
سیستم نگهداری 
موجودی و گردش امانات



مجموعــه  از  بخشــی  غ  ســیمر امانــات  گــردش  و  موجــودی  نگهــداری  نرم افــزار 
كلیه سرویس های  كه با استفاده از آخرین فن آوری ها،  غ است  نرم افزارهای ســیمر
گــردش امانــت اســناد و پیگیــری آنهــا را در اختیــار مســئولین  نگهــداری موجــودی و 

كز اسناد قرار می دهد. كتابخانه ها و مرا

اعضا
غ امکان تعریــف انواع مختلف اعضــا وجود دارد.  گــردش امانات ســیمر در نرم افــزار 
کلــی "حقیقــی درون ســازمانی"، "حقیقی برون  در ایــن سیســتم، اعضا به ســه دســته 

سازمانی" و "حقوقی" تقسیم می شوند.
غ قابل  گردش امانات سیمر که سیستم  وجود این تقسیم بندی ها سبب شده است 

کتابخانه اعم از دانشگاهی، وزارتخانه ای و عمومی باشد. ع  نصب برای هر نو

فراخوانی اطالعات اعضا
کــه به  کثــر ســازمان ها و دانشــگاه ها دارای یــک بخــش اداری یــا آمــوزش هســتند  ا
دلیل نیازهای روزانه خود قبال مکانیزه شده اند و می توانند اطالعات عمومی اعضای 

کتابخانه قرار دهند. کتابخانه ها را در هر دوره در اختیار 
غ امــکان فراخوانــی اطالعــات اعضــا از فرمــت  گــردش امانــات ســیمر در نرم افــزار 
اســتاندارد XML تعبیه شــده است. با اســتفاده از این امکان اطالعات اعضای جدید 
در مقاطــع خاصــی نظیــر شــروع ترم هــای تحصیلی بــه صورت یکجــا قابــل انتقال به 

سیستم امانات می باشد.

سرویس امانت و تمدید
کتابخانه ها می باشد. در  کثر  امانت دهی اسناد به اعضا، یکی از مهم ترین وظایف ا
کنترل امانت انواع اســناد  غ تمامی امکانــات الزم برای  گردش امانات ســیمر نرم افــزار 
بــه انــواع اعضــا به طور کامل پیش بینی شــده اســت. ایــن امکانات قابل اســتفاده در 
گســترده و به طور همزمان از چندین ایســتگاه مختلف می باشد. پاره ای  شــبکه های 

از این ویژگی ها عبارتند از :
امانت یکباره چند سند به یک عضو	 
ع سند قابل امانت به عضو	  کنترل تعداد و نو
ع عضو و سند	  تعیین خودکار تاریخ بازگشت بر اساس نو
کنترل تعداد دفعات تمدید یک سند	 
کنترل های خاصی نظیر بازبینی و تاخیر هنگام تمدید سند	 
محاسبه خودکار هزینه امانت و جریمه دیرکرد	 
جلوگیری از امانت سند به اعضای دارای بدهی	 
کارت امانت اعضا از طریق اینترنت	  امکان مالحظه 
امکان تمدید اســناد توســط خود اعضا از طریق اینترنت بــدون نیاز به مراجعه به 	 

کتابخانه

سرویس مطالعه در محل
گانه و مســتقل از سرویس  غ امکانات مطالعه در محل به طور جدا در نرم افزار ســیمر
امانت پیش بینی شده است. به همین دلیل می توان امکانات خاصی را فقط هنگام 

مطالعه در محل در اختیار اعضا قرار داد. 

سرویس رزرو
رزرو  بــزرگ، ســرویس  کتابخانــه  بــرای هــر  از مهم تریــن ســرویس های الزم  یکــی 
کتابخانه هنگام جســتجوی مدرک مورد نیاز  غ، هر عضو  می باشــد. در سیســتم سیمر
خــود می توانــد همــان لحظه وضعیت امانــی آن را مالحظه کند و در صــورت نیاز آن را 

کند. این امکان از طریق اینترنت نیز در اختیار اعضا قرار دارد. برای خود رزرو 

سرویس مالی
غ امــکان نگهداری اعتبار مالی اعضا و محاســبه  یکــی از ویژگی های نرم افزار ســیمر

خودکار هزینه امانت اسناد و جریمه ناشی از دیرکرد امانت اسناد می باشد.

کوتــاه  پیــام  پســت الکترونیک،  توســط  اطالع رســانی 
و پیام رسان سیمرغ

یکــی از مهم تریــن مباحــث امانت، چگونگی اطالع رســانی به عضو در مــوارد متعدد 
غ عمل اطالع رسانی به عضو  نظیر بازگشــت سند رزرو شــده می باشد. در نرم افزار سیمر
غ" قابل انجام  به پنج روش Email، SMS، تلفن، پســت و نرم افزار "پیام رســان سیمر

است.
غ ارسال خودکار اعالمیه های مختلف  یکی از ویژگی های بســیار مهم نرم افزار سیمر

کتابخانه می باشد.  به اعضا توسط Email یا SMS و بدون دخالت پرسنل 
غ بــرای اعضــا فرســتاده  گــردش امانــات ســیمر کــه توســط نرم افــزار  اعالمیه هایــی 

می شوند عبارتند از:

پیام رسان سیمرغ
غ" با  گوشــی های هوشــمند، نرم افزار "پیام رســان ســیمر گیر شــدن اســتفاده از  با فرا
گردیده اســت.  گوشــی های دارای سیســتم عامل آندروید ارائه  قابلیت نصب بر روی 
کتابخانه توسط این نرم افزار نه تنها می توانند وضعیت اسناد در امانت ورزرو  اعضای 

کتابخانه نیز مطلع می شوند. خود را ببینند بلکه از بازگشت اسناد رزرو شده به 
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رزروهای آماده امانت	 
امانات دارای تاخیر	 
رزرو امانت نامحدود	 
کاهش اعتبار مالی عضو	 

پایان دوره عضویت	 
درخواست های عضویت	 
کتابخانه به تفکیک	  تازه های 
تازه های کتابخانه به صورت سرجمع	 
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 پشتیبانی مخازن باز و بسته
کتابخانه هــای دارای مخــازن باز، قابــل نصب و  غ عــالوه بر  نرم افــزار امانــت ســیمر
کتابخانه هــای مخــازن بســته نیــز می باشــد. بــرای پشــتیبانی مخازن  بهره گیــری در 
بســته، هنگام امانت اســناد به اعضا درخواســت های ســند به فرم خودکار به نرم افزار 
مســتقر در مخزن فرســتاده می شــود و پرســنل بخش مخزن پس از یافتن ســند مورد 
درخواست آن را به همراه فیش مخصوصی که اطالعات عضو و سند در آن چاپ شده 

به بخش امانت می فرستند.

سرویس های امانت، مخصوص کتابخانه های اقماری
ســازمان های بــزرگ معموال دارای بخش یا شــعبه های متعــددی در نقاط مختلف 
کتابخانــه نیــز می باشــند. ایــن  کشــور هســتند. هــر یــک از بخش هــا معمــوال دارای 
گاه بسیار دور از یکدیگر قرار دارند  که در مکان های مختلف و  کتابخانه ها با وجودی 
ولــی تحــت یک مدیریت ســازمانی یکپارچه اداره می شــوند و مانند ســایر بخش های 

سازمان سیاست گذاری های آنها توسط مدیریت مرکزی انجام می شود. 
کــه بتواند  گونــه ای طراحــی شــده اســت  غ نیــز بــه  گــردش امانــات ســیمر  نرم افــزار 
متناســب بــا ســاختار ایــن ســازمان ها بصــورت مرکــزی، نصــب و نگهــداری شــود ولی 
کاربــران میز  گــردد که  مفهــوم بخش هــای مختلــف ســازمان بــه نحــوی در آن لحاظ 
امانــت بخش هــای مختلــف با وجود الــزام به رعایت سیاســت گذاری هــای مرکزی و 

کافی در بخش خود باشند. عدم دخالت در امور سایر بخش ها، دارای آزادی عمل 
کاربران میــز امانت، اعضا و اســناد  در ادامــه بــه ذکــر چگونگی نگهــداری اطالعــات 
کتابخانــه و همچنیــن چگونگــی انجــام خدمــات امانــت و غیــره در ایــن کتابخانه ها 

می پردازیم:

کاربران میز امانت
کاربــران میــز امانــت بخــش خاصــی تعییــن  کتابخانه هــا بــرای هــر یــک از  در ایــن 
کاربــران فقــط مجاز بــه تعریف عضو جدیــد و ویرایــش اطالعات  می شــود. هــر یــک از 
اعضای بخش خود می باشد و فقط می تواند خدمات امانت و غیره اسناد بخش خود 

کند.  کتابخانه ارائه  را به اعضای 

کتابخانه اعضای 
در ایــن کتابخانه هــا هــر عضــو متعلق به بخشــی می باشــد که برای ثبت نــام به آن  
کرده اســت. اصالح اطالعات و خدمات ســوپروایزری این عضــو نظیر تعیین  مراجعــه 
کاربــران میز امانــت همان بخــش، قابل انجام  اختیــارات و یا تســویه حســاب توســط 
گذاری های مدیریت مرکزی  کتابخانه می توانند بسته به سیاست  است ولی اعضای 

کنند. کتابخانه استفاده  کتابخانه یا تمامی بخش های  از خدمات 

کتابخانه اسناد 
کتابخانه های اقماری خــود می تواند دارای چندین مخزن نگهداری  هــر بخش در 
کارکنــان میــز امانــت در هــر بخش الزم اســت بــه گونه ای  ســند باشــد. طبیعــی اســت 
محدود شوندکه فقط اسناد موجود در مخزن های بخش خود را به اعضای کتابخانه 
کنترل این امر، تعاریف مخازن  غ برای  گردش امانات سیمر امانت دهند. در نرم افزار 
کاربران مجــاز هر مخزن، به تفکیک توســط مدیریــت مرکزی قابل  اســناد و فهرســت 
کاربــران میــز امانت بخش هــای مختلــف کامال در  تعییــن اســت و چگونگــی عملکــرد 

کنترل مدیریت مرکزی سیستم می باشد. 
کاربــران میــز امانت هر  که  از طــرف دیگــر مدیریــت مرکــزی سیســتم تعییــن می کند 
بخــش، چــه محــدوده اختیاراتی را برای اعضــای بخش خود می تواننــد تعریف کنند 
کــه می توان اعضــا را فقط به  کار ندارد بــه این معنی  و هیــچ محدودیتــی نیــز در ایــن 
کــه از خدمات  کــرد و یــا به آنهــا اجــازه داد  اســتفاده از خدمــات بخــش خــود محــدود 
کنند. چگونگی استفاده از خدمات هر بخش  کتابخانه نیز استفاده  بخش های دیگر 
نیــز بــه تفکیــک هــر مخزن بــرای هر عضــو قابل تعیین اســت. مثــال مدیریــت مرکزی 
کتاب به امانت  که عضو خاصــی از مخزن های بخش خــود 4  کند  می توانــد محــدود 

کتاب امانت ببرد. برد ولی از مخزن های سایر بخش ها فقط 2 

A ��� ا���ی

A ��� ا���د

A ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� A را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
��� A را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� A را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

A1 ن��� ▪
A2 ن��� ▪

B ��� ا���ی

B ��� ا���د

B ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� B را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
���B را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� B را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

B1 ن��� ▪
B2 ن��� ▪

C ��� ا���ی

C ��� ا���د

C ��� ����ر��ان ��� ا��

▪ ��� �� ����� و ���ا�� 
ا����ت ا���ی ��� C را دار��

▪ ��� �� ���ا�� ا����ت ا���د 
��� C را دار��

▪ �� ���م ا���ی ��� ��ی 
����� �������� �� ��ا��� �� 

ا��س ����� ��ا�ی ��ی 
������ ����ی ��� ����ت 

��� C را ارا�� ����

▪ ا���ی ����� د��ن ��ز����
▪ ا���ی ����� ���ن ��ز����

▪ ا���ی �����

C1 ن��� ▪
C2 ن��� ▪

������ ����ی

���ر ����غ ����ی

▪ ������ ��ا�ل ���� �������ا�ی ��
▪ ����ت ����� ���� ا��ع ر���� �� ا��� 

���� ��� ا����و��� و ���م ����ه
▪ ����ل ����� ��ی ا�������

مخزن بازمخزن بسته
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