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 00از  9صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:
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 00از  4صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:
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 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  5صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش -1
دهای انجام شده در مراحل مختلف امانت گزارشگیری نمایید، این امکان در بخش در صورتی که بخواهید از عملکر

 گزارشات امانت فراهم شده است. 

 باشد:در سیستم بدین شرح میبه این گزینه نحوه دسترسی 

 گزارش امانت  صفحه اصلی           

 

 گزارش کارکرد عضو  -1-1

هایی به صورت جامع و تفضیلی امانت، بازگشتی و دارای دیرکرد گزارشتوانید از کارکرد یک عضو را در سه حالت در شما می

 داشته باشید.

 باشد:نحوه دسترسی به این بخش در سیستم بدین شرح می

 كاركرد عضو گزارش امانت صفحه اصلی 

 

 گزارش تفضیلی مدارک در امانت عضو -1-1-1

 انجام دهید:داشته باشید مراحل زیر را  در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک در امانت عضوی خاص

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« در امانت»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 رد است؛توانید نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه مواهمچنین می انتخاب کنید.

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 خش کارکرد امانت عضو مشاهده نمایید.کلیک کنید تا بتوانید نتایج مورد نظر را در ب "گزارش"بر روی گزینه  -4

 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  1صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش جامع مدارک در امانت عضو -1-1-2

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک در امانت عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« در امانت»و وضعیت آن را  امانت ی، نوع گزارش را بر روفیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 توانید نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛انتخاب کنید. همچنین می

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 تفضیلی مدارک بازگشتی عضو گزارش -1-1-3

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک بازگشتی عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 توانید نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛کنید. همچنین میانتخاب 

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛بر در روز جاری است(باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کار

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 

 گزارش جامع مدارک بازگشتی عضو -1-1-4

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک بازگشتی عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 توانید نوع امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛انتخاب کنید. همچنین می

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید.کلیک  "گزارش"بر روی گزینه  -4

 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  7صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش تفضیلی مدارک دارای دیرکرد عضو -1-1-5

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک دارای دیرکرد عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانتوع گزارش را بر روی ، نفیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 توانید نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛انتخاب کنید. همچنین می

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛شد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(با

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 

 گزارش جامع مدارک دارای دیرکرد عضو -1-1-6

 انجام دهید:د مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک دارای دیرکرد عضوی خاص داشته باشی

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 توانید نوع امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛انتخاب کنید. همچنین می

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجوبخش در  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 ارسال پیغام بازگشت -1-2

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با در صورتی که الزم باشد پیغامی جهت یادآوری بازگشت مدرک برای کاربر ارسال شود، می

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.روی گزینه  کلیک بر

 رسال پیغام دیرکردا -1-3

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی در صورتی که الزم باشد پیغام دیرکرد مدرکی برای کاربر ارسال شود، می

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید. گزینه 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  0صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 زارش تفضیلی رزروگ -1-4

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک رزروی عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

قرار داده،  وضعیت و نوع رزرو  رزرو، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشپس از مشاهده مشخصات عضو، در بخش  -0

)هر دو مورد به صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل اب کنیدآن را نیز انتخ

 . تغییر است(

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 مانت کاربر در روز جاری است(؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در ا

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش جامع رزرو  -1-4-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک رزروی عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

قرار داده، وضعیت و نوع رزرو  رزرورا بر روی ، نوع گزارش فیلتر گزارش، در بخش عضومشخصات پس از مشاهده  -0

)هر دو مورد به صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل آن را نیز انتخاب کنید

 . تغییر است(

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"ه بر روی گزین -4

 گزارش تفضیلی تمدید -1-5

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک تمدید شده  عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را 

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

 قرار دهید؛ تمدید ارش را بر روی، نوع گزفیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 د نتایج را مشاهده نمایید.کلیک کنید تا بتوانی "گزارش"بر روی گزینه  -4



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  3صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش جامع تمدید -1-5-1

 در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک تمدیدی عضوی خاص داشته باشید مراحل زیر را دنبال کنید:

 عضو مورد نظر را انتخاب نمایید؛ -6

 قرار دهید؛ تمدید، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارش، در بخش مشخصات عضوپس از مشاهده  -0

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجو در بخش -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 

 گزارش کارکرد اعضا -1-6

هایی به صورت جامع توانید از کارکرد اعضا به صورت گروهی در سه حالت در امانت، بازگشتی و دارای دیرکرد گزارششما می

 ه باشید.و تفضیلی داشت

 باشد:نحوه دسترسی به این بخش در سیستم بدین شرح می

 كاركرد اعضا گزارش امانت صفحه اصلی 

 گزارش تفضیلی مدارک در امانت اعضا -1-6-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک در امانت اعضای خاص داشته باشید، مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می حدوده خاصی از مدر بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"المت و با ع، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

توانید نوع همچنین می انتخاب کنید.« در امانت»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

یین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص ، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعنتیجه جستجودر بخش  -9

 باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج مورد نظر را در بخش کارکرد امانت مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  62صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش جامع مدارک در امانت اعضا  -1-6-2

 انجام دهید:صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک در امانت اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را  در

را  "بازه عضویت "توانید گزینهشماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از تی که شماره عضویتیا در صور را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می "در امانت"و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 مانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛ا

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 

 گزارش تفضیلی مدارک بازگشتی اعضا -1-6-3

 انجام دهید:رک بازگشتی اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدا

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

د پس از های خاصی مد نظر باشیا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 فرض بر روی همه موارد است؛امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش 

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 یج را مشاهده نمایید.کلیک کنید تا بتوانید نتا "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش جامع مدارک بازگشتی اعضا -1-6-4

 :انجام دهیددر صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک بازگشتی اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »فیلدهای انتخاب و 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  66صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« بازگشتی»آن را و وضعیت  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 یرکرد اعضاگزارش تفضیلی مدارک دارای د -1-6-5

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک دارای دیرکرد اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت ا پرکنید.ر «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

توانید همچنین می انتخاب کنید.« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را امانت ، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛روز جاری است( باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش جامع مدارک دارای دیرکرد اعضا -1-6-6

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک دارای دیرکرد اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می ز محدوده خاصی ادر بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 یکدیگر جدا کنید؛از  "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

توانید انتخاب کنید. همچنین می« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانت ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -0

 نوع امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "ارشگز"بر روی گزینه  -4



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  60صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 ارسال پیغام بازگشت -1-7

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با در صورتی که الزم باشد پیغامی جهت یادآوری بازگشت مدرک برای کاربر ارسال شود، می

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.کلیک بر روی گزینه 

 ال پیغام دیرکردارس -1-8

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی در صورتی که الزم باشد پیغام دیرکرد مدرکی برای کاربر ارسال شود، می

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.گزینه 

 گزارش تفضیلی رزرو -1-9

 انجام دهید:عضای خاص داشته باشید مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک رزروی ا

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

و مورد به )هر دقرار داده،  وضعیت و نوع رزرو آن را انتخاب کنید رزرو ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -0

 . صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ر روز جاری است(؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر د

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش جامع رزرو -1-9-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدارک رزروی اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه اشید میشماره عضویت را داشته ب محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

)هر دو مورد قرار داده، وضعیت و نوع رزرو آن را نیز انتخاب کنید رزرورا بر روی ، نوع گزارش یلتر گزارشفدر بخش  -0

 . به صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  69صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 ک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید.کلی "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش تفضیلی تمدید -1-11

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از مدارک تمدید شده اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس از یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"انتخاب گزینه 

 قرار دهید؛ تمدید ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -0

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -9

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 هده نمایید.کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشا "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش جامع تمدید  -1-11-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از مدرک تمدیدی اعضای خاص داشته باشید مراحل زیر را 

را  "بازه عضویت"توانید گزینه شماره عضویت را داشته باشید می محدوده خاصی از در بخش اطالعات اعضا، اگر  -6

های خاصی مد نظر باشد پس یا در صورتی که شماره عضویت را پرکنید. «تا شماره»و  «شمارهاز »انتخاب و و فیلدهای 

 از یکدیگر جدا کنید؛ "،"و با عالمت ، اعداد مورد نظر را در فیلد مربوطه وارد "های عضویتشماره"از انتخاب گزینه 

 قرار دهید؛ تمدید، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -0

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -9

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -4

 گزارش کارکرد مدرک -1-11

هایی به صورت جامع و تفضیلی داشته توانید از کارکرد مدرک در سه حالت در امانت، بازگشتی و دارای دیرکرد گزارششما می

 باشید.

 باشد:گزینه در سیستم بدین شرح می نحوه دسترسی به این

 كاركرد مدرک گزارش امانت صفحه اصلی 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  64صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش تفضیلی کارکرد مدرک در امانت  -1-11-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدرک داشته باشید، مراحل زیر را 

 نتخاب کنید؛توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را ا، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع همچنین می انتخاب کنید.« در امانت»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص جستجو نتیجهدر بخش  -4

 باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 ده نمایید.کلیک کنید تا بتوانید نتایج مورد نظر را در بخش کارکرد امانت مشاه "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدرک در امانت -1-11-2

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدرک داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛ماییدنیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب ن اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« در امانت»و وضعیت آن را  امانت ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4

 کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید.کلیک  "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش تفضیلی کارکرد مدرک بازگشتی -1-11-3

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدرک بازگشتی داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اعضااطالعات در بخش  -0

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

ی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص ، در سربرگ گزارش تفضیلنتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  65صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدرک بازگشتی -1-11-4

 انجام دهید:واهید گزارشی جامع از کارکرد مدرک بازگشتی داشته باشید مراحل زیر را در صورتی که بخ

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« بازگشتی»و وضعیت آن را  انتام، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 ارکرد مدرک دارای دیرکرد گزارش تفضیلی ک -1-11-5

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدرک دارای دیرکرد داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛یدنیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمای اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید انتخاب کنید. همچنین می« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانت ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -9

 نوع امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

ر مبنای بازه زمانی خاص ، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بنتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدرک دارای دیرکرد -1-11-6

 انجام دهید:دارای دیرکرد داشته باشید مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدرک 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید انتخاب کنید. همچنین می« کرددارای دیر»، نوع گزارش را بر روی امانت و وضعیت آن را فیلتر گزارشدر بخش  -9

 نوع امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  61صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 ارسال پیغام بازگشت -1-12

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با اشد پیغامی جهت یادآوری بازگشت مدرک برای کاربر ارسال شود، میدر صورتی که الزم ب

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید. کلیک بر روی گزینه 

 ارسال پیغام دیرکرد -1-13

ید مدرک مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی تواندیرکرد مدرکی برای کاربر ارسال شود، می در صورتی که الزم باشد پیغام

 ، پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.گزینه 

 گزارش تفضیلی کارکرد مدرک رزرو شده -1-14

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدرک رزروی داشته باشید مراحل زیر را 

 

 نید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛توا، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

)هر دو قرار داده،  وضعیت و نوع رزرو آن را نیز انتخاب کنید رزرو، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 . فته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(مورد به صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گر

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -4

 باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(؛

 تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. کلیک کنید "گزارش"بر روی گزینه  -5

 

 گزارش جامع کارکرد مدرک رزرو شده -1-14-1

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدرک رزروی داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید  نیز اطالعات اعضادر بخش  -0



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  67صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

)هر دو مورد قرار داده، وضعیت و نوع رزرو آن را نیز انتخاب کنید رزرورا بر روی ، نوع گزارش فیلتر گزارشدر بخش  -9

 . به صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(

 ش جامع را انتخاب کنید؛، سربرگ گزارنتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش تفضیلی کارکرد مدرک تمدید شده -1-14-2

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدارک تمدید شده، داشته باشید مراحل زیر را 

 ان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛توانید عنو، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

 قرار دهید؛ تمدید، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

خاص ، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی نتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدرک تمدید شده -1-14-3

 انجام دهید:احل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد  مدرک تمدیدی داشته باشید مر

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

 قرار دهید؛ تمدید، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 انتخاب کنید؛، سربرگ گزارش جامع را نتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 

 گزارش کارکرد مدارک -1-15

هایی به صورت جامع و تفضیلی داشته توانید از کارکرد مدارک در سه حالت در امانت، بازگشتی و دارای دیرکرد گزارششما می

 باشید.



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  60صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 باشد:شرح مینحوه دسترسی به این بخش در سیستم بدین 

 كاركرد مدارک گزارش امانت صفحه اصلی 

ای از شماره ثبت رکوردهای توانید محدودهش کارکرد مدرک در این است که در این بخش میراتفاوت این بخش با گز نکته:

 مورد نظر خود را وارد نمایید.

 گزارش تفضیلی کارکرد مدارک در امانت -1-15-1

 انجام دهید:ی از کارکرد مدارک داشته باشید، مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیل

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع همچنین می انتخاب کنید.« امانتدر »و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -4

 ک در امانت کاربر در روز جاری است(باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدار

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج مورد نظر را در بخش کارکرد امانت مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدارک در امانت -1-15-2

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدارک داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میالعات مدرکاطدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« در امانت»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛امانت را نیز تعیین کنید 

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  63صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 گزارش تفضیلی کارکرد مدارک بازگشتی -1-15-3

 انجام دهید:ته باشید مراحل زیر را در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدارک بازگشتی داش

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع نین میانتخاب کنید. همچ« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را نیز تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛جاری است( باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدارک بازگشتی -1-15-4

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدارک بازگشتی داشته باشید مراحل زیر را 

 الزم را انتخاب کنید؛توانید عنوان و سایر فیلترهای ، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید نوع انتخاب کنید. همچنین می« بازگشتی»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛تیجه جستجوندر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش تفضیلی کارکرد مدارک دارای دیرکرد  -1-15-5

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدارک دارای دیرکرد داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکش در بخ -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

توانید انتخاب کنید. همچنین می« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانت ، نوع گزارش را بر رویفیلتر گزارشدر بخش  -9

 ین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛نوع امانت را نیز تعی

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  02صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 لیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید.ک "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدارک دارای دیرکرد -1-15-6

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدارک دارای دیرکرد داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضابخش در  -0

توانید انتخاب کنید. همچنین می« دارای دیرکرد»و وضعیت آن را  امانت، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 نوع امانت را تعیین کنید که به صورت پیش فرض بر روی همه موارد است؛

 زارش جامع را انتخاب کنید؛، سربرگ گنتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 ارسال پیغام بازگشت -1-16

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با در صورتی که الزم باشد پیغامی جهت یادآوری بازگشت مدرک برای کاربر ارسال شود، می

 به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.، پیغام را  کلیک بر روی گزینه 

 ارسال پیغام دیرکرد -1-17

توانید مدرک مورد نظر را انتخاب و با کلیک بر روی در صورتی که الزم باشد پیغام دیرکرد مدرکی برای کاربر ارسال شود، می

 ،  پیغام را به صورت سیستمی برای کاربر ارسال نمایید.گزینه 

 ک رزرو شدهگزارش تفضیلی کارکرد مدار -1-18

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدارک رزروی داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

)هر دو مورد به قرار داده،  وضعیت و نوع رزرو آن را انتخاب کنید رزرو، نوع گزارش را بر روی رشفیلتر گزادر بخش  -9

 . صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(

زه زمانی خاص ، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بانتیجه جستجودر بخش  -4

 باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(؛



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  06صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 

 گزارش جامع کارکرد مدارک رزرو شده -1-18-1

 انجام دهید:باشید مراحل زیر را  در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد مدارک رزروی داشته

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

)هر دو مورد به یدقرار داده، وضعیت و نوع رزرو آن را انتخاب کن رزرورا بر روی ، نوع گزارش فیلتر گزارشدر بخش  -9

 . صورت پیش فرض بر روی همه موارد قرار گرفته است که بر حسب نیاز قابل تغییر است(

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش تفضیلی کارکرد مدارک تمدید شده -1-18-2

 انجام دهید:تی که بخواهید گزارشی تفضیلی از کارکرد مدارک تمدید شده، داشته باشید مراحل زیر را در صور

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛نیز  فیلترهای مورد نیاز را انتخاب نمایید اطالعات اعضادر بخش  -0

 قرار دهید؛ تمدیدش را بر روی ، نوع گزارفیلتر گزارشدر بخش  -9

، در سربرگ گزارش تفضیلی بر اساس نیاز تعیین نمایید که گزارش بر مبنای بازه زمانی خاص نتیجه جستجودر بخش  -4

 ؛باشد یا بر اساس وضعیت جاری کاربر)منظور گزارش مدارک در امانت کاربر در روز جاری است(

 نتایج را مشاهده نمایید.کلیک کنید تا بتوانید  "گزارش"بر روی گزینه  -5

 گزارش جامع کارکرد مدارک تمدید شده -1-18-3

 انجام دهید:در صورتی که بخواهید گزارشی جامع از کارکرد  مدارک تمدیدی داشته باشید مراحل زیر را 

 توانید عنوان و سایر فیلترهای الزم را انتخاب کنید؛، میاطالعات مدرکدر بخش  -6

 ؛ای مورد نیاز را انتخاب نماییدنیز  فیلتره اطالعات اعضادر بخش  -0

 قرار دهید؛ تمدید، نوع گزارش را بر روی فیلتر گزارشدر بخش  -9

 ، سربرگ گزارش جامع را انتخاب کنید؛نتیجه جستجودر بخش  -4



 

  

 0.2  نگارش: آذرخش تالیجیکتابخانه د کپارچهینرم افزار جامع 

 61/20/6936 تاریخ:  )بدون در نظر گرفتن مخزن(یری: گزارشگندیفرا یراهبر یراهنما

 

 00از  00صفحه DPL_MAN_LOA_21_REP كد: یواحد مستندساز تهیه كننده:

 

 کلیک کنید تا بتوانید نتایج را مشاهده نمایید. "گزارش"بر روی گزینه  -5

 

 وضعیت میز مطالعه -1-19

دارد تا بتوانید بر اساس فیلترگزارش، لیست میزهای مطالعه، شماره میز و نام عضو و مدت در بخش گزارشات، این امکان وجود 

 زمان استفاده از میزها را مشاهده کنید.

 باشد:نحوه دسترسی به این بخش در سیستم بدین شرح می

 وضعیت میز مطالعه گزارش امانت صفحه اصلی 

بر العه داشته باشید، در بخش فیلتر گزارش، موارد مورد نظر را انتخاب کرده و برای آنکه بتوانید گزارشی از وضعیت میزهای مط

یل لعه، اطالعات مورد نیاز را به تفصتوانید در قسمت لیست میزهای مطا، بدین ترتیب میکلیک کنید "جستجو" روی گزینه

 مشاهده کنید. 

 کارکرد کاربر امانت -1-21

 باشد:ینحوه دسترسی به این بخش در سیستم بدین شرح م

 كاركرد كاربرامانت گزارش امانت صفحه اصلی 

 

توانید، وضعیت درخواست، نام کاربر و میز اگر بخواهیم گزارشی از کارکرد کاربر امانت داشته باشیم، در بخش فیلتر گزارش می

توانید گزارشی از کارکرد میکلیک کنید. بدین ترتیب  "جستجو "امانت و بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی گزینه

 کاربر مورد نظر داشته باشید.

 

  


