مقدمة

الحمد لله رب العالمين  ،حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده  ،والصالة والسالم على نبينا
محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد .....
فستجد في طيات هذا الكتيب عصارة تجارب  ،وزبدة أفكار  ،ونتائج معاناة
همنا الكبير ان يجد الزائر متعة الطالع  ،وانس البقاء  ،وعظيم الفائدة
ستجد طرق التصنيف الميسرة  ،وأساليب البحث المتطورة
ستصل الى مرادك بأسرع طريق  ،وبأوضح سبيل
ستجد المتعة وأنت تصنف مكتبتك  ،وتدخل بيانات كتبك.
بدأنا مشروعنا منذ اكثر من عشرين عاما  ،نعدل ونطور ونستشير ونستخير  ،نسابق
الزمن  ،ونواكب التطور  ،ونتلمس الحاجات  ،ونلبي المتطلبات
حتى وصنا إلى هذا الصدار الذي نرجو أن بكون شامال بإذن هللا .
وال يخلو عمل البشر من النقص  ،فبتوجيهك نزداد تألقا  ،وبرأيك نعدل الخطأ
فكن واحدا من فريق عملنا  ،وانظم الى قافلة مشروعنا
وأهال بك في برنامج قيم
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طرق التصنيف
التصنيف الموضوعي
تصنيف ديوي العشري
أقسام وفروع التصنيف الموضوعي
أقسام وفروع تصنيف ديوي
أساسيات التصنيف
ادخال البيانات
تصنيف المدخالت
موضوعات الكتاب او المرشحات
الكتب الملحقة

مميزات البرنامج
برنامج قيم آفاق جديدة للفهرسة والتصنيف

دخول آمن

فالدخول الى البرنامج عبر كلمات مرور مشفرة ،

وسريه في حفظ البيانات  ،ويمكنك نشر المكتبة
على االنترنت او االحتفاظ بها لنفسك

اشتراك سنوي حسب الباقة

ال توجد رسوم اعداد او تكاليف برمجية ،
قيمة االشتراك مخفضة جدا مقابل ما

تحصل عليه من خدمات

طرق تصنيف متعددة

يمكنك تصنيف مكتبتك بطريقة التصنيف

الموضوعي او تصنيف ديوي العشري

اقسام تصنيف ديوي العشري

يوجد بالبرنامج 999

قسم رئيسي وفرعي

من اقسام تصنيف ديوي  ،مدخلة وجاهزة

 ،ويمكن التعديل عليها او الضافة

سرعة في إدخال البيانات

طريقتين لخال بيانات الكتاب  ،فيمكنك

بالطريقة

العادية

أو

استدعاء

بيانات

الكتاب من قاعدة بيانات تضم مئات األالف

سرية واستقاللية

لضمان سرعة الموقع فان لكل مستخدم

واجهة وقاعدة بيانات مستقلة ال يشاركه احد
 ،وبالتالي يعتبر لكل مستخدم موقع خاص به

الدخول الى البرنامج من أي مكان

حيث يمكنك الدخول الى البرنامج من أي

جهاز ومن أي مكان عند توفر االنترنت

أقسام التصنيف الموضوعي
يوجد بالبرنامج اكثر من 500

قسم رئيسي

وفرعي من اقسام التصنيف الموضوعي

سهولة التصنيف

طريقة سهلة ومرنة في اختيار تصنيف
الكتاب  ،حيث يساعدك البرنامج في كتابة

رقم االستدعاء تلقائيا

صالحيات متعددة للموظفين

يمكنك تحديد صالحيات للموظفين  ،حيث

يمكنك تخصيص مهام الموظفين

من الكتب والمؤلفين و الناشرين

متابعة ومراقبة المدخالت

يمكنك تتبع أي حركة على الكتاب ومعرفة

مدخل البينات او المصنف او معدل البينات

البحث السريع

اذا كان لديك قاعدة بيانات تضم ماليين

من الكتب والموضوعات فان البحث لن

يستغرق ثوان او جزء من ثانية

خدمات للمستخدمين

لكل مستخدم حساب خاص به  ،ويمكنه

تنفيذ عدد من الخدمات كإضافة مراجعه ،

وطلبات تصوير ومراسلة الدارة وغيرها

إدخال موضوعات للكتاب

إدخال موضوعات الكتاب بعدد ال محدود ،

فيمكنك إدخال الفهرس كامال حتى لو بلغ

االف الموضوعات  ،وليس مرشحات فقط

النسخة اللكترونية

يمكنك ربط النسخة المصورة من الكتاب

أو الفهرس المصور مع بيانات الكتاب

احصائيات دقيقة

احصائيات دقيقة لكل محتوى البرنامج كعدد
الكتب وعدد المجلدات والنسخ المصورة أو

الفهارس او الموضوعات وغيرها

هذه بعض المميزات وغيرها الكثير كنظام اإلعارة والجرد والكتب الملحقة وغيرها ،ستجدها
من خالل استخدامك للبرنامج  ،كما إن المكتبات العامه يمكنهم ربط عدد من الفروع على
نفس البرنامج بواجهة واحدة

الحصول على البرنامج

تسجيل

مستخدم جديد

كتابة رابط

لصفحة البرنامج

بعد 48

ساعة

ستجد نسخة مجانية
على الرابط السابق

تسجيل جديد
•
كتابة الجوال مسبوقا برمز الدولة
•
باقة االشتراك ،إذا كنت تريد تجربة
•
يجب تعبئة جميع البيانات بشكل صحيح

النسخة المجانية فاختر الباقة األساسية

رابط صفحة البرنامج

يجب أن يكون باللغة النجليزية حصرا  ،واالسم المختار

سيكون متفرع عن اسم الموقع qayyim.org
مثال  :شخص يريد ان يكون اسم صفحته ahmed
فرابط صفحة البرنامج تكون كالتالي

Ahmed.qayyim.org

بعد  48ساعة بإذن هللا

ستجد رابط مكتبتك ( النسخة التجريبية ) على الرابط

الذي اخترته  ،كما يمكنك معرفة الرابط بالدخول على
حسابك في موقع قيم

قم بإدخال االسم وكلمة المرور ورقم الجوال  ،الذي
سبق سجلت بها

اشترك بالباقة

المناسبة لمكتبتك

يمكنك استخدام

البرنامج وفقا للباقة
المختارة

الحصول على البرنامج

باقات البرنامج
•

هناك اربع خيارات لالشتراك بالبرنامج

•

يمكنك االطالع على مميزات كل باقة بالدخول

•

يمكنك تحديد المناسب لك وفقا لحجم مكتبتك
الى صفحة الباقات في موقع قيم

•

الباقة األساسية هي لتجربة البرنامج قبل الشراء

•

االشتراك سنوي وهو مخفض جدا ،ويجب تجديده سنويا  ، ،وقيمة التجديد بنقس
قيمة االشتراك

•

عند االشتراك بالبرنامج ستحتاج للدخول الى البرنامج باسم المستخدم وكلمة المرور
التي سجلت بها في موقع قيم

•

االستفادة من البرنامج عبر الموقع فقط  ،وكل مشترك له نسخته الخاصة
والمستقلة تماما عن بقية المشتركين  ،وال يمكن نقل البرنامج على استضافة أخرى
او تحميله على الجهاز

•

عند عدم رغبتك بالتجديد ستحصل على قاعدة البيانات الخاصة بك sql

فقط

الدخول إلى البرنامج

▪

أدخل على حسابك في موقع قيم qayyim.org

▪

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور التي سجلت بها

Ahmed@gmail.com

▪

ستدخل إلى لوحة التحكم

▪

اضغط على كلمة البرنامج

▪

او انسخ رابط صفحة الدخول

Ahmed fahad

Ahmed.qayyim.org

الدخول إلى البرنامج

▪

ستظهر امامك صفحة الدخول الى البرنامج

▪

ضع ايميلك وكلمة المرور الذي سجلت بها في موقع قيم وكذلك
الجوال واألرقام الظاهرة لك في الصورة

▪

....

سيفتح عندك البرنامج االن

الدخول إلى البرنامج

بعد الدخول إلى البرنامج قم بالدخول إلى حساب إداري

اسم المستخدم admin :

كلمة المرور 123:
يجب تغير كلمة المرور بعد الدخول

إضافة مدراء

بعد الدخول اذهب للقائمة ثم األعضاء وقم بإدخال مدراء للنظام ومستخدمين

الفرق بين المدير والمستخدم
المدير  :من له حق إدخال البيانات والتعديل والحذف والجرد واالحصائيات وغير
ذلك من الخدمات الموجودة في القائمة
يمكنك تحديد صالحية المدراء  ،إذا كان لديك اكثر من موظف  ،بحيث يكون لكل
موظف صالحيات محددة أو صالحيات مفتوحة لكل القائمة
المستخدم  :هو من له صالحية البحث واالطالع وال يحق له الدخول الى قائمة
الداريين
سيتم شرح مميزات المستخدم الحقا

إضافة مدراء

لضافة مدير للنظام وتحديد صالحياته
❖ من القائمة ثم األعضاء
❖ اختر المدراء
❖ إضافة حساب جديد
❖ امأل البيانات ثم اضافة
❖ حدد الصالحيات

إضافة مدراء

إضافة مستخدمين

لضافة مستخدمين للنظام وتحديد صالحيات

❖ من القائمة اضغط على األعضاء
❖ اختر ( المستخدمون )
❖ اضغط جديد
❖ امأل البيانات
❖ اضغط اضافة

فائدة إضافة المستخدم
✓ ضروري لكل مستخدم للبرنامج سواء مدير او مستخدم عادي
✓ ضروري للدخول الى البرنامج الي مستخدم تسمح له بالدخول الى مكتبتك
✓ سيتمكن من تنفيذ عدة خدمات
 oيمكن حفظ معلومات أي كتاب على حسابه كمرجع
oتصفح الكتب اللكترونية إذا قمت برفع نسخة pdf
oطلب تصوير جزء من الكتاب سواء بمقابل او بغير مقابل
 oكتابة المالحظات
oمراسلتك عبر البرنامج

