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کثــر اصطالحــات رایــج در دنیــای رایانــه بر اســاس جایــگاه تولید  پورتــال نیــز ماننــد ا
و مصــرف آن بــه شــکل های متفاوتــی تعریف می شــود. بــه همین منظور مــا به جای 
کارایی آن  ح  ارائــه تعریــف تخصصی پورتال بــه توضیح مختصری در مورد آن و شــر
کلمه Portal، "دریچه"، "درگاه" و "دروازه" می باشد.  کفایت می کنیم. ترجمه لغوی 
کلمــه در فــن آوری اطالعات، بــه معنــی "درگاهی" اســت به  کــه ایــن  گفــت  می تــوان 
کاربــران فراهم مــی آورد. امکاناتی نظیر  کــه امکانات زیــادی را برای  دنیایــی مجــازی 
تجمیــع اطالعــات، هــدف دار بودن اطالعــات، دریچه ورود منحصر بــه فرد برای هر 

کاربران، ارتباط و تعامل با دیگر سایت ها، جستجو و غیره. کاربر، ارتباط با دیگر 
شــرکت نوســا به منظور یکپارچه سازی دسترســی اینترنتی نرم افزارهای خود با سایر 
کاربــران، بهینه ســازی یکــی از بهتریــن پورتال هــای موجود در دنیــا به نام  نیازهــای 

کار خود قرار داده است. DotNetNuke را در دستور 
انتخاب این پورتال، بومی ســازی و بهینه نمودن آن توسط شرکت نوسا برای ارائه 

کاربران به چند دلیل عمده صورت پذیرفت: به 
کامال حرفه ای است	  ج شده و  این پورتال از حالت آزمایشی خار
ســابقه طوالنــی در ایــران دارد، خــوب فارســی شــده و متخصصیــن نرم افــزاری 	 

کار می کنند. متعددی در ایران با آن آشنا هستند و بر روی آن 
کتابخانه ای نظیر 	  به دلیل نصب در محیط های Windows با سایر نرم افزارهای 

غ، تطبیق بهتری دارد. سیمر
بــه تدریــج 	  اســت و می تــوان  کامــال دیــده شــده  امکانــات توســعه پذیری در آن 

غ را به آن اضافه نمود. ماژول های تخصصی سیمر

پورتال های نوسا و سیمرغ
کــردن نیازهــای متفاوت ســازمان های مختلف و  شــرکت نوســا، بــه منظور بر طرف 
که پورتال DotNetNuke را در مدل های  کوچک و بزرگ تصمیم دارد  کتابخانه های 
کنــد. در حــال حاضــر دو مــدل "پورتــال نوســا" و "پورتال  متعــددی ارائــه و پشــتیبانی 
غ" به جامعه کاربران ایرانی ارائه شده است. پورتال نوسا جهت ارائه به کاربران  سیمر

کتابداران ایرانی عرضه می شود.  غ جهت ارائه به جامعه  عام و پورتال سیمر
گرانبهــای متخصصیــن نوســا در حــوزه  ایــن پورتال هــا، بــا بهره گیــری از تجربیــات 
وب، مبتنی بر بســتری بین المللی، با ســاختاری منعطف و جامع به مشــتریان عرضه 

می شوند. 

پورتال نوسا
فهرستی از مهمترین امکانات این پورتال عبارتند از:

ایجاد و مدیریت صفحات بر حسب نیاز سازمان	 
کانتینرها 	  مدیریت تمام ابزارهای مورد استفاده نظیر ماژول ها، پوسته ها و 
مدیریت تنظیمات ســایت و میزبان نظیر تنظیمات smtp، تنظیمات ssl، تعیین 	 

کپی رایت و ...
کاربران 	  مدیریت نقش های امنیتی و مدیریت 
گزارش عملیات پورتال سازمان 	  اخذ 
مشاهده وقایع پورتال سازمان	 
ح، تگ و جستجو	  ج شر گالری تصاویر با امکان در  ایجاد 

ارسال پیشنهادات و انتقادات با امکان ارسال نظر و رتبه بندی	 
گروه بندی	   ارسال پرسش و پاسخ به همراه جستجو و 
ثبت نام و عضویت در سایت به سه روش خصوصی، عمومی و بازبینی شده	 
ج توضیحات الزم برای 	  ج مطالــب متنــی و یا html در ویرایشــگر fckeditor )در در

کار ســازمان، تاریخچــه  ج ســاعات  هــر قســمت شــامل عکــس و لینــک نظیــر در
سازمان، امکانات و خدمات و سایر موارد( 

ج خودکار لینک صفحات فرزند	  لینک های فرزند برای در
کاربران	  ارسال پیام خصوصی به دیگر 
نظر سنجی و مشاهده نتایج	 
گذاشتن مستندات برای دانلود	 
ج اخبــار و مطالــب خبری ســازمان بــا امکان ارســال نظر و رتبه بنــدی برای هر 	  در

مطلب

کاربران آنالین	  نمایش 
پشتیبانی آنالین	 
چت روم	 
ج فلش	  در

پورتال سیمرغ
که قســمت های مختلف آن از پیش بر اساس   نســخه ای از پورتال نوســا می باشــد 
کامپیوتر  کتابــداران و مســئولین  کتابخانه هــا تنظیم شــده اســت. به نحــوی که  نیــاز 
کتابخانه ها برای راه اندازی پورتال مناسب خود تنها احتیاج به تغییرات و تنظیمات 

مختصری در آن دارند.
ســرویس های  از  اســتفاده  امــکان  پورتــال،  ایــن  ویژگی هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
کتابخانــه شــخصی و  غ در منابــع چاپــی و دیجیتــال، ســرویس  جســتجوی ســیمر
غ شــامل: مشاهده اطالعات عضو، مشــاهده کارت امانت  ســرویس های امانت ســیمر

عضو و تمدید اسناد می باشد.
ذکــر این نکته ضروری اســت که ســرویس های منابع دیجیتــال زمانی فعال خواهد 
غ و سیســتم  کتابخانــه عــالوه بــر نرم افزار سیســتم جامع اطالع رســانی ســیمر کــه  شــد 
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غ نیز مجهز شده باشد. گردش امانات به سیستم آرشیو منابع دیجیتال سیمر
کــه عالوه بــر امکانات پورتال نوســا در  فهرســتی از مهمتریــن امکانــات ایــن پورتال 

کتابخانه ها است عبارتند از: اختیار 
کتابخانه با اعمال مدیریت در نمایش فیلدهای جستجو	  جستجو در منابع 
جستجوی منابع دیجیتال با اعمال مدیریت در نمایش فیلدهای جستجو همراه 	 

ح فیلدها با تغییر شر
مدیریــت تمــام فیلدهــای صفحــات نمایــش جســتجو در یافته هــای دیجیتــال و 	 

کتابخانه منابع 
ح مداخل جستجو در جستجوی منابع دیجیتال	  تغییر شر
کتابخانه 	  ایجاد درگاه های جستجوی متعدد برای انواع منابع چاپی یا دیجیتال 

کاربران کنترل دقیق تر دسترسی  به منظور 

کامل ارســال مدارک 	  ثبت نــام اعضای برون ســازمانی از طریق پورتال با امکانات 
و پیگیری مراحل عضویت

کلمه عبور  و مشابه 	  تعریف و تنظیم اطالعات خاص اعضا نظیر شماره عضویت، 
کاربــر و جلوگیــری از ورود اطالعات  کاربــر بــه  منظور راحتی بیشــتر  آن در پروفایــل 

)Single Sign On( مکرر هنگام استفاده از سرویس های مختلف
کتابخانه براساس عالقه مندی های هر عضو	  نمایش تازه های 
کتابخانه برای مناسبت های مختلف	  نمایش مجموعه های خاص 
کتابخانه توســط موتور جســتجوی 	  نمایه شــدن رکوردهای پایگاه های اطالعات 

Google
ایجــاد کتابخانــه شــخصی جهــت نگهــداری اســناد مورد نظــر در قفســه یا بخش 	 

کاربر ساخته شده به سلیقه 
کتابخانه شخصی	  غ به  افزودن اسناد موجود در شبکه سیمر
کاربران خاص	  کتابخانه شخصی برای  ک گذاری هر بخش دلخواه از  به اشترا
کتابدار به صورت آنالین و یا آفالین	  پرسش از 

 

کاربــر 	  ایجــاد گروه هــای مطالعــه و تحقیــق بــا قابلیــت مدیریــت محتــوی توســط 
گروه سرپرست 

کتابدارها در ساختاری گروه بندی 	  کتابخانه و  امکان ارســال پرســش از مسئولین 
شده و دریافت پاسخ از آنها با امکان جستجوی پرسش و پاسخ ها

ح، تگ و جســتجو به 	  ج شــر گالــری تصاویــر کتابخانــه با امکان در امــکان ایجــاد 
همراه قابلیت های متعدد نمایش تصویر 

کــردن امکانات جســتجو و مشــاهده منابع اطالعاتی و ســرویس های 	  اختصاصــی 
کاربران پورتال امانت برای 

کاربران	  کتابدار مرجع برای پاسخگویی بهتر به  ارتباط با 
ایجاد انجمن های مورد نیاز به منظور تبادل اطالعات و پاســخگویی به اعضای 	 

کتابخانه پورتال 

ارتبــاط و جســتجو در شــبکه ها و پایگاه های اطالعاتی مرجــع نظیر کتابخانه ملی 	 
جمهوری اسالمی ایران

کتابخانه 	  غ برای افزودن به  کز موجود در شــبکه ســیمر انتخاب اســناد از تمام مرا
شخصی

کتاب نوسا"	  کتاب ها از طریق ارتباط با درگاه "گنجینه  کامل تر  مشاهده اطالعات 
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تهران  )021( 88822979 - 88835360  
مشهد  )051( 38828396 - 38828391  
36202638 - 36202633 - 36202632 )031(  اصفهان  
شیراز  )071( 32359125 - 6  
کرمان  )034( 32233885 - 32230294 - 32230281  
یزد  )035( 35254538 - 35244537-9  

دفتر مرکزی
کیلومتر 20 جاده دمـاوند، پارک فناوری پردیس ݢتهران،  ݢ
ک 111 خیابان نوآوری 11، پال
تلفن/نمابر : 71395000
www.nosa .com
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