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سیستم گردش امانات 

نرم اف��زار گ��ردش امان��ات س��یمرغ بخش��ی از مجموع��ه 
نرم افزاره��اي س��یمرغ اس��ت ک��ه ب��ا اس��تفاده از آخري��ن 
فن آوري ه��ا، کلی��ه س��رويس هاي گ��ردش امانت اس��ناد و 
پیگیري آنها را در اختیار مس��ئولین کتابخانه ها و مراکز اسناد 
ق��رار مي دهد. امکان پش��تیباني انواع مختل��ف اعضا در کنار 
س��رويس هاي مختلف امانت، مطالعه در محل و رزرو س��بب 
اس��تقبال گس��ترده کتابخانه هاي متعدد و متنوع دانشگاهي، 
وزارتخانه اي و عمومي از اين نرم افزار ش��ده اس��ت. از طرف 
ديگر وجود س��رويس هاي متعدد امان��ت در اينترنت منجر به 
کاهش مراجعات غیر ضروري اعضا به کتابخانه ها شده است 
و با فراهم ش��دن امانت بین کتابخانه اي، اعضاي کلیه مراکز 
مجهز به س��یمرغ مي توانند بدون مراجع��ه به مراکز مختلف 
ب��ه راحت��ي از مدارک و اس��ناد آن مراکز نیز اس��تفاده کنند.

4



 
سیستم گردش امانات

اعضا

در نرم افزار گردش امانات سیمرغ امکان تعريف انواع مختلف اعضا وجود دارد. 
در اين سیستم، اعضا به سه دسته کلي ›‹حقیقي درون سازماني‹‹، ›‹حقیقي برون 
شده  تقسیم بندي ها سبب  اين  وجود  مي شوند.  تقسیم  ›‹حقوقي‹‹  و  سازماني‹‹ 
است که سیستم گردش امانات سیمرغ قابل نصب براي هر نوع کتابخانه اعم از 

دانشگاهي، وزارتخانه اي و عمومي باشد.
l اعضاي حقیقي درون سازماني

اين اعضا شامل کلیه افرادي مي شود که در داخل سازمان يا دانشگاه مجهز به 
نرم افزار گردش امانات، فعالیت دارند مانند دانشجويان يا دانش آموزان، اعضاي 
براي  سیمرغ  امانات  گردش  نرم افزار  در  کارمندان.  و  مدرسین  يا  علمي  هیئت 
گروه بندي مناسب اعضا، اطالعات ويژه اي پیش بیني شده است. براي گروه بندي 
گروه هاي  دانشکده ها،  مخصوص  درخت  يک  از  دانشگاهي  مراکز  اعضاي 
آموزشي و رشته هاي تحصیلي استفاده شده است که ابزار بسیار مناسبي براي 
مراکز دانشگاهي است. از طرف ديگر براي گروه بندي کارمندان وزارتخانه ها و 
تحصیلي  مدرک  و  استخدامي  اداره؛ وضعیت  به  مربوط  اطالعات  از  سازمان ها 

استفاده شده است.

دانشگاه ها
دانشگاه نمونه

فنى مهندسى
علوم پايه

پزشكى
علوم انسانى

هنر
كشاورزى

منابع طبيعى و علوم دريايى
موسسه مطالعات و تحقيقات علوم انسانى

زبان

رياضى

رياضى كاربردى
فيزيك

زيست شناسى
زمين شناسى

شيمى

بيو شيمى
آمار

رياضى محض

 l اعضاي برون سازماني 
يا  سازمان  از  بیرون  در  که  مي شود  افرادي  کلیه  شامل  اعضا  از  دسته  اين 
دانشگاه مجهز به نرم افزار گردش امانات، فعالیت دارند ولي به هر دلیل مايل به 
استفاده از سرويس هاي کتابخانه هستند. اين افراد معموال به نحوي به کتابخانه 
و  دانشجويان  گروه  چهار  سیمرغ  امانات  گردش  نرم افزار  در  مي شوند.  معرفي 
دانش آموزان، اعضاي هیئت علمي و مدرسین، کارمندان و ساير مشاغل براي 
اين دسته از اعضا پیش بیني شده است. در ضمن براي هر عضو بر اساس فعالیت 
مختلف  سرويس هاي  که  است  شده  پیش بیني  ويژه اي  اطالعات  او  سازماني 

کتابخانه بر اساس آنها کنترل مي شوند.
l اعضاي حقوقي

و  موسسات  شامل  اول  بخش  مي شوند.  تقسیم  بخش  دو  به  اعضا  اين 
از  مي خواهند  آنها  مجموعه  زير  اعضاي  يا  خود  که  هستند  سازمان هايي 
مي باشند  پروژه هايي  شامل  دوم  بخش  و  کنند  استفاده  کتابخانه  سرويس هاي 
که در دانشگاه ها و سازمان ها براي انجام امور مختلف تشکیل مي شوند و الزم 
است خود يا اعضاي آنها از سرويس هاي کتابخانه استفاده کنند. با پیاده سازي 
اين امکان مفید، اعضاي کتابخانه در مقاطعي که عضو يک پروژه مي شوند عالوه 
بر امکانات خود، از امکانات پروژه مربوطه نیز برخوردار مي شوند و آن امکانات 

خاص به محض خروج عضو از پروژه به طور خودکار از وي گرفته مي شود.

اعضاي سرگروه

در مواردي کتابخانه ها به دلیل تعداد زياد اعضا و در مواردي به دلیل کوتاه 
خود  اعضاي  از  بعضي  دقیق  سابقه  نگهداري  به  تمايلي  عضويت،  دوره  بودن 
ندارند و ترجیح مي دهند براي اين گروه خاص اعضاي خود يک سرگروه تعیین 
کنند و همه سوابق را براي سرگروه نگهداري کنند. اين امکان به طور کامل در 
از اين امکان  با استفاده  امانات سیمرغ پیش بیني شده است و  نرم افزار گردش 
سرويس هايي نظیر ›‹امانت بین کتابخانه اي‹‹ و امانت اسناد به ›‹پروژه ها‹‹ به 

راحتي و با رعايت مسائل امنیتي کامال امکان پذير است.

فراخواني اطالعات اعضا

اکثر سازمان ها و دانشگاه ها داراي يک بخش اداري يا آموزش هستند که به 
عمومي  اطالعات  مي توانند  و  شده اند  مکانیزه  قبال  خود  روزانه  نیازهاي  دلیل 

اعضاي کتابخانه ها را در هر دوره در اختیار کتابخانه قرار دهند.
فرمت  از  اعضا  اطالعات  فراخواني  امکان  امانات سیمرغ  گردش  نرم افزار  در 
استاندارد XML تعبیه شده است. با استفاده از اين امکان اطالعات اعضاي جديد 
در مقاطع خاصي نظیر شروع ترم هاي تحصیلي به صورت يکجا قابل انتقال به 

سیستم امانات مي باشد.
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سرويس امانت و تمديد

امانت دهي اسناد به اعضا، يکي از مهم ترين وظايف اکثر کتابخانه ها می باشد. 
در نرم افزار گردش امانات سیمرغ تمامي امکانات الزم براي کنترل امانت انواع 
اسناد به انواع اعضا به طور کامل پیش بیني شده است. اين امکانات قابل استفاده 
ايستگاه مختلف مي باشد.  از چندين  به طور همزمان  و  در شبکه هاي گسترده 

پاره اي از اين ويژگي ها عبارتند از :
l امانت يکباره چند سند به يک عضو

l کنترل تعداد و نوع سند قابل امانت به عضو
l تعیین خودکار تاريخ بازگشت بر اساس نوع عضو و سند

l کنترل تعداد دفعات تمديد يک سند
l کنترل هاي خاصي نظیر بازبیني و تاخیر هنگام تمديد سند

l محاسبه خودکار هزينه امانت و جريمه ديرکرد
l جلوگیري از امانت سند به اعضاي داراي بدهي

مخزن  و  نوع  اساس  بر  تعريف  قابل  تنها  نه  فوق  کنترلي  ويژگي هاي  تمام 
نگهداري سند مي باشد بلکه هر سند خاص مي تواند داراي ويژگي هاي متفاوتي 
براي گروه هاي اعضاي مختلف باشد. اين ويژگي به خصوص در کتابخانه هاي 

دانشگاهي متشکل از دانشکده هاي مختلف کاربرد زيادي دارد.

سرويس مطالعه در محل

از  مستقل  و  جداگانه  طور  به  محل  در  مطالعه  امکانات  سیمرغ  نرم افزار  در 
سرويس امانت پیش بیني شده است. به همین دلیل مي توان امکانات خاصي را 
فقط هنگام مطالعه در محل در اختیار اعضا قرار داد. به عبارت ساده تر مي توان 
اسنادي را فقط براي مطالعه در اختیار يک عضو قرار داد ولي اجازه امانت بردن 

آنها را به همان عضو نداد. پاره اي از ويژگي هاي سرويس مطالعه عبارتند از:
l امانت يکباره چند سند به يک عضو براي مطالعه
l کنترل تعداد و نوع سند قابل مطالعه توسط عضو

l تعیین خودکار ساعت بازگشت بر اساس نوع عضو و سند
l کنترل تعداد دفعات تمديد مطالعه يک سند

l محاسبه خودکار هزينه مطالعه و جريمه ديرکرد

سرويس رزرو

يکي از مهم ترين سرويس هاي الزم براي هر کتابخانه بزرگ، سرويس رزرو 
مي باشد. در سیستم سیمرغ، هر عضو کتابخانه هنگام جستجوي مدرک مورد 
نیاز خود مي تواند همان لحظه وضعیت اماني آن را مالحظه کند و در صورت 
نیاز آن را براي خود رزرو کند. امکانات زير پاره اي از امکانات رزرو در سیستم 

سیمرغ مي باشند:
l اطالع خودکار به عضو هنگام بازگشت سند به کتابخانه توسط email و 

sms
l رعايت اولويت اعضا در رزرو

از  رزرو پس  توسط عضو و حذف خودکار  رزرو  اعتبار  زمان  تعیین  امکان   l
آن تاريخ 

l امکان رزرو سند توسط عضو از طريق اينترنت
l کنترل وضعیت رزرو اسناد هنگام تمديد و جلوگیري از تمديد آنها در صورت 

لزوم

سرويس مالي

يکي از ويژگي هاي نرم افزار سیمرغ امکان نگهداري اعتبار مالي اعضا و محاسبه 
خودکار هزينه امانت اسناد و جريمه ناشي از ديرکرد امانت اسناد مي باشد. پاره اي 

از ويژگي هاي اين سرويس عبارتند از:
l تعیین هزينه امانت بسته به نوع اسناد و نوع اعضا

l تعیین جريمه ديرکرد امانت بسته به نوع اسناد و نوع اعضا
l کنترل وضعیت مالي عضو هنگام امانت و جلوگیري از امانت سند به اعضاي 

بدون اعتبار

پشتيباني مخازن باز و بسته

قابل نصب  باز،  داراي مخازن  کتابخانه هاي  بر  امانت سیمرغ عالوه  نرم افزار 
و بهره گیري در کتابخانه هاي مخازن بسته نیز مي باشد. براي پشتیباني مخازن 
بسته، هنگام امانت اسناد به اعضا درخواست هاي سند به فرم خودکار به نرم افزار 
سند  يافتن  از  پس  مخزن  بخش  پرسنل  و  مي شود  فرستاده  مخزن  در  مستقر 
مورد درخواست آن را به همراه فیش مخصوصي که اطالعات عضو و سند در 
آن چاپ شده به بخش امانت مي فرستند. عمل انتقال اسناد از مخزن به بخش 
امانت مي تواند به فرم هاي مکانیزه مثال توسط آسانسور مخصوص حمل کتاب 

انجام گیرد.

سرويس هاي امانت،
مطالعه در محل، رزرو و مالي
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سیستم گردش امانات

حساب  به  آن  مديريتي  ابزارهاي  مهم ترين  از  يکي  سیستم  هر  گزارش هاي 
از  گزارش ها  تهیه  امکان  تنها  نه  سیمرغ  امانات  گردش  نرم افزار  در  مي آيند. 
رخدادهاي اماني کتابخانه ها وجود دارد بلکه انعطاف پذيري سیستم در تهیه اين 
گزارش ها سبب شده است که مديران کتابخانه ها به راحتي و در هر زمان دلخواه 

از آخرين وضعیت کتابخانه خود مطلع باشند.

تنوع

يکي از مهم ترين ويژگي هاي نرم افزار گردش امانات سیمرغ تنوع فوق العاده در 
انواع گزارش هايي است که مي توان از فعالیت هاي کتابخانه تهیه کرد. از انواع 

اين گزارش ها مي توان به موارد زير اشاره کرد:
l اطالعات اعضا و اسناد

l کارت امانت و مطالعه اعضا و اسناد
l کارت رزرو اعضا و اسناد
l کارت مالي اعضا و اسناد

l گزارش درخواست هاي ارسال شده به مخزن
l گزارش اعالمیه هاي اعضا

l گزارش آماري رخدادهاي امانت و مطالعه
l گزارش آماري رخدادهاي رزرو
l گزارش آماري رخدادهاي مالي

قابليت انعطاف

گزارش هاي نرم افزار گردش امانات، بسیار قابل انعطاف هستند. هر گزارش را 
مي توان فقط در محدوده خاصي از اعضا يا اسناد تهیه کرد و يا شرايط ويژه اي 
براي رخدادهاي مورد نظر در گزارش تعريف کرد. از طرف ديگر مي توان گزارش 

را قبل از مالحظه به نحو دلخواه، مرتب يا دسته بندي کرد.

تعيين محدوده براي گزارش

هنگام تهیه گزارش بسته به نوع گزارش مي توان آن را بر اساس عوامل زير 
محدود و دقیق تر کرد:

l اطالعات اعضا شامل
l نوع اعضا

l شماره عضويت يا کد میله اي اعضا
l ساير مشخصات اعضا مانند نام و ...

l اطالعات اسناد شامل
l پايگاه اطالعات 

l شماره ثبت يا کد میله اي اسناد
l ساير مشخصات اسناد مانند عنوان و ...

l اطالعات رخدادها شامل
l نوع رخداد )امانت، تمديد، مطالعه، رزرو يا مالي(

l زمان رخداد
l ساير مشخصات مانند وضعیت و ...

تعيين شرايط براي گزارش

عالوه بر محدوديت هاي کلي ذکر شده هنگام تهیه گزارش مي توان براي تک 
تک اجزاء گزارش نیز شرط تعیین کرد. تعیین شرط براي انواع مشخصات عضو، 

سند و رخدادها پیش بیني شده است.
جزء  که  را  خاصي  بسیار  گزارش هاي  مي توان  ويژگي  اين  از  استفاده  با 

گزارش هاي معمول کتابخانه هم نیستند تهیه کرد.

نمايش يا چاپ گزارش به ترتيب دلخواه

استخراج اطالعات مفید از يک گزارش وابستگي مستقیم به چگونگي ترتیب 
ارائه گزارش دارد. يک گزارش بسیار مفصل اگر به فرم مناسب گروه بندي نشده 
مفید  چندان  باشد،  نشده  مرتب  کاربر  عالقه  مورد  اطالعات  اساس  بر  و  باشد 
نخواهد بود. در نرم افزار گردش امانات سیمرغ امکان مرتب سازي و گروه بندي 

گزارش ها بر اساس انواع اطالعات اعضا و اسناد و رخدادها وجود دارد.

امكانات ويژه

براي  شده  گفته  ويژگي هاي  بر  عالوه  سیمرغ  امانات  گردش  نرم افزار  در 
ساير  در  ندرت  به  که  دارند  وجود  ويژه اي  و  مفید  بسیار  امکانات  گزارش ها، 
نرم افزارها ديده مي شوند. از جمله اين امکانات مي توان به موارد زير اشاره کرد:

l حرکت در بین گزارش ها با مالحظه اطالعات دقیق تر هر سطر گزارش 
l تعريف فرم هاي نمايش و چاپ توسط کاربر منطبق با نیاز خود

l تهیه گزارش هاي فارسي – انگلیسي

گزارش هاي نرم افزار گردش امانات
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سرويس های امانت در اينترنت 

اعضای کتابخانه ها و ساير مراکز اطالع رسانی مجهز به سیمرغ عالوه بر امکان 
جستجوی کلیه اسناد و مدارک، توانايی مالحظه وضعیت امانی خود و اسناد را 
نیز دارا هستند. عالوه بر آن امکان رزرو و تمديد امانات خود را نیز بدون مراجعه 

به کتابخانه دارند.
افزايش  روز  به  روز  نیز  استفاده کنندگان  انتظارات  سیمرغ  شبکه  گسترش  با 
از  متعددی  سرويس های  نیازها  اين  از  پاره ای  به  پاسخگويی  برای  می يابد. 
سیستم گردش امانات سیمرغ به نحوی طراحی گرديده اند که قابل استفاده در 
شبکه اينترنت نیز باشند. به اين ترتیب اعضای کتابخانه ها تنها برای انجام امور 

ضروری نیاز به مراجعه به کتابخانه دارند.

مالحظه وضعيت امانی سند هنگام جستجو

برای استفاده کنندگان شبکه سیمرغ، جستجوی اسناد کلیه کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رسانی به طور همزمان و از طريق اينترنت به يک پديده رايج تبديل شده 
است و مراجعه به يکايک مراکز اطالع رسانی برای جستجوی مدارک مورد نظر 
ديگر قابل قبول نیست. عالوه بر آن کاربران انتظار دارند که هنگام يافتن مدرک 
مورد نظر خود بتوانند از وضعیت امانی آن )در امانت عضو بودن يا موجود بودن(، 
مستقل از اينکه به چه مرکزی تعلق دارد نیز مطلع شوند. در سیستم سیمرغ اين 

مطلب کامال پیش بینی شده است.

رزرو سند از طريق اينترنت

می توانند  خود  نظر  مورد  سند  يافتن  از  پس  سیمرغ  شبکه  در  جستجوگران 
وضعیت تمام نسخه های موجود از آن سند در کتابخانه مربوطه را ببینند. چنانچه 
اين صورت  در  کنند.  درخواست  بالفاصله  را  آن  می توانند  باشد  موجود  سندی 
سیستم امانت به صورت Online و بالفاصله وضعیت عضو را کنترل کرده و 
در صورتی که عضو مجاز به امانت و رزرو سند مزبور باشد سند را برای وی به 
وضعیت نگهداری می برد و مهلتی به عضو داده می شود تا برای امانت سند به 

کتابخانه مراجعه کند.
در صورتیکه سند موجود نباشد عضو می تواند آن را رزرو کند. عملیات رزرو نیز 
به صورت کامال Online انجام شده و عضو به لیست رزرو سند افزوده می شود 

تا بعدا هنگام بازگشت سند به وی اطالع داده شود.

مالحظه وضعيت عضو از طريق اينترنت

دارای کلمه عبور خاص  به سیمرغ  اسناد مجهز  و مراکز  اعضای کتابخانه ها 
خود می باشند و با وارد کردن آن هنگام مراجعه به صفحه مخصوص کتابخانه ها 
نشانی، سطح  خانوادگی،  نام  و  نام  نظیر  خود  مشخصات  می توانند  اينترنت  در 
اختیارات، email، شماره ارسال پیام کوتاه، اعتبار جاری و ساير موارد مشابه را 
مشاهده کرده و چهار مورد مهم ›‹کلمه عبور‹‹، ›‹نشانی‹‹، ›‹email‹‹ و ›‹شماره 

ارسال پیام کوتاه‹‹ خود را نیز شخصا اصالح کنند.

مالحظه کارت امانت و تمديد سند

اعضا می توانند سابقه امانت خود را مشاهده کرده و در صورت نیاز به تمديد يک 
 Online سند آن را بدون مراجعه به کتابخانه تمديد کنند. نرم افزار به صورت

اختیارات عضو را کنترل کرده و در صورت مجاز بودن به تمديد سند، اقدام به 
تمديد سند برای عضو می کند.

مالحظه کارت رزرو و حذف رزرو

اعضا می توانند اسناد رزرو شده توسط خود را مشاهده کرده و در صورت عدم 
نیاز به رزرو يک سند، رزرو مربوطه را حذف کنند. عمل حذف رزرو به صورت 

Online و بالفاصله انجام می شود.

sms و email اطالع رسانی به اعضا توسط

يکی از مهم ترين مباحث امانت، چگونگی اطالع رسانی به عضو در موارد متعدد 
اطالع رسانی  عمل  سیمرغ  نرم افزار  در  می باشد.  شده  رزرو  سند  بازگشت  نظیر 
به عضو به چهار روش email، sms، تلفن و پست قابل انجام است. يکی از 
ويژگی های بسیار مهم نرم افزار سیمرغ ارسال خودکار اعالمیه های مختلف به 
اعضا توسط email يا sms و بدون دخالت پرسنل کتابخانه می باشد. با ارسال 
خودکار اعالمیه ها توسط email بخش مهمی از کار پرسنل بخش امانت مکانیزه 

شده و با دقت و سادگی بیشتری انجام می شود.
فرستاده  اعضا  برای  سیمرغ  امانات  گردش  نرم افزار  توسط  که  اعالمیه هايی 

می شوند عبارتند از:
l رزروهای آماده امانت

l امانات دارای تاخیر
l رزرو امانت نامحدود

l کاهش اعتبار مالی عضو
l پايان دوره عضويت
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امانت بین کتابخانه ای

با فراهم ش��دن امانت بین کتابخانه ای، اعضای کلیه مراکز مجهز به س��یمرغ 
می توانن��د بدون مراجعه به مراکز مختلف به راحتی از مدارک و اس��ناد آن مراکز 

استفاده کنند.

پراکندگی اسناد در مراکز مختلف

می شوند  تشکیل  گوناگونی  هدف های  با  مختلف  اسناد  مراکز  و  کتابخانه ها 
و طبیعی است که بنابر اهداف خود، مجموعه مدارک و منابع متفاوتی را تهیه 
کتابخانه های  مانند  يکديگر  شبیه  کتابخانه های  در  حتی  می کنند.  نگهداری  و 
و  علمی  هیئت  اعضای  در  متفاوت  تخصص های  وجود  بدلیل  نیز  دانشگاهی 
گرايش های متفاوت آنها تفاوت های قابل مالحظه ای در نوع و تعداد منابع تهیه 

شده توسط آنها وجود دارد.
در کنار واقعیت های فوق، محدوديت در منابع مالی و فضای کتابخانه ها نیز 

اجازه نگهداری تمام اسناد مورد نیاز در يک محل را نمی دهد.

جستجوی ساده منابع در اينترنت

افراد  اينترنت،  شبکه  توسعه  ويژه  به  و  ارتباطی  تکنولوژی های  گسترش  با 
مختلف از هر نقطه ای در جهان در فاصله زمانی کوتاه می توانند به جستجوی 
منابع مورد نیاز خود پرداخته و ديگر نیازی به مراجعه جداگانه به مراکز مختلف 

برای آگاهی از منابع آنها نیست.
ولی صرف اطالع يافتن از محل نگهداری يک مدرک يا سند مشکل کاربران را 
حل نمی کند. آنها نیاز به روشی ساده برای امانت سند مورد نظر خود دارند. برای 
رسیدن به اين هدف دو مشکل شناسايي و اطالع رساني به عضو  بايد حل شود.

شناسايی عضو

می باشد.  عضو  شناسايی  بحث  امانت،  سیستم  در  مسائل  مهم ترين  از  يکی 
عضوی که می خواهد سندی را به امانت ببرد بايد به نحوی در سیستم ثبت شده 
باشد تا سند امانت رفته را بتوان در کارت او ثبت کرد و بعدا از طريق همین 
اطالعات نسبت به پیگیری سند اقدام نمود. در سیستم سیمرغ کافی است که 
فرد مورد نظر تنها عضو يکی از مراکز مجهز به سیمرغ باشد. هر مرکز مجهز 
به سیمرغ دارای نماينده ای در سیستم گردش امانت ساير مراکز می باشد. تمام 
اعضای هر مرکز سیمرغ توسط نماينده آن مرکز شناسايی شده و امانت سند به 
نام نماينده مزبور ثبت میشود. معموال کتابخانه ها و مراکز اسناد توسط پیک هايی 
امانت رفته و برگشته را بین  بار، اسناد به  در زمانهای متوالی مثال روزی يک 

يکديگر منتقل می کنند.
امکان  بخش  اين  در  سیمرغ  امانات  گردش  سیستم  فرد  به  منحصر  ويژگی 
کنترل کلمه عبور اعضای مراکز ديگر به صورت Online می باشد. اين عمل به 

دلیل اتصال Online مراکز مجهز به سیمرغ با يکديگر امکان پذير شده است.

اطالع رسانی به عضو

يک  تعیین  با  کتابخانه ها  بین  اسناد  انتقال  بحث  کتابخانه ای  بین  امانت  در 
نماينده به شکلی که قبال گفته شد قابل حل است ولی بحث اطالع رسانی به 
عضو توسط email يا sms نیز مطلب مهمی  است که بايد به آن توجه کرد. 
مرکز  آن  خود  در  فقط  مرکز  هر  اعضای   sms يا   email به  مربوط  اطالعات 
به  را  آن  شناسايی عضو  هنگام  سیمرغ  امانات  گردش  و سیستم  است  موجود 
صورت Online از مرکز مربوطه خوانده و نگهداری می کند تا در زمان بازگشت 

سند بتواند توسط email يا sms به عضو اطالع دهد.

كتابخانه
الف

كتابخانه
ب

ارسال كتاب توسط رابط

بازگشت كتاب توسط رابط

ارسال درخواست
امانت كتاب به
كتابخانه ب

مراجعه مستقيم
براي امانت بردن كتاب
و بازگشت آن

اطالع  به عضو 
توسط پست الكترونيك

يا پيام كوتاه
جستجو و يافتن

يك كتاب در
كتابخانه ب

مراجعه براي امانت بردن و
بازگشت اسنادي كه توسط

شخص رابط بين دو كتابخانه
جابجا شده اند

عضو كتابخانه الف

كنترل اطالعات شناسايي عضو (شماره عضويت و كلمه عبور)

خواندن اطالعات الزم براي اطالع رساني نظير پست الكترونيك يا پيام كوتاه

Internet
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