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زیرسیستم کاوش پروانه

مدیریت منابع و آرشیو



قویترین و کاملترین جستجوگر اطالعات کتابشناختی مدارک

امکان انجام انواع جستتتجویای دند/تک پایگایی :ستتا ب بانک واژگان ( ،)Simpleبرگه انی( )Basicیجیتالی مشتتابه با برگه انیای
سنتی کتابخانه ،ج ستجوی عبارت ( )Phraseب صورت یو شمند و تطبیقی ،ترکیبی و پی شرفته ( ،)Advanceیمراب با عملگریای منطقی

Not ،Or ،And




و جستجوی گوگلی یمراب با نمایش تصویر مدارک

امکان تعیین پایگاب جامع به عنوان پایگاب اصلی و یکتا ر جستجویا با یدف افزایش سرعت و کارایی سیستم
امکان ارتباط و جستتتجوی بهینگام و مستتتقیم ر پایگاب یای اینترنتی بزرگ مختلف مانند کتابخانه کنگرب آمریکا ،کتابخانه ملی ایران ،گوگل

بوک ،آمازون و...









امکان نمایش تاریخچه جستجویای صورت گرفته توسط کاربر ()History

امکان نمایش اطالعات با فرمتیای خالصه ( ،)Briefکامل ( ،)Fullبردسبی ()Tagged

امکان تهیه خروجییای استاندار با فرمت (Tagged Format) MARC

امکان شناسایی و نمایش اطالعات کتابشناختی مدارک وار شدب ر سیستم توسط سایت Google

امکان نمایش و اجرای مدارک دندرسانهای ()Multimedia
امکان ثبت و نمایش نظرات اعضاء پیرامون مدارک موجو

ر سیستم

امکان تعریف وتولید کاربرگه ورو اطالعات برای انواع مدارک کتابی ،غیرکتابی ،ا سنا  ،اقالم موزبای ،آر شیو و ...بر ا ساس ا ستاندار جهانی

MARC21






ر نتیجه جستجو ر یمان سایت

مطابق نیاز کاربر

امکان افزو ن نوع مدرک به صورت نامحدو (عالوب بر  120نوع مدرک پیشفرض موجو

ر سیستم)

امکان ورو اطالعات انواع مدارک کتابی و غیرکتابی فارسی و التین و ...مطابق با قواعد ISBD

به صورت متمرکز و تعاونی

امکان ورو اطالعات انواع مدارک کتابی و غیرکتابی فارسی و التین و ...مطابق با قواعد MARC21

(مارک ایران /یونی مارک)

تستتتهیل روند ورو اطالعات به وستتتیله تکنیکیای مختلف از جمله رج شتتتمارب ثبت خو کار و بازخوانی اطالعات قبلی موجو

ر بانک

اطالعاتی سی ستم ر بخش ورو اطالعات عناوین ،پدیدآوران ،نا شرین و مو ضوعات با یدف افزایش سرعت و قت و یمچنین یکد ستی






اطالعات کتابشناختی مدارک

امکان وجین تکی و گرویی انواع مدارک و ثبت تاریخ وجین یمراب با امکان تهیه گزارش مدارک وجین شدب
پشتیبانی انواع روشیای طبقه بندی یویی ،کنگرب ،پزشکی و مقر (مکان استقرار مدارک ر قفسهیای کتابخانه)
امکان ایجا کتابخانه بدون کاغذ ()E-Library

امکان تعریف ستتروریای مبتنی بر پروتکل  Z39.50به منظور ایجا بستتتر ریافت اطالعات از ستتایر پایگابیای اطالعاتی نظیر ستتایت
کتابخانه ملی ایران ،سایت کتابخانه کنگرب امریکا ،سایت کتابخانه پزشکی کنگرب امریکا و ...

 امکان انتقال یوشمند اطالعات کتابشناختی از سایر پایگابیا با فرمتیای EndNote ،Tagged ،ISO









امکان تعریف و تنظیم مشخصات (رنگ ،فونت ،اندازب) و محتویات تمامی گزارشیای نرم افزار مطابق با سلیقه و نیاز کاربر
امکان تولید انواع گزارش یای آما ب سازی و خدمات (لیبل عطف ،ایبل بارکد ،کارت و جیب امانت ،رفخوانی)
امکان تولید انواع گزارشیای مدیریتی آماری
امکان تولید انواع گزارشیای کتابنامهای یا نمایه و یمچینین فاتر اخلی کتابخانه

امکان تولید انواع گزارشیای متناسب با نیاز و رخواست کاربر سیستم (Generator
امکان انجام کار رفخوانی ِ
(شلفخوانی) مدارک موجو
و بیا امکان منحصربهفر

)Report

ر کتابخانه با استفا ب از بارکدخوان ر کوتابترین زمان و بیشترین قت.

یگر ...

www.kavoshsoft.ir
22266650 - 22266446

