به نام خدا
تغییرات جديد نرم افزار مديريت کتابخانه ثنا
ويرايش  1400شرکت پیام مشرق
طراح :گروه مستندات شرکت پیام مشرق
کد سند DP1400-201:

مقدمه
شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق از بدو تأسیس (سال  )1374و تولید نرمافزارهای مدیریت کتابخانه و
کتابخانه دیجیتال ،همواره سعی دارد که ساالنه یک و یا دو ویرایش از نرم افزار مدیریت کتابخانه را تولید و تست
نموده و برای تمامی کتابخانههای خانواده پیام مشرق بهروزرسانی نماید.
ویرایش جدید سال  1400که عالوه بر استفاده از تکنولوژیهای جدید ،از نظر امنیتی نیز تفاوتهای چشمگیری
دارد .مواردی از آنها طبق درخواست مشتریان محترم شرکت که در  CRMبیان نمودهاند و با بررسی گروه R&D
شرکت انجام شده که در ذیل ارائه میشود.
انشااهلل به روزرسانی ویرایش  1400نرم افزار مدیریت کتابخانه از این تاریخ به مرور و با برنامهریزی و هماهنگی با
مدیران سیستم هر مرکز انجام خواهد پذیرفت.

روابط عمومی شرکت پیام مشرق
info@payamnet.com
031-34404260| 021-88428985
دی ماه 1400
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بهینه سازی جستجو روی متن و دستهبندی صفحات حاوی آن
در جستجو بر روی متن کلیه اسناد از جمله پایان نامه ،مقاله ،کتاب و  ...جستجو بر روی فایلهای پیدیاف شده اسناد انجام
میشود ،درصفحه نتایج جستجو شماره صفحات مربوطه که شامل کلیدواژههای مورد جستجو میباشد ،نمایش داده میشود و اگر
بر روی هر یک از آن صفحات کلیک شود کلیدواژههای پیدا شده را به صورت هایالیت در اختیار کاربر قرار میدهد.
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زير سیستم مديريت اتوماتیک پاياننامههای دانشجويی (مديريت کارتابل افزودن اطالعات کامل
پاياننامه توسط دانشجو و تأيید توسط استاد راهنما با ارسال ايمیل و ارسال پیام بین کتابدار و
دانشجو(
مزیتها:
 .1ورود اطالعات کامل و استاندارد پایان نامه توسط دانشجو
 .2امکان ورود اطالعات از هرزمان و هر مکان
 .3تسریع در آمادهسازی پایاننامهها به هدف دسترسی سریعتر پژوهشگران
 .4امکان ارتباط آنالین بین دانشجو و کتابدار
 .5امکان دریافت تأییدیه توسط استاد راهنما
 .6امکان مشاهده گردش کار پایان نامه
 .7امکان ارتباط با بخش تسویه نرمافزار با نرمافزار آموزشی
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برای مشاهده و ویرایش صفحه پایان نامه ،در منو امکانات اعضا عنوان “ورود پایاننامه” در نظر گرفته شده است .برای دسترسی به
آن باید کاربر "اجازه ورود پایاننامه" را داشته باشد تا بتواند در قسمت منو اصلی و سپس امکانات اعضا ،لینک ورود پایان نامه را
مشاهده کند .در صورتی که کاربر سطح دسترسی “اجازه ورود پایاننامه” را نداشته باشد و یا به عنوان مهمان وارد شده باشد،
اجازه ورود به این صفحه و مشاهده آن را ندارد.
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در بخش ورود پایاننامهها ابتدا باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:


حالت اول :پایان نامه قبال توسط کاربر الگین شده ،وارد شده باشد ،و در پایگاه دادهی مربوطه یک رکورد برای آن ایجاد شده
باشد ،در این صورت پیغام " پایان نامه شما با موفقیت ثبت شده است نمایش داده می شود " و یا پایان نامه مذکور در صفحه
جستجو وارد میشود و نمایش داده میشود.
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حالت دوم :کاربر الگین شده مجوز ثبت در پایگاه پایان نامه را نداشته باشد لینک ورود به پایان نامه برای آن نمایش داده
نمی شود و اگر مستقیم این صفحه را بارگذاری کند و صدا بزند به صفحهی الگین و احراز هویت هدایت میشود.



حالت سوم :رکوردی در پایگاه داده وجود نداشته باشد و کاربر مجوز ورود پایاننامه "اجازه ورود پایاننامه"را داشته باشد،
مستقیماً به صفحه ورود پایان نامه (ورود اطالعات) ارجاع داده میشود و امکان ورود پایان نامه جدید را دارد.
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در این صفحه ،میتوان اطالعات مربوط به پایان نامه جدید را وارد نماید.


حالت چهارم :رکوردی در پایگاه داده وجود داشته باشد و کاربر قبال پایاننامهای را وارد کرده باشد ،صفحه زیر برای وی
نمایش داده میشود.
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در این صفحه اسم دانشجو و عنوان پایان نامه را میتوان مشاهده کرد.



دراین صفحه میتوان از طر یق دکمه های زیر به ویرایش پایان نامه ،مشاهده پیامها ،و ارسال پیام به کتابخانه پرداخت.



در قسمت ویرایش پایاننامه میتوان اطالعات مربوط به پایاننامهی وارد شده را در صفحهی ورود اطالعات ،که به صورت
جداگانه کنار صفحهی جاری بارگذاری میشود ،تصحیح و ویرایش کرد.



با زدن دکمه "ارسال پیام به کتابخانه" صفحه زیر نمایان شده و امکان ارسال پیام به همهی کتابدارها وجود دارد.



با زدن دکمه مشاهدهی پیامها ،همهی پیامهای ارسالی و دریافتی بین دانشجو و کتابدار را میتوان در قسمت "مشاهده
پیامها" مشاهده کرد.
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در جدولی که در زیر نمایش داده می شود تمام کارهایی که توسط دانشجو یا کتابدار برروی این پایان نامه انجام شده است به
همراه تاریخ انجام آن را میتوان مشاهده نمود.
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در این قسمت می توان مشاهده کرد که ایمیلی به استاد ارسال شده است یا خیر و در عین حال توجه نمود که پایاننامه
توسط استاد تأ یید شده است یا خیر.

کارتابل پاياننامهها
ابتدا با استفاده از الگین کاربری کتابدار که سطح دسترسی آن باالتر از سطح دسترسی دانشجو می باشد و "اجازه ویرایش
اطالعات" را دارد ،به برنامه وارد میشویم .از منوی اصلی در قسمت فهرست نویسی و یا ورود اطالعات در قسمت ویرایش اطالعات
برروی قسمت کارتابل پایاننامهها کلیک میکنیم.
منوی اصلی > فهرستنویسی > ویرایش اطالعات > کارتابل پایاننامهها
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بعد از زدن دکمهی کارتابل پایاننامهها وارد لیست پایاننامههایی میشویم که هنوز پذیرش نشدهاند و قابل مشاهده و ویرایش
می باشند.
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در این صفحه ،جدول لیست پایاننامهها را میتوان مشاهده کرد که شامل ردیف ،کدپایان نامه ،عنوان ،تاریخ ،دانشجو ،شماره
دانشجویی ،تاریخ آخرین ویرایش ،تأیید ایمیل استاد ،دکمه های مربوط به گردش کار ،ارسال پیام ،ارسال ایمیل به استاد ،و ویرایش
پایان نامه میباشد.

کد پایان نامه ،کد اختصاصی هر پایان نامه می باشد .جهت تعیین کد پایان نامه باید به قسمت مدیریت پایان نامه مراجعه شود.
عنوان پایان نامه ،عنوان آن پایان نامه است.
تاریخ ،تاریخ ورود پایان نامه است.
دانشجو ،نام دانشجوی وارد کننده پایان نامه می باشد.
تاریخ آخرین ویرایش ،تاریخ جدیدترین ویرایش روی پایاننامه می باشد.
تأ یید ایمیل استاد ،تاریخی است که ایمیل تأ ییدیه به استاد ارسال شده است .درصورت تأیید استاد عبارت "دارد" و در غیر
اینصورت عبارت "در انتظار" را مشاهده میکنیم.
در ستون آخر چهار گزینه داریم:

گردش کار :که ما را به صفحه اصلی لیست پایان نامه ها هدایت میکند.
ارسال پیام :لیست پیامهایی که کاربر دانشجو و کاربر کتابدار ارسال نمودهاند را میتوان مشاهده کرد و در ضمن پیامی را
به کتابداران ارسال کرد.
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با زدن دکمه ارسال پیام ،فرستنده اعم از دانشجو یا کتابدار میتواند به این دانشجو پیامی را ارسال نماید.

ارسال ایمیل مجدد :از طریق این دکمه میتوان ایمیل مجددی به استاد مربوطه ارسال نمود.

ویرایش :که ما را به صفحه ویرایش پایان نامه هدایت میکند.
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