استاد
راهنما ایمیل میشود(.تصویر)2
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تصویر2
در صورت تایید ایمیل توسط استاد راهنما ،کتابدار مربوطه با اخذ گزارش لیست پایاننامههای تایید شده ،آنها
را پذیرش کرده و رکورد آن ثبت میشود(.تصویر)3
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تصویر3
 - 2در خواست اسکن منابع
به آیتمهای صفحهی جستجو "درخواست اسکن" اضافه شده است که کاربر میتواند درخواست خود همراه با
توضیح را به کتابخانه ارسال نماید(.تصویر)4
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تصویر4
کتابدار مربوطه  ،گزارش درخواستها را میتواند استخراج نماید(.تصویر)5

تصویر5
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 - 3عضويت مجازی و پرداخت هزينهی آن با استفاده از درگاه
در دوره کرونا ،دانشجویان محققان و شهروندان می توانند بصورت مجازی در خواست عضویت مجازی ارسال
نمایند (.این آیتم قبال وجود داشت و میبایست توسط میز پذیرش تایید میشد).
سپس با پرداخت آنالین حق عضویت ،در همان لحظه در سیستم پذیرش شده و به گروه کاربران مجازی
میپیوندد و تا مدت مشخص شده( مثال یک ماه) میتواند از منابع دیجیتال استفاده نماید(.تصویر)6

تصویر6
 - 4سفارشات ،بودجه بندی و مديريت کارگزار
کاربران می توانند مدارک درخواستی خود را از طریق سیستم سفارش دهند .این مدارک به دست کارشناسان
مورد نظر رسیده و پس از بررسی و تایید در سیستم آن مدارک را به صورت مستقیم تهیه میکنیم و یا از طریق
کارگزاران و با انتخاب بهترین کارگزار مدارک را تهیه و سپس از طریق ایمیل به سفارش دهنده اطالع داده
می شود که مدرک درخواستی آن تهیه شده است.
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بودجه بندی برای واحد های مختلف مرکز(مانند دانشکده ها) در نظر گرفته شده و می توانیم بودجه اختصاص
شده به هر واحد را تعیین و در حین سفارش ببینیم که چه میزان از بودجه باقی مانده است.
 سند معرفی و آموزش کامل آن با شماره  DP 99-101تهیه شده و در پورتال شرکت پیام مشرق به
آدرس  http:/Payamnet.comموجود است.
 - 5سبد خريد و پرداخت آنالين
به پیشنهاد انتشارات دانشگاه ها ،سبد خرید به نرم افزار اضافه شد .که نوع " موجود در انبار" به نسخ اضافه شده
است و صفحه سبد خرید و تولید فاکتور تولید شده است(.تصویر)8
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تصویر8

سپس کاربر برای فاکتور خود به درگاه متصل شده و پرداخت را انجام می دهد(.تصویر)9
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تصویر 9

 - 6آزمون کتابخانه ای و ثبت امتياز

برخی از دانشگاهها در ورودی هر ترم ،تور مجازی ایجاد کرده و پس از آموزش کاربران ،فرمی شامل سواالت
چهارگزینه ای را در نرم افزار مدیریت کتابخانه بارگزاری میکنند(.تصویر)10
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تصویر10
دانشجویان جدید الورود امکان مشاهده فرم مربوط و پاسخ دادن به سواالت را دارند .در نهایت نرم افزار ،برگهها
را تصحیح کرد و گزارش کاملی از افراد آزمون داده و امتیاز هر یک را ارائه میدهد(.تصویر)11
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تصویر11
 - 7اپليکيشن Tlib
اپلیکیشن جدیدی برای جستجو ،ثبت ،رزرو ،سفارش ،سبد خرید ،تمدید و پرسش و پاسخ از کتابدار(میز مرجع)
 ،همچنین برای رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلههای اجتماعی ،امانت به خود نیز تولید شده است و در
آدرس  Tlib.irبارگزاری شده است(.تصویر)12
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تصویر12
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 - 8مديريت امانت در محدوديت مدارک ،گروه و کتابخانه
پیش از این مدت امانت و هزینه جریمه دیرکرد ،به ازای گروه های مختلف متغیر بود .در نسخه جدید نرم افزار،
امکان تنظیم مدت امانت و مبلغ جریمه دیرکرد  ،عالوه بر گروه ،بر اساس پایگاه های مختلف و محل های
نگهداری مختلف  ،همچنین به ازای کاربران کتابخانه های متفاوت در آن گروه ،نیز وجود دارد(.تصویر)13

تصویر13
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 - 9فيلد تاريخ آخرين ويرايش به صفحه از تدوين اضافه شده است(.تصوير)14

تصویر 14
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 - 10بهينه سازی امکان استفاده از جدول "نشانه مولف فارسی"
در این جدول  ،امکان جستجوی نشانه مولف های فارسی و جایگذاریِ آنها در فیلد "شماره کاتر" به راحتی
امکانپذیر است(.تصویر)15

تصویر15

 - 11بهينه سازی امکان ذخيره سازی سابقه جستجو و نتايج ذخيره شده
در نسخه جدید نرم افزار ثنا ،سابقه جستجوهای یک کاربر ،همراه با تاریخ انجام آن و به صورت  hyperlinkدر
فضای اختصاصی هر کاربر ذخیره شده و در صورت نیاز ،امکان تهیه خروجی از نتایج آن نیز فراهم شده است.
عالوه بر آن امکان گزارشگیری از انواع جستجوها برای کارمندان و مدیران  ،ایجاد شده است(.تصویر)16
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تصویر16
 - 12افزايش امکانات ارائه انواع خروجی های مورد استفاده در نرم افزارهای استنادی
عالوه بر وجود خروجی های  Marcxml ، Isoو  Xmlبرای انواع مدارک در نسخه پیشین ،اکنون امکان تهیه
خروجی های  ، xls ، RIS ، Bibنیز برای استفاده در نرم افزارهای استنادی ،فراهم شده است.
 - 13نمايش آخرين ويرايشگر و تاريخ در صغحه نمايش
الگ فعالیت کاربران فهرستنویس در سیستم بصورت کامل وجود داشت ،بنا به درخواست مراکز آخرین
ویرایشگر و تاریخ ویرایش در صفحه نسخ ،نمایش داده می شود(.تصویر)17
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تصویر17
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