فهرسة جميع مصادر وأشكال المعلومات (كتب ،أعماال المامرمرات ،رسااعل علمياة ،ماتو اات ،دورخاات ،اراع ،
صور ،نوت موسيقية ،براءات ا تراع ،رسجيالت صورية ،رسجيالت مرعية ،مصغرات فيلمياة ،الراراعو والرايافيات،
المجسمات والحقيقيات ،التولييات،مليات الكمبيورر) من الل شاشات إد ال بياناات رتحاول رلقاعياا ف وفقاا ف لمعياار ماار
 12لمن ليس لهم برة باستادام هذا المعيار.
اليهرسة بقا ف لمعيار مار  12لمن له برة باستادامه.
إضافة النسخ ألي رسجيلة (سواء كانت نساة ورقية  ،رقمية ،قرص مضغو  ،CDقارص فيادخو رقما  DVDشارخ
مرع  ،شرخ صور  ،رق ،بردي ،رب ،حجر ،أ ري).
إضافة فهرسة من اإلنترنت من الل معيار Z39.50
إضافة فهرسة من ملف مار .












بناء االشتراكات الجدخدة.
رجدخد االشتراكات.
إستالم اعداد الدورخة.
التنبيه بوصول االعداد.
التنبيه بتجدخد االشراكات.

البحث البسي ختكون من حقاول البحاث (الكلماات الميتاحياة ،العناوان ،التارقيم الادول  ،المملاف ،السلسالة ،الموضاوع،
اللغة ،مكان النرر ،الناشر ،رارخخ النرر ،نوع المصدر) باإلضافة ليار النتااع( (مان األقادم ل حادع والعكاس ،حساب
الممليين ،حسب العناوخن).
البحث المتقدم باإلضافة لحقول البحث البسي خضاف إليهم أدوات الرب البوليان (و  ،أو  ،ليس) مع رحدخد نوع المادة
 ،وكذلك التسجيالت الت لها نص كامل أو مستالصات باإلضافة إل رحدخد اليترة الزمنية.
البحث المسح ( اص بالموظيين) من الممكن البحث عن رسجيالت محددة قام بإد الها أو رعدخلها موظاف محادد  ،أو
البحث عن رسجيالت وفقا ف للباركود أو أرقام التصنيف  ...الخ.





إضافة بيانات المستعير (البيانات الراصية ،بيانات االرصال ،بيانات الضامن ،اإلهتمامات الموضوعية) مع االحتيااظ
بصورة المستعير ونساة من رحقيق الراصية سواء كانت بتاقة أو جوا سير.
إضافة سياسة اإلعارة حسب كل فئة وظييية للمستييدخن.









إضاافة بياناات ماورد مااع روجياق لجمياع المسااتندات الااصاة باه مثاال بتاقاة ممثال المااورد ،البتاقاة الضارخبية ،السااجل
التجاري ،أ ر إقرار ضرخب ،ضرخبة المبيعات ،سابقة األعمال),



إعارة مصادر المعلومات حسب سياسة اإلعارة.
إرجاع المصادر المعارة.
حجز مصادر المعلومات.
رسجيل عقوبة أو غرامة سواء للتأ ير أو لإلرالف أو لليقد.
باعة بتاقات المستعيرخن.
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المواد الغير مستلمة (خعاد إرسالها مرة أ ري لنيس المورد ،أو لمورد آ ر  ،أو ختم إلغاعها لنياذ التباعة).












نرر أحدع مصادر المعلومات الت وصلت إل المكتبة وفقا ف ألرقام ببليوجرافية محددة أو وفقا ف ليترة منية محددة.



خقوم النظام بركل رلقاع بإرسال مصادر المعلومات المضافة إل المكتبة حسب اإلهتمامات الموضوعية.



الوجاعق المتلوبة.






إقتراح شراء مصدر معلومات .
إعتماد مقترحات الرراء.
بناء الميزانية الرعيسية واليرعية.
لب عرض سعر لمصادر المعلومات المعتمدة من اإلقراحات.
رسجيل عروض األسعار.
مقارنة عروض االسعار وإ تيار العرض األفضل.
عمل التلبيات (أوامر الرراء).
إستالم مواد التلبية.
دفع اليوارير.

الوجاعق الجاري إحضارها.
الوجاعق الت رم إحضارها.
الوجاعق المرفوضة.

فتو فترة جرد.
الجرد من الل ملف التجميع.
الجرد من الل الباركود.
الجرد من الل رقم التصنيف.

إرسال رسالة.
صندوق الصادر.
صندوق الوارد.

Barcode
QR
RFID
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أوالف رقارخر اليهرسة

 -المصادر الت حان موعد إرجاعها لهذا اليوم.































إدارة صالحيات المستادمين للعمل عل النظام.



البيانات الراصية:






 عرض رسجيالت ببليوجرافية محددة. عرض مقتنيات المكتبة. إحصاعية حالة جميع المقتنيات. إحصاعية جميع أنواع المقتنيات.جانيا ف رقارخر الدورخات
 رقرخر الدورخات النرتة  /الغير نرتة. رقرخر األعداد المتأ رة. رقرخر بيان اليجوات لمجموعات الدورخات.جالثا ف رقارخر اإلعارة
 رقرخر نرا اإلعارة للمستعرخين. رقرخر نرا اإلعارة بالمصادر. رقرخر نرا الحجو ات بالمصادر. عدد مرات اإلستعارة لمصادر المكتبة. المصادر المتأ رة عن فترة استرجاعها.رابعا ف رقارخر التزوخد
 رقرخر موردي المكتبة. رقرخر أوامر الرراء. رقرخر حالة الميزانية الرعيسية. رقرخر حالة اليوارير. إقترحات الرراء الت رم رنييذها. إقترحات الرراء الت رم رفضها.امسا ف رقارخر رسليم الوجاعق
 الوجاعق رم رنييذها. الوجاعق الت رم رفضها.سادسا ف نرا المستادمين للنظام
 نرا المستادمين للنظام من الموظيين. -نرا المستادمين للنظام من المستييدخن.

رحدخث البيانات الراصية.
البرخد اإللكترون :
إرسال رسالة.
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صندوق الصادر .
صندوق الوارد.
البحث:
بحث بسي .
بحث متقدم .
دمات اإلعارة
حجز وعاء.
حالة المواد المحجو ة.
نرا اإلعارة.
دمات التزوخد:
إقتراح شراء.
حالة المواد المقترحة .
دمة رسليم الوجاعق
لب إحضار وجيقة.
حالة الوجاعق المتلوبة.
دمة اإلحا ة الجارخة
عرض المصادر الت وصلت حدخثا ف للمكتبة.
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