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 -1تعریف/مقدمه
در بخش مدیریت کاربران اطالعات مربوط به کارمندان ،کاربران حقیقی و حقوقی در سیستم ثبت میشوود و امکوان ارسوال
درخواست عضویت و ایجاد پروفایل عضویت برای کاربران وجود دارد .سطح دسترسی کاربران به اطالعات کتابشناختی ،فایلهای
دیجیتال و بخشهای مختلف سیستم در این بخش مشخص میشود.
هر کاربر می تواند با مراجعه به کتابخانه دیجیتال اقدام به ثبتنام و ارسوال درخواسوت عضوویت نمایود .بوا توجوه بوه نوو
سرویسدهی کتابخانه ،هر کاربر میتواند برای امانت ،مبادله و اهدا با کتابخانه یا بوه عنووان محقور درخواسوت عضوویت خوود را
ارسال نماید .مدیر سیستم نیز میتواند ثبت نام و ارسال درخواست عضویت را برای هر کاربر انجام دهود .تاییود درخواسوتهوای
عضویت به عهده مدیر سیستم است .با توجه به این دو حالت در ادامه نحوه ثبتنام ،ارسال درخواست عضویت و ایجاد پروفایول
برای کاربران توسط کاربر و مدیر سیستم توضیح داده میشود.

-2ثبتنام
هر کاربر میتواند خود اقدام به ثبتنام نماید و یا از طریر مدیر سیستم اطالعات او در سیستم ثبت شود .با ثبوت اطالعوات
هر کاربر ،امکان ورود به سیستم با نام کاربری و کلمه عبور برای او فراهم میشود.

کاربران برای استفاده از بخشهایی مانند کتابخانه شخصی ،فیشبرداری ،و جستجوی مستندات باید حتما بوا نوام کواربری و
کلمه عبور خود وارد سیستم شوند.
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ثبت اطالعات توسط کاربر
-1-2
11/30/11
هر کاربر حقیقی یا حقوقی میتواند با پر کردن فرم ثبتنام که در صفحه اصلی کتابخانه دیجیتوال وجوود
دارد ،اطالعات خود را در سیستم ثبت نماید.

پر کردن فیلدهای ستارهدار در فرم ثبتنام اجباری است.

اگر تایید فرم ثبتنام با موفقیت انجام شود ،امکان ورود کاربر به سیستم با نام کاربری و کلمه عبور
برای او فراهم میشود .پس از ورود ،کاربر میتواند برای کتابخانه درخواست عضویت ارسال نماید.
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پس از ثبت نام اطالعات کاربر (حقیقی/حقوقی) از زیربخش لیست کاربران بخش مدیریت کاربران بورای
مدیر سیستم قابل بازیابی است.
ثبت اطالعات کاربر و کارمند از بخش مدیریت کاربران
-2-2
مدیر سیستم می تواند اطالعات هر کاربر حقیقی یا حقوقی را در سیستم تعریف نماید .تعریف یک کاربر
به صورت زیر امکانپذیر است:
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> لیست کاربران /لیست کارمندان

با انتخاب

(ایجاد) ،فرم ثبت اطالعات کاربر نمایش داده میشود.
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تخصیص
-3-2

 RFIDبه کاربر در این بخش انجام میشود.

ویرایش اطالعات کاربر/کارمند
هر کاربر حقیقی یا حقوقی میتواند اطالعات کاربری خود را ویرایش نمایود .مودیر سیسوتم نیوز امکوان

ویرایش این اطالعات را دارد .در ادامه به تفکیک این دو شیوه توضیح داده میشود.
ویرایش اطالعات کاربری توسط کاربر
-1-3-2
هر کاربر حقیقی یا حقوقی پس از وارد شدن به سیستم با نام کاربری و کلمه عبوور مویتوانود اطالعوات
کاربری ،نام کاربری و کلمه عبور خود را تغییر دهد.
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ویرایش اطالعات کاربری توسط مدیر سیستم
-2-3-2
مدیر سیستم می تواند اطالعات هر کاربر حقیقی یا حقوقی را ویورایش نمایود .ویورایش یوک کواربر بوه
صورت زیر امکانپذیر است:
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> لیست کاربران /لیست کارمندان> عملیات
با انتخاب

(عملیات) امکان ویرایش اطالعات کاربری به وجود میآید.
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تخصیص دسترسیها به کاربر/کارمند
-4-2
11/30/11
برای مشخص کردن دسترسی کاربران به بخشهای مختلف سیستم ،اطالعات کتابشوناختی و فایولهوای
دیجیتال باید گروه کاربری مناسب به هر کاربر تخصیص داده شوود .بوا ثبوت اطالعوات کواربر گوروه کواربری
پیشفرض به صورت سیستمی به او تخصیص داده میشود .برای تغییر این دسترسی اولیه میتوان گروه کاربری
کاربر را تغییر داد.
برای تخصیص دسترسی به هر کاربر با انتخاب

(عملیات) امکوان انتخواب گوروه کواربری بورای او

وجود دارد.

بخش دیگری از دسترسی کاربران کارمند (حذف رکورد ،ویرایش رکورد ،و امانت) بوا توجوه بوه واحود
سازمانی که برای او انتخاب شده است تخصیص داده میشود .انتخاب واحد سوازمانی نیوز در بخوش عملیوات
انجام میشود.
اطالعات آدرسها و تماسهای مربوط به کاربر نیز در بخش عملیات تعیین میشود.
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درخواست عضویت
-3
11/30/11
هر کاربر میتواند پس از ثبت نام درخواست عضویت خود را برای کتابخانه ارسال نماید .امکوان ارسوال
درخواست عضویت توسط مدیر سیستم نیز وجود دارد.

در ادامه ارسال درخواست عضویت توسط کاربر و مدیر سیستم توضیح داده میشود.
ارسال درخواست عضویت توسط کاربر
-1-3
اگر کاربر با نام کاربری و کلمه عبور وارد سیستم شود امکان ارسال درخواست عضویت برای او فوراهم
میشود.
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11/30/11
در فرم ارسال درخواست عضویت کاربر کتابخانه مورد نظر خود را انتخاب نموده و درخواست را بورای
11/30/11
کتابخانه ارسال مینماید.

کاربر هنگام ارسال درخواست عضویت میتواند تصویر خود را نیز ارسال نماید .اطالعات مربووط بوه
آدرس و تماسها نیز از این بخش قابل ارسال است .کاربر میتواند عالقهمندیهای خوود را در دو سوطح نوو
ماده و موضو مشخص کند .با تعیین اطالعات این بخش امکان ارسال اطالعات مربوط به مدارکی که در بخش
تازهها قرار گرفتهاند برای کاربر متناسب با عالقهمندیهای تعیین شده توسط او وجود دارد.
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در صورت موفقیتآمیز بودن ارسال درخواست عضویت پیغام مناسب به کاربر نمایش داده میشود.
11/30/11
ارسال درخواست عضویت توسط مدیر سیستم
-2-3
مدیر سیستم نیز می تواند برای کاربران درخواست عضویت ارسال نمایود .ارسوال درخواسوت عضوویت
برای یک کاربر به صورت زیر امکانپذیر است:
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> لیست کاربران /لیست کارمندان> عملیات
برای ارسال درخواست عضویت برای هر کاربر با انتخاب

(عملیات) امکان ارسال درخواست بورای

او فراهم میشود.

با درج اطالعات در فرم درخواست عضویت این فرم قابل ارسال خواهد بود.
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در این بخش عالوه بر مشخص نمودن نو درخواست و کتابخانه مورد نظر امکان ثبت اطالعات مربوط
به آدرسها ،تماسها ،عالقهمندیها و پیوستها و بارگذاری عکس برای کاربر وجود دارد.
بررسی درخواستهای عضویت

-4

مدیر سیستم باید درخواست های عضویت ارسال شده به کتابخانه را بررسی نماید .بررسوی درخواسوت
عضویت برای یک کاربر به صورت زیر امکانپذیر است:
کتابخانووه و آرشوویو> موودیریت سیسووتم> موودیریت کوواربران> درخواسووتهووای عضووویت کوواربر
حقیقی/حقوقی/کارمند> عملیات
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مدیر سیستم میتواند درخواستهای عضویت را تایید یا رد کند.
11/30/11
با تایید درخواست عضویت باید سطح خدماتی که کتابخانه به عضو ارایه میکند مشخص شوود .پوس از
تایید درخواست عضویت برای کاربر پروفایل ایجاد میشود.

در صورتی که درخواست عضویت رد شود امکان ارسال مجدد درخواست توسط کاربر وجود دارد.
پروفایل کاربر
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پس از تایید درخواست عضویت برای کاربر پروفایل ایجاد میشود .دسترسی به پروفایل یوک کواربر بوه
صورت زیر امکانپذیر است:
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> پروفایلها (اعضای حقیقی /حقوقی/کارمندان)
برای تکمیل اطالعات پروفایل هر کاربر با انتخاب

(عملیات) امکوان مشواهده ایون بخوش بورای او

فراهم میشود.
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تکمیل اطالعات پروفایل
-1-5
امکان ویرایش اطالعات کاربری ،امانت ،وضعیت اعتبار عضوو در واحود امانوت ،و یادداشوت در بخوش
تکمیل اطالعات پروفایل وجود دارد .دسترسی به بخش تکمیل اطالعات پروفایل یک کواربر بوه صوورت زیور
امکانپذیر است:
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> پروفایلها (اعضای حقیقی /حقوقی/کارمندان)>
عملیات
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در زیر بخش ویرایش اطالعات کاربری بخش تکمیل اطالعوات پروفایول ،امکوان ویورایش اطالعوات
شخصی ،شغلی ،تحصیلی و کاربری عضو وجود دارد.
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در زیربخش ویرایش اطالعات امانت بخوش تکمیول اطالعوات پروفایول ،اطالعوات برحسوب سوطح
11/30/11
سرویسدهی کتابخانه برای کاربر مشخص میشود .این اطالعات شامل سطح دسترسیها ،مدارک مجاز امانوت،
روزهای امانت و رزرو است.

امکان تغییر اطالعات سطح سرویسدهی برای یک عضو خاص با انتخاب تنظیمات براساس اطالعوات
پروفایل وجود دارد .در این حالت میتوان اطالعات پروفایل کاربر را تغییر داد.
در زیربخش وضعیت اعتبار عضو در واحد امانت بخش تکمیل اطالعات پروفایل ،هزینوههوای امانوت،
جریمه ،اعتبار عضو از نظر مالی یا اعتبار زمانی مشخص میشود .این اطالعات نیوز مویتوانود براسواس سوطح
سرویسدهی یا پروفایل باشد.

تهیه كننده:

شرکت پارس آذرخش

وضعیت:

رسمی خارجی

تصویب كننده:
كد:

_31DPL_MAN

تاریخ تصویب:
قالب:

1.3

صفحه 16از 11

نرم افزار کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

0.3

راهنمای راهبری سیستم-مدیریت کاربران

تاریخ:

11/30/11
11/30/11
11/30/11

اگر نیاز به درج اطالعاتی بیش از آنچه در این سه بخش وجود دارد ،باشد باید اطالعات را در
بخش یادداشت درج نمود.

مشاهده وضعیت عضو
-2-5
مشاهده وضعیت درخواست های یک عضو از طریر بخش مشاهده وضوعیت عضوو امکوانپوذیر اسوت.
دسترسی به این بخش به صورت زیر امکانپذیر است:

تهیه كننده:

شرکت پارس آذرخش

وضعیت:

رسمی خارجی

تصویب كننده:
كد:

_31DPL_MAN

تاریخ تصویب:
قالب:

1.3

صفحه 10از 11

نرم افزار کتابخانه دیجیتال آذرخش

نگارش:

0.3

راهنمای راهبری سیستم-مدیریت کاربران

تاریخ:

11/30/11

11/30/11
کتابخانه و آرشیو> مدیریت سیستم> مدیریت کاربران> پروفایلها (اعضای حقیقی /حقوقی/کارمندان)>
11/30/11
عملیات

تهیه كننده:

شرکت پارس آذرخش

وضعیت:

رسمی خارجی

تصویب كننده:
كد:

_31DPL_MAN

تاریخ تصویب:
قالب:

1.3

صفحه 11از 11

