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فراکاوش (سامانه جامع کتابداری و اطالع رسانی کاوش

در محیط وب ())Web 2.0
قابلیتهای فنی

 پشتیبانی کامل از  HTM5و CSS3
 پشتیبانی از پروتکل های  TCP/IPو  Httpو Https



ساختار برنامه نویسی چندالیه

 پایگاه داده قدرتمند Microsoft SQL Server
 پشتیبانی کامل از پروتکل جهانی Z39.50
 پشتیبانی کامل از استاندارد شرکت Microsoft



برای زبان فارسی

قابلیت منحصر به فرد استفاده بر روی گوشیهای موبایل و تبلت بدون هیچ محدودیتی

 قابلیت اجرا و پشتیبانی از انواع مرورگرها (Mozilla Firefox, Internet Explorer



)Chrome,

امکان استفاده کامل بدون نیاز به نصک نرمافزار بر روی سیستم کاربران

 امکان پشتیبانی از سیستمهای هوشمند فناوری  RFIDو بارکد و QR

کد



امکان استقرار نرمافزار با نقشهها و طراحیهای متفاوت مهندسی متمرکز و نیمه متمرکز



و دهها امکان دیگر...

امکانات کاربری



سهولت کاربری فوق العاده به همراه راهنمایی و تذکرات الزم در تمام صفحات نرمافزار



راهنمای جامع کاربری صوتی و تصویری نرمافزار



امکان فعالسازی کد امنیتی ( )Captchaبرای ورود به سیستم با هدف افزایش امنیت در ورود به سیستم



امکان استفاده از تقویم شمسی یا میالدی در بخش ورود اطالعات



امکان تنظیم رنگ و قلم گزارشها برای هر پایگاه به صورت جداگانه



امکان نمایش لوگوی زیرسیستم جاری و انتخاب شده در باالی برنامه



امکان نمایش تعداد کاربران سیستم

 امکان ایجاد پایگاه اطالعاتی(Bank

 ) Dataمتنوع به منظور تفکیک و اسلللتفاده از اطالعات مدارک مختلف به صلللورت مجزا و همچنین

استفاده از برنامه برای چندین کتابخانه به صورت متمرکز و یکپارچه



امکان مدیریت پایگاهها و تهیه گزارش از مشخصات آنها
 امکان نمایش پرونده اعضاء (پنل عضو) به منظور ایجاد ارتباط مابین اعضاء و کتابخانه



امکان ایجاد سامانه اخبار و همچنین نمایش اطالعات تماس با کتابخانه شامل تلفن ،آدرس ،ایمیل و...



امکان ثبت و مدیریت نظرات کاربران سامانه پیرامون مدارک



امکان ایجاد و نمایش بخش  FAQشامل فهرستی از پرسش و پاسخهای رایج در رابطه با کاربری برنامه و یا هر مطلک
دیگر بنا به نیاز کتابخانه با هدف افزایش سطح تعامل سیستم و کاربران



امکان نمایش خودکار اطالعات پایگاهها در بخش مدیریت پایگاهها



امکان تعریف کاربران و گروه کاربری به همراه سطوح دسترسی مختلف



امکان استفاده در محیطهای اینترانت و اینترنت بدون محدودیت کاربر



امکان استفاده از امکانات کتابخانه بدون نیاز به حضور فیزیکی



امکان قرار دادن آرم یا لوگو مورد نظر مرکز در تمام صفحات



امکان معرفی کتابخانههای اقماری و استفاده از تصاویر متعدد برای تبلیغ و معرفی مراکز



پشتیبانی کامل از نمایش استانداردهای جهانی نمایش اطالعات مدارک کتابخانهای



امکان ذخیره و جستجو در پایگاههای اطالعاتی از راه دور



امکان تنظیم لوگوی کتابخانه و مرکز اسناد برای نمایش در زبانهای مختلف نرمافزار



امکان تنظیم حرفهای صفحات برنامه و تعیین صفحه پیشفرض برای کاربران و گروههای کاربری



امکان ایجاد ویترین مجازی برای کتابخانه



امکان ایجاد خبرنامه و ارسال رایانامه و پیامک به صورت انفرادی یا گروهی



امکان نگارش مطالک مختلف برای نمایش روزانه در بخش "سخن روز"



امکان نگارش مطالک مربوط به معرفی کتابخانه و مرکز اسناد



امکان تعیین سطوح دسترسی سریع برای کاربران سامانه



و دهها امکان ارزشمند دیگر ...

معرفی تفصیلی نرمافزار فراکاوش
کاوش پروانه (مدیریت منابع و آرشیو)
در بخش ورود اطالعات کاوش پروانه انواع مدارک به راحتی و در اسللرع وقت فهرسللتنویسللی خواهد شللد .در بخش عملیات انتقال و
درهمکرد ،امکان انتقال اطالعات کتابشللناختی مدارک از کتابخانه ملی و کتابخانه کنگره آمریکا و سللایر کتابخانههایی که تحت پوشللش فراکاوش
ه ستند فراهم گردیده ا ست .در بخش گزارشهای مدیریتی امکان چاپ لیبل عطف و بارکد مطابق سلیقه و نظر کاربر و همچنین تولید هر مدل
گزارش آماری و مدیریتی با سلللیقه و نظر کاربر با قابلیت چاپ یا تهیه خروجیهای اسللتاندارد با انواع فرمتهای  html ،pdf ،doc ،xlsمهیا
گردیده است.

کاوش پرستو (مدیریت گردش مدارک (امانات و تردد))

در بخش پذیرش اعضاء ،امکان پذیرش اعضاء به صورت ثبت نام برخط یا حضوری ،امکان ارتباط با Directory

 ،Activeایجاد

شده است .در بخش میز امانت ،امکان امانتدهی مدارک موجود با ابزار و فناوریهای بهروز مانند بارکد و  RFIDفراهم گردیده است .در

بخش گزارشهای مدیریتی امکان صلللدور کارت عضلللویت با تنظیمات دلخواه مدیر کتابخانه وجود دارد .در این
بخش انواع گزارش های آماری و مدیریتی با سللللیقه و نظر کاربر با قابلیت چاپ یا تهیه خروجی های اسلللتاندارد با انواع

فرمت های html ،pdf ،doc ،xls

مهیا گردیده اسلللت .در بخش تنظیمات ا مانت نیز امکان مدیریت کامل فرآیند امانتدهی و

تنظیمات مربوط به رزرو و میزان جریمه دیرکرد مدارک وجود دارد.

کاوش قاصدک (مدیریت منابع و اسناد دیجیتال)
در بخش ورود اطالعات دیجیتال ،امکان ا ضافه کردن محتوای دیجیتالی مدارکی که در کاوش پروانه فهر ستنوی سی شدهاند وجود دارد.
در بخش جستجوهای کاوش قاصدک انواع جستجوهای درون متنی و کتابشناختی فراهم شده است .تنوع در نحوه نمایش اطالعات مدارک به

دو حالت قفسه مجازی و قالک Google Book

و همچنین تورق کتاب یا هر مدرک دیجیتالی دیگر ،مشاهده محتویات گالریهای فیلم ،عکس

و صوت قابلیت های دیگری از این برنامه هستند که فرآیند تولید کتابخانه دیجیتال امن و تحت کنترل را تکمیل مینمایند.

کاوش چکاوک (مدیریت سفارشها ،تأمین و فروش منابع)
بهرهمندی از این سللیسللتم باعث تاثیرگذاری نظرات و نیازمندیهای اعضللای کتابخانه در روند تهیه منابع کتابخانه شللده و منجر به ارائه
خدمات بیشتر و بهتر کتابخانهها در سفارش ،تأمین و حتی فروش منابع مورد نیاز اعضای کتابخانه خواهد شد.

کاوش شاپرک (فهرستنویس و کتابیار )
با استفاده از این نرمافزار در فهرستنویسی بنیادی سرعت و دقت افزایش یافته و امکان تصحیح مدارک موجود در سامانه برای کاربران
فراهم شده است.
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