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أفـضـل  لتـحـقـيـق  خصيًصا  ا لكترونيـة  للمكـتـبـات  المتـكـاملـة  المنصـة  خدمة  ُصّممت 
مـخـرجـات البحث والتعليم، حيث طّورت شركة تكنولدج منصة ديب نوليدج  لتكون منصة 
ا لكترونية  مكتباتهم  محتوى  إدارة  في  المستخدمين  وتساعد  االستخدام  سهلة  بحث 

بكل سهولة ويسر.

كما تتضمن المنصة أحدث التقنيات الرائدة في إدارة المكتبات وتقّدم مجموعة واسعة من 
للمعاهد  فعالية  وا®كثر  ا®مثل  الحل  وتوّفر  ا لكترونية،  للمكتبات  الموثوقة  الحلول 

والمؤسسات التي ترغب في البدء بتقديم خدمات مكتباتها ا لكترونية. 

ا لكترونية  المكتبة  إدارة  العمالء  على  تسّهل  رائدة  تقنية   SaaS البرمجيات  حلول  وُتعد 
السريع  الدعم  خدمات  إلى  با ضافة  وقوية  مهمة  مّيزات  مع  االستضافة  حلول  وتقّدم 
وبتكلفة مناسبة. كما تدعم حلول المكتبة ا لكترونية خاصية تخصيص المنصة بشكل 
تقنية  مشاكل  أية  إحداث  ودون  كبيرة  ومرونة  بسهولة  المستخدم   لرغبة  وفقا  تفصيلي 

تؤدي إلى الحاجة إلى عمل صيانة لبرمجية إدارة المكتبة.



االلكترونية  المكتبة  عبر  المستخدمين  وسلوك  توجهات  تحديد  من  نوليدج  ديب  لوحة  تمكنك 
التدريبية  والدورات   «MailBlast» ا لكتروني  البريد  عبر  الموجهة  الحمالت  أثر  لقياس  با ضافة 

المقدمة للمستخدمين.

تتيح لك منصة ديب نوليدج أشكاًلا متعددة ومتنوعة للرسومات البيانية لتختار من بينها؛ وذلك 
لكي تتمكن من عرض البيانات الخاصة بمكتبتك بأدق صورة وبطريقة سهلة للفهم.

أو  المحتوى  إلى  والوصول  الدخول،  تسجيل  مرات  عدد  مثل:  الهامة  المؤشرات  على  االطالع  ميزة 
أو  بالموارد  الخاصة  البيانات  تعيين  إما  فعله  عليك  ما  كل  محددة،  فترة  خالل  المسجلة  الزيارات 

بمجموعات المستخدمين ومقارنتها بنتائج ا®شهر أو ا®عوام السابقة. 

أكثر  تحديد  من  تمكنك  والتي   ،(Keyword clouds) خالل  من  الداللية  بالكلمات  االستعانة  يمكنك 
بها  يقوم  التي  البحث  عملية  في  تكراًرا  المصطلحات  وأكثر  أهمية  الدراسية  الموضوعات 

المستخدمون.

تتيح لك تحليل نتائج الحمالت الموجهة عبر البريد ا لكتروني «MailBlast» وتقييم مدى تحقيقها 
للهدف المحّدد للحملة الترويجية. حيث يمكنك االطالع على الرسائل التي تم النقر عليها أو فتحها 
من ِقَبِل المستخدمين ومعرفة عدد العناوين النشطة من خالل مؤشرات التسليم، وبذلك يمكنك 

استخدام هذه البيانات للتخطيط لحمالت أكثر فعالية مستقبال. 

بيانات االستخدام متاحة لك لمساعدتك في استعراض التفاصيل الهامة التخاذ القرارات المناسبة 
جغرافًيا،  تواجدهم  أماكن  تحديد  خالل  من  المستخدمين  احتياجات  فهم  فيمكنك  عليها.  بناء 

وا®جهزة التي يستخدمونها لتصفح المحتوى، والمشاركات والصفحات ا®كثر زيارًة من قبلهم.

الخاص  العمل  بسير  التحكم  نوليدج  ديب  من  المنشورات»   دارة  الذكي  «النظام  مع  اÄن  يمكنك 
بتداول المنشورات بكل يسر وسهولة. يمكنك إشهار محتوى مكتبتك ا لكترونية إما من خالل 
عمل استيراد للمحتوى ونقله إلى نظام فهرسة مارك أو من خالل إدخال المعّرفات. ثم يتم بعدها 
الخاصة بمكتبتك لتصبح متاحة  البيانات  الوصفية للكتب وتصديرها لقاعدة  البيانات  التعّرف على 
الستعارتها من ِقَبِل مستخدمي المكتبة. كما أنّه بإمكانك الحصول على تقارير مفّصلة توضح مدى 

استخدام المجموعات، وذلك بالتوجه لتقارير المواد المطبوعة من لوحة التحكم.

لمحة سريعة عن 
ممّيزات ديب نولدج 



مصادقة الدخول الموحد 
أماكن تواجدهم وتوزيعهم  النظر عن  المكتبة بغض  بوابة  إلى  الوصول  المستخدمين من  السحابية  ُتمكن تكنولوجيا ديب نوليدج 
الثالث ونظام إدارة التعلم، كل ذلك يأتي َكَحلٍّ قابل  LDAP أو نظام الطرف  أو    Active Directory الجغرافي، إما بتسجيل الدخول عبر 

للتكامل والدمج مع مختلف ا®نظمة.

التنبؤ بالعائد على االستثمار 
™DeepKnowledge بيانات دقيقة يمكن االعتماد عليها لمعرفة أنماط استخدام  بدعم من الذكاء االصطناعي، توفر لوحة معلومات 
فيما  ا®مثل  القرار  اتخاذ  دعم  في  للغاية  مفيدة  البيانات  هذه  تكون  أن  يمكن  بالمنصة.  االشتراكات  تكاليف  مع  ومقارنتها  المكتبة 

يتعلق باشتراكات المحتوى.

أدوات فعالة  دارة المكتبة
صممت هذه ا®دوات خصيصا للتحكم بالمكتبة ا لكترونية بشكل كامل وفعال، حيث تتيح المنصة إمكانية ا دارة الفّعالة لسمات 
إلى  الوصول  إمكانية  توفر  أنّها  كما  والوثائق.  االستبانات  النماذج،  المحتوى،  والصالحيات،  ا®دوار  منح  المستخدمين،  مثل:  رئيسية 

صفحة فحص الحساب، وإمكانية تلقي التنبيهات عند قرب نهاية االشتراكات وتنبيهات آراء المستخدمين وغير ذلك الكثير.

البقاء على اتصال مع المستخدمين
بتقارير  وانتهاًء  النّقال  الهاتف  ورسائل  البريد  تنبيهات  بإدارة  بدًءا  المستخدمين،  مع  االتصال  أدوات  من  العديد  باستخدام  استمتع 

.«MailBlast» فعالية الحمالت الموجهة عبر البريد ا لكتروني

إمكانية تخصيص بوابة المكتبة
توفر لك ديب نوليدج أدوات فعالة وسهلة االستخدام لتمكنك من تعديل خصائص مكتبتك خالل دقائق معدودة؛ هذه ا®دوات تمنح 
مدراء المكتبات ا لكترونية القدرة على تعديل أو تصميم واجهة المستخدم دون الحاجة لتوفر الخبرة والمعرفة بتصميم وتطوير 

الويب.

حلول منخفضة التكاليف 
كواحدة من حلول البرمجيات، توفر عليكم ديب نوليدج  عناء الحاجة إلى االهتمام بالجوانب التقنية المتعلقة بإعداد وصيانة المكتبة 
ا لكترونية من خالل منصة SaaS. حيث ال توجد حاجة لالعتماد على ا®جهزة والمعدات أو خبراء تكنولوجيا المعلومات  عداد البوابة 

ا لكترونية أو صيانتها.

مجموعة واسعة من خدمات البحث 
مكتبتك  لدعم  ا®مثل  الخيار  يجعلها  مما  العالم،  في  المحتوى  اكتشاف  خدمة  ورّواد  مزودي  خمسة  أقوى  مع  نوليدج  ديب  تتكامل 
ا لكترونية بتوفير المعلومات التي يبحث عنها المستخدمون بشكل دقيق إضافة إلى إتاحة الوصول إلى أحدث محتوى بحثي وأكاديمي. 

يمكنك أيًضا اجراء البحث الموّحد والوصول إلى المعلومات التي تريدها بسهولة تامة.

تنظيم البرامج التدريبية والفعاليات
نك هذا النظام من: تنفيذ خطتك التدريبية، ووضع الجدول الزمني للدورات والندوات استناًدا إلى كل ما يحتاجه المستخدم،  حيث ُيمكِّ
والندوات  الدورات  مع  بالتزامن  واالقتراحات  الراجعة  التغذية  على  واالطالع  الحضور  ومشاهدة  نقرات،  ببضع  النشرات  ونشر/إرسال 

المنعقدة.

ديب نوليدج متاحة عبر ا®جهزة والتطبيقات المختلفة
بفضل هذه الخاصية، يمكنك الوصول لمحتوى مكتبتك ا لكترونية بغض النظر عن الجهاز المستخدم، سواء كان كمبيوتر مكتبي، 
كمبيوتر محمول، هاتف محمول أو جهاز لوحي. كما تتضمن إعدادات ديب نوليدج نظام التصفح للرؤية الليلية وذلك لضمان قراءة 

مريحة للمستخدم.

خـصـائـص أسـاسـيـة تـقـدمـهـا ديـب نـولـدج 
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