




ر 2014املكتباتأنظمةتقر

شرتم شرحقوق ،2014مايوال محفوظةال
كيةاملكتباتمجلةلصا ر. األمر شوراتمنالتقر م

كيةاملكتباتجمعية األمر

Library Systems Report 2014

Originally published May 2014,
copyright American Libraries magazine,
a publication of the American Library Association



ر 2014املكتباتأنظمةتقر

اتي ت عام ان من املنافسة والتعاون االس م م السمات ال دت صناعة ، 2013أ عام املكتبات تقنيةفقد ش ، 2013منافسة حادة 

ال تلبث أن ترتفع باستمرارمن املنتجات املتنوعة و الظل وجود مجموعة متعددة ا لتحقيق التوقعات ال نافس فيما بي ن ،ت لتمك

رجة  ة ا ذه الف م  يت موقع م و تث ا املستقبلية-أنفس يارات املتاحة لتقنيا ا ا العديد من املكتبات النظر  عيد ف .و ال

من سنالحظ ات وال ر العديد من املتغ ذا التقر ا: خالل  م أ

دمات- م العالقامواالعديد من مزودي ا شار ن الكباركما، بتوسيع ان عض الالعب ي قيام  م الدس سيط منظوم اخلية بت

ر منتجات طموحة.  و إنجاز ما تبقى لتطو

ا موظفو املكتبات املنافسة قد احتدمت - ستخدم طالت التطبيقات ال ح

م و يل إلدارة مجموعات الكتب لد شملت ا م، و ال أتمتة عمليا

املة.  نظم املكتبات املت ية إضافة إ دمات املكت ديد من منصات ا ا

أمناءينظر إليھشط،البقاء كمجال رئخدمات االستكشاف واصلت-

ا إحدى  و ائن،  ميم مع الز م املباشر و ا املكتبات بجدية نظرا التصال

م وسائل الوصول للمجم دمات. أ وعات وا

ة أو قدمت ذه املرحلة الصناعية- قوق امللكية الفكر يارات  العديد من ا

عتمد ع يارات  ذه ا حد سواء، البعض من  املصادر املفتوحة ع

ابية التقنيات ليةال زة ا ديد من ،أو األج يل ا و بالرغم من أن ا

املبكر من قبل البعض، ال منصات خدمات املكتبات قد دخل مرحلة التب

ره  عد تطو امل قيد االستخدام خصوصا  ونية.إل يزال نظام املكتبات املت دارة الكتب اإللك

اتقنيةمنتجات جديدة دخلت مجال - ا القدرة لالذه التطبيقات ، أخري تنافس للبقاوتطبيقات، املكتبات وتم اعتماد د
د املستقب شكيل املش إعادة  وعدت. ع انت ستحقق الكفاءة والتحوالت ال ما إذا  ل اعتمادا ع

ذه التقنيات وال دمات واملنظمات املنتجة ل اتيجية والتقنية وا ات املتعلقة باملنتجات االس ر الوضع القائم واالتجا ذا التقر يصف 
سية إلدارة املوارد، وخدمات  غطي املنتجات الرئ و  ا. و ا املكتبات داخليا تقدم الدعم ل عتمد ا من التقنيات ال شاف، وغ االك

ا دماتوإتاح موعات وا ا ا للوصول إ .لعمال



لصناعة تقنيات ونظم املكتبات  ا الوضع ا

 ل متفاوتتقنياتتواصل صناعة ش ات،املكتبات العاملية النمو  الفالشر
اوعة محدودة من املنتجاتعمل ضمن منطقة جغرافية محددة ومجم أمام

شار الدو م االن ةوالعروض املتنوعفرص نمو محددة مقارنة بأولئك الذين لد
دودة.غ ا

 ر منتجات تطو عمل ع ات ال تلأوالشر خدمات جديدة مقنعة وال
ة ار الية واألنماط ا ن تقدم برمجيات تدعم أستطيع كما ، االحتياجات ا

تنوع ، دد اللغاتع ترى  تلفة ال شغيلية ا يعاب املمارسات ال ستطيع اس
اب املناصب سو ،املناطق العاملية فرصة لعمالء جدد حساب أ ون ذلك ع ي

م وحالة الصناعة ز منتجا عز ستطيعون  الية الذين ال  .ا
ادة التوس ة لز ابية يخلق فرصا كب وسبة ال ا عاالنتقال إ

عتمد ؛الصنا ية التحتيةفالتطبيقات ال خدمات الب
)infrastructure as a service(مثالSaaS نموذج اقتصادي يتعامل

مجيات  دمات وتراخيص ال ا صول ع تدفع ل اليف ال مع الت
العتاد وتراخيص  صول ع ا املكتبات ل تتكبد مقدما، وال

مجيات، لقاء رسوم اال  اك السنوي.ال لالستفادة من خصومات ش
م،  ن خصومات للمكتبات بمرور الوقت SaaSا تمك ا القدرة ع لد

ا املؤسسة من  تتحمل املباشرة ال اليف املباشرة وغ مقارنة مع الت
ية التحتية ذات الصلة لية والب وادم ا ا فاظ ع .ا

 املنتجات األحدث مثلEx Libris Alma،وخدمات إدارةOCLC
WorldShareات برمجة التطبيقات التقليدية عمل ع عكس واج

خدمات  يت التطبيقات مباشرة  سمح لألعضاء بالتصفح وتث ب، حيث  ن OCLCوخدمات الو مج سمح للم ا، و ك ف املش
ال تتطلب خدمات  شارك التطبيقات ال شاء أو  اإلطالق. OCLCبإ ع



ابيةات استكشافجميع خدم دمات ال ق ا ب تتم عن طر املة القائمة عSaaSالو سبة لنظم املكتبات املت بال . ح
لية وادم ا ا ا سبون منتجات جديدة، بدال من ، نرا خيارات استضافة كما يك صول ع ايد ل ل م ش تختار املكتبات 

شآت القائمة بدال املعدات القديمة للم .اس

منطقة، املشا كة ألتمتة للمكتبات  ية التحتية املش شمل الب ة و ال ع الكب ا االسأو ر تج ع املة والية أو دولة ي تفادة ال
دمة  بعاد مقدمي ا ن. و غالبا ما يتم اس ح من منتج مع ن.للر سي كة، و النمو الرئ ية التحتية املش ذا االتجاه نحو الب و 

ايد لالئتالفات نافسية االندماج، و امل عاونية أخرى، عادة ما يوفر فرصا ملنتجات ب ع  لية، و مشار ية ا دمات املكت ا
ات معقدة التنفيذ  و نار ا من التعامل مع س ذلكفعلية تمك :ومثال ع

ذا العام منح نظام املكتبات .1 د  اIllinois Heartlandش استحوذت عل اء من 2012عام Polarisوال والذي تم االن
مزود مح ائزة إ ، ا ا للمكتبات الوطنية العامة واملدارس Dantekتطبيقھ العام ا شغيل اآل لتنفيذه نظام ال

الدنمارك. 
إيرلندا الشمالية SirsiDynixحصدت أنظمة.2 جميع املكتبات العامة 

مستوى الواليات ا ع شر نظم اليا؛ غربوواصلت  أس
ك Ex Libris Almaاختيار .3 Orbisالسبعة والثالثون لألعضاءلنظام مش

Cascade Alliance ،برشلونة ؛ وانتقال شبكة واسعة من املكتبات 
ا إسبانيا، للتعامل مع خدمات منصة Sierra Servicesخدمات سي

Platform.
ذا االتجاه نحو أنظمة واسعة  ع حصول املكتبات يمكننا أن نتوقع  سر النطاق ملواصلة 

كفاءة، ل أك ش ا العمل  يح ل فرص ت ن واملوارد األخرى ع د من املوظف وا
ية لصا ية التحتية الروتي صصة للب احا، واالستفادة من ا إ ات أك لتقنيةاأولو
اتيجية ز املبادرات التعاونية االس .لتعز

ات ا مكننا ذكرت العديد من الشر النمو الشامل و و مؤشر قوي ع ا، و القوى العاملة لد ة  ادة كب ر ز ا التقر غط ل
 : دول التا ا مالحظة ذلك 

عدد الشركة
ن  املوظف

2012

عدد 
ن  املوظف

2013

عدد الشركة
ن  املوظف

2012

عدد 
ن  املوظف

2013

ن الشركة عدد املوظف
2012

ن  عدد املوظف
2013

Axiell198219Book
Systems

5963Innovative
Interfaces

341410

SirsiDynix369385Polaris9397Equinox8779
Polaris9397Ex

Libris
522536Follett341361

 لية والدولية من ،لتكنولوجيا املكتبات2013يقدر اقتصاد اإليرادات ا ذلك إجما بما 
الواليات املتحدة وكندا بحواجميع الشر ا وجود كب ل ادة ،مليون 790$ات ال أي بز

من  ا أك انت ٪2مجرد قدر وال سبة لتقديرات العام املا مليون . عائدات 770$بال
ات ا ذه الشر نما تقدر اإليرادات اإلجمالية 485$بلغ حواتلواليات املتحدة من  مليون. ب

العالم بحوانيةتقلصناعة  شمل أيضا1.8املكتبات  ا من RFIDمليار دوالر وال وغ
دمة الذاتية باإلضافة إ شاملتصلة بإدارةالتقنياتمنتجات ا اف.املكتبات وموارد االك



2013عاماملبيعاتأداء

ااقدمت راملشمولةتلشر ااملبيعاتإحصاءاتالتقر التوثيقلبياناتامنوغ ميةالسنةأدا ااألرقامذه. 2013التقو الوحد
االقصةترويأنيمكن شآتوحصر لقياسحصاءاتاإل بجمع، فأثناء القيام بأكمل ديدةامل ة،ا ار ة تحدث تزوا ات كث د من غي

معلومات معينة  صول ع اديميةالعامةاملكتباتقطاععقيد ا ا: .واأل تم توثيق عَض البيانات ال نا  ندرج 

العام املا،2013عاممن عقود836مجموعھعن مااإلبالغتم ان  807والذي 
.عقدا

 ذكرتSirsiDynixي من العقود128مجموعھأن ما ا نظام سيمفو استحوذ عل
Symphonyا85، حيث تمت مع لعقوداذهمن76كما أن جدد؛تم مع عمالءم

ذه العقودالوالياتخارجمكتبات يرلنداإالعامةاملكتباتافةاملتحدة. وقد تضمنت 
ة.الشمالي

املعلوماتخدماتEBSCO واملرخصة منEBSCO Discovery Services1774وصلت إ
يالت إ . 5612مكتبة وقد وصل عدد الت

 أما شركةInnovative Interfacesمن العقود 113مجموعھلت مافقد
ا  اSierra،33ملنصة سي عمليةمع استمرارجديدة،حساباتانتم

عاالنتقال انت مصدر جذبSierraإMillenniumمنالسر لعمالءوال
.جدد

سعون منلت اثنان اتاملكتباتو ا Management Servicesاش
WorldShare (WMS)،أن منرغمالعOCLCمعينةعن أعطالتبلغلم

م التقييماملنظماتاحتياجاتأوحول  أعلنت . تأث ذه املكتبات ال ن  ان من ب وقد 



توقيع  اك  نWMSعن االش ما املكتباتمناثن ى و ونيوLIBROS consortium of academic librariesالك وشبكةمكسي
اديماملكتبة اصةيةاأل ا.إنديانواليةPrivate Academic Library Networkا

وقعتByWater Solutionsاـ "لالدعمخدماتاتفاقية لتقديم68حوا "و
Koha integrated library system (ILS)205إتمتدالمن املكتبات150مع

عكسفرعا تماممما  .املصدرمفتوحةاملنتجاتاملستمراال

ة،العامةاملكتباتقطاع خاصة بنظامعقدا87حواBiblionixوقعتالصغ
Apollo ILS ، كما أكملتEx Libris31،أملا ا  ا الذي،BIBSYSذلكبمااش

جمكتبة105يدعم و والAlephمكتبة مع 25توقيع إباإلضافة . ال
من املكتبات األ ا  ى اديمية واملكتبات الوطنيةمعظم تالوالياخارجالك

.Primoمكتبة مع نظام 98وتوقيع املتحدة؛

ما أFollettتقدر بحوا سبة عالية من املبيعات وال والعملية بيع، 6027فقد حققت 
املكتبات ت باملعظم إ امنافمنأيعنكببفارق متقدمة بذلكاملدرسية،توج س

.القطاعذا



ئة األعمال ب التحوالت 

ئة العملتالعديد من التحوال 2013ل عام  اتعض. ب دإأدتالتغي ناالندماجمنمز اتب خاللنمالصناعةذهالشر
اتعاالستحواذعمليات د. الشر ا للتكتالت الداخليةأيضاالعامكما ش اتأنللنظرتوالالف. توج مستقللشعملالالشر

يا دت إعادةس لةش ي اتيجيةلل ا تحت مظلة الشركة األماالس ست ، وتوحيد أعمال و حاالت متعددة مثل برو ذا  وقد رأينا 
ProQuestو س ا Lucideaو،Follettفوليت،EBSCO، اي توحيد منظما عملت ع م .2013عاموال نا أ التحوالت: نرصد 

 توسعت شركةInnovativeالصعيدع، شأت مكتبالدو دبلن،اجديداوأ ك،ابإيرلندا  اعلل يةأعمال كما ،األورو
لت شراكة شاء مركز رئGlobalLogicمعش دامن خالل إ نو دمات  ر ا ندبلتقديم وتطو . ال

Innovativeاتفاق اسابقواملعروفةسيج،شركةمعي حصر دخلت أيضًا 
يةالنظمباسم قاملتطورة،العر سو اودعمل اديميةااملكتباتإمنتجا أل

يالعالم املمثل ملنتجات. العر قد و .1991عاممنذSirsiDynixسيج 
Kimالسيد "كيم ماسانا،Innovativeأكد املدير التنفيذي لشركة

Massanaمية أ شراكة مع ، ع سعدنا أن ندخل  ذه الشراكة قائال: "
ي، وما تقدمھ من خدمات  العالم العر ق  خ عر سيج، ملا تتمتع بھ من تار

العمل  املنطقة. كما نتطلع إ مئات املكتبات  ة إ وحلول مضافة متم
من شأ لول التقنية ال ن ا سيج من أجل توط ب ق الف االوثيق مع الفر
ات  مستو تقديم أع منطقة الشرق األوسط ع ساعد املكتبات  أن 

احتياجات املستفيدين تل دمات ال “.ا



اأما حقق طموحا وال طوة األك نظام Innovativeا ا ع و حصول ذا العام ف
س س. مارس31يوممغلقةصفقةPolaris Library Systemsاملكتبات بوالر عدلمبوالر

اولكنمستقلة،كشركةعمل دماتمنتجا منجزءاتصبحواألفرادوا
سInnovativeشركة سلشركةالتنفيذيالرئ سنائبسيصبحBill Schicklingبوالر الرئ

رالشركةوستواصل. املكتبات العامةملنتجات قودعمتطو سو سو . القصدىاملبوالر
يدذاالستحواذا لس وظش العامةاملكتباتقطاعInnovativeمشاركةم

.املتحدةالواليات

 استحوذتSIRSIDYNIXعEOS INTERNATIONALمواصلة مما عمل ع
انة  لول SirsiDynixترسيخ م ا الشركة الرائدة عامليا  4ففي .ILSباعتبار

EOSاقتناء SirsiDynixأعلنت 2013نوفم International، شركة و
اليفورنيا ال ا  لول تكنولوجيا مقر ة اطورت العديد من ا لنا

ومية وال ات ا ا من عمالء للشر اصة.طبية، وغ وجودمعاملكتبات ا
شرة 1100 نضمون EOSجميع أنحاء العالم، عمالء من التطبيقات املن س

و SirsiDynixعمالء ل شاء أك خ صناعة من العمالءأشمل قاعدة إل تار
ون سوفاملكتبات.أتمتة  عمالعةقادر SirsiDynixت إEOSء االنتقال 

ات أع ل"، ،مستو املدى الطو ، واألمن ع ار املنتجات، واالستقرار املا س ،Scot Cheathamشمن حيث ابت الرئ
ذا االدولية.EOSالتنفيذي لشركة  ن  ام "يب ا.نحو أسواق املكتبات SirsiDynixالستحواذ ال نخدم ة ال ومن الواالصغ

جميع أنحاء العالملEOSحلول لالنتقال بوضع أفضل SirsiDynixلنا أن  ور  بمفردنا.بصورة أفضل مما لو كنا م

استحوذتAxiell Group،سية ألتمتة املكتباتشركةو نومن،2013مارسAdlib Information Systemsعرئ ب
و لألرشيفأدليبنظامدلب،أاإلنتاجخطوط املتطبيقعنعبارةو ياتإلدارةمت األرشيفإداراتوواملعلوماتاملقت

الت. وضعت حد كبAxiellوال ا إ توسيع وجود ذا مما سيعمل ع ر خط اإلنتاج  . القطاعذاخطة لتطو

 نفمنو يشر أوتاوا بكندا،شركةو،Salego DesignعAxiellاستحوذتالثا ا  ملساعدةبرامجتج تالو مقر
فوظات إدارة  موعاتاملكتبات  اصةوا يات ذه. ا شار خارجلتوسيعAxiellفرصة أمامتمثلاملقت املناطقمجاالت االن

عكساملتحدة،واململكةفيةاإلسكندناالدول التقليدية اتيجيةو ادةاس إباإلضافةفواملتاحإدارة األرشيفاملشاركة ز
املكتبات. 

 ل من لت  دية شركةPubLitوAxiell .ش رAtingoسجديدةالسو ونيةالكتب اإلإعارةخدماتلتطو ..للمكتباتلك
أجرتEBSCOاتمنمتنوعةمجموعة إعادةعاشتملوال2013معاالتغي

لة ي وشراندماج داراإلضافية.األعمالواالستحواذ عالداخليةال س إب
EBSCO Publishingومع س EBSCO Information Servicesاملعلوماتدماتإب

توحيد وتماسك وشركةحيث تنفرد،EBSCOصناعاتعمل ع س دماتإب
املةحلول بتقديم) EBSCO Information Services(املعلومات خاللمنومرنةمت
ات املاملكتباتنظاملدمجالشرا امتالكعاملكتباتإجبارمنفبدالً ). ILS(املت

امل،واحدنظام املاملكتباتنظاممقدميمنالعديدشاركمت ح) ILS(املت



اماملكتباتنظامخياراتأفضلللمكتباتيتاح اوتفعيل) ILS(لاملت شر،ب، كما أن إالقائمةأنظم و لل اس ومقر
ش سو س،،اي ارسانت قد أماساشوس معةاملعلوماتقاعدةمنتجاتواملوضوعنتجت ف ةمنصععتمدالا

EBSCOhostحلول عنفضالEBSCO Discovery Serviceتوى لدمج امنالاملصادرمنالعديدمنسالسةا يتطور خالل
شاف .واالستخداماالك

ٍل املعلوماتخدماتقامت وشركةمنب س أكمنواحدةعدوال،)GBV(بأملانياالعامةاملكتبةوشبكة) EBSCO(إي
نمجوالدالوصول خاصيةإلتاحةاتفاقيةبتوقيعبأملانيا،املكتباتخدمات سكفري خدمةب وشركةد س خدمةو ) EBSCO(إي

)VuFind (شركة)GBV .(وتخدم)GBV (اديميةمكتبة250منأك يل املثال:بأملانياأ س ا ع م منوال امبورجبر وو
انيا يةبوم غبواليةالغر لن اثمؤسسةووساكسونيامي وسيةالثقاال .ال

أصبحت 2014عامأوائلPlum Analyticsوجزء من خدمات إ س دماتب
اPlumXأحد منتجات Plum Analyticsاملعلومات.  من شأ أن توفر وال

اكتماال للبحث و  ص تصورة أك أي  البحث ع جيب عن أسئلة حول تأث
ن. ن، واملمول ن وأمناء املكتبات، واإلدار ذلك الباحث بما 

ستاستغرقت و دProQuestبرو طواتمناملز للتوحيدا ا،أعماي ل
يعاب ااملواس عمل عل لول ال ا انكماش الوظائف العليا وا بما ف

ا ةعالم . التجار

ست ع و والعاممدارعملت برو سقيادةتحتاملا واملديرالرئ
إعادةKurt Sanfordسانفورد ورتالتنفيذي لةع االتنفيذيةاإلدارةي ل

ست ر عملت شركة ب. األعاملستوى ذاتالوظائفمنأقلعددوجودمع و و
ا العالمة أن تأخذ منتجا ةع ستالتجار و و اصة ب ون ا لمحاذاةوت ياتمعوثيقش ةالتنواملبادراتاملن كما.. مو

د ستش و يغيبرو ا ABRYفقد قامت،امللكيةجز يع حص Goldmanساكسجولدمانودخلتالشركةب Sachs
ثمر ثمر الرئCambridge Information Groupجديد. كما حافظت كمس ا املس بقاء ستع و .برو



فوليتشركةأقدمتFollett Corporationاتتوحيدع االشرا تجفوليت،برمجياتشركة. املدرسةمكتبا برامجت
شغيل كما ،Follett Library Resourcesو ؛Aspen learning management systemنأسالتعلمإدارةونظامللمكتبات اآلال

ا يعأ ونيةاملوارد املطبوعةت ونية؛Titlewaveمنصةخاللمنللمدارسواإللك ااإللك أ ي باإلضافة إ يعش الكتبوت
ت”فوليت“1873عاممنذاملستخدمة.املدرسية ااعت ً نللطالبالتعليممجالھفيموثوًقاشر اتمسجميعواملعلم تو
نمامدرسةألف70منأكإاملدارسإدارةونظموالرقميةاملطبوعةالتعلمبمواداملكتباتتمد”فوليت“واليومالتعليم، ب
اجامعة،ألفمنوأكوثانوي وإعداديحضانة ..دوالربليون 2.7بـيقدرمالبرأسإلينوي واليةالرئومقر

تدارأبرمت ش شرا عمؤسسةمعصفقة) Hachette(لل يعتق) Follett(”فوليت“التعليميةاملوادتوز التعليميةاملوادب
اصة ايدومع.املدارسمكتباتإFollettفوليتبمؤسسةا ونية،الكتبأعداداملضطردال مقدمة”فوليت“انتاإللك

لول باألدواتانتقلتالاملؤسسات اتوالتعديلإالوصول املدارسمكتباتساعدالوا الكتبمناتاملكتبتو
ونية ونيةالكتبستخدمون العالمحول مدرسةألف42طالبمليون 28ناكاليوم. اإللك ااإللك توفر "فوليت". ال

رت ظ ات ال وال،Lucideaشركة2013عام مجال املكتباتمن أبرز الشر
مع نعد نتاج ا اتمنمجموعةب احصلتقدانتالالشر عل
SydneyPLUSةالسنوات SydneyPLUSوInmagic Prestoمثل:. األخ

Information ManagerوInmagic DB/TextWorks وISS Messenger
Workplaceا من العد عد اليوم وغ برمجيات شركةLucideaيد من املنتجات. 

سي لول املعرفةإلدارةةرئ يةتوفرالوا ةالتجوالعملياتالتحتيةالب ار
ولةجمع وتنظيم املعلوماتعاملؤسساتملساعدة عظيم الستفادةس نمو

ات كأشطعميل2300منأكتضمعامليةعمالءقاعدةمع. معارف الشر
ات،إاملعرفةإدارةلول مزودأكLucideaبلدا،50من حيةغاملؤسساتوالشر االتالر ومية،والو حف،واملتاا

فوظات لLucideaعمل.العالمأنحاءجميعوا ساملؤسس،Ron Aspe"اسرون"ملكيةتحتمستقلش والرئ
ةالعالماتاستمرارمنالرغمعو ،SydneyPLUSلشركةالتنفيذي تمالفردية،التجار اس ر اتطو ق سو الشركة داخلو

.موحدةبصورة

ستحوذتاOMERS Privateا سيفي ا وCivicaع تدير ا .3iال سيفي
ة،  مجيات املتخصصة وخدمات العمليات التجار مجال أنظمة ال الرائدة 

اململكة املتحدة حول زوداملاملقام األول و ملؤسسات القطاع العام 
تتقدم، العالم مجياتوال ابات والقائمة عمجموعة ال خدمات ال
عملون املعلومات ملساعدة العمالء تقنية قة ال ل الطر .اتحو

 مستوي سOCLCمقاليدSkip Prichardاإلداري توالتحول ع جديدكرئ
س الذي،Jay Jordan"جوردانجايـ "لخلفا،2013عامالتنفيذيوالرئ

.1998عاممنذاملنصبذاخدم

ات سلماملفتوحةاملصادرمجالالعاملةالشر اتمنواحدةBibLibre. الشراكةوصفقاتاالندماجعملياتمنلم  الشر
سية راملشاركةالرئ ا"ودعمتطو لت،Koha"و الةمعتحالفارامؤخش سيةالو ت،AFI)(املعلوماتيةالفر س منالكثاك

ماتبادلخالل م فيما بي ماوسوف،األس ودتتعاون كال قالتنميةج سو . وال



اتإأيضاساملنظماتمنالعديدفإنعالية،تنافسيةقدرةذاتللصناعةاألوسعالسياق ناملنمعحالشرا افس
و.املتبادلةاملنفعةمجاالتنملباشر ا س نافس إب تقنيةصناعةEBSCO Information Servicesاملعلوماتدماتت

ااملكتبات دمات االستكشاف وأدواتمنواحدةباعتبار ن  س ونيةاملواردإدارةاملزودين الرئ ااإللك ساحةلتدخلمولك
املة التفعكمانظم املكتبات املت ست منافس و EBSCO Discovery Services (EDS)عالن عناإل منذ. ProQuestبرو

ران .2012حز

 وقعتInforمعاتفاقيةILA Advanced Technology،لشركة األمالشركةAutomation Consultants،دماتموفرو
ااملعلوماتتقنية و ،V-smartذلكبمااألوسط،والشرق مصرأنحاءجميعالعامالقطاعمنتجاتلتقديممصر،ومقر

Iguana،ا تطبيقات املكتبة.منوغ

أعلنت2014عامأوائلInnovativeمعاتحالفBibliothecaمنتجاتلبيع
RFIDا اتفاقاتأيضاالدInnovativeالعالم.أنحاءجميعمباشرة لعمال

املEBSCOمع رسمع للت امل3MابةوOverDriveو EDSف للت
ونيةضقراإل .الكتب اإللك



منصات خدمات املكتبة 

ة  دت السنوات األخ و نوع جديد من أنظمة األتمتة املصممة إلدارة library services platformsمنصات خدمات املكتبة بزوغش ، و
مجيات كخدمة ا دمات، وتوزع من خالل "ال لية ا ي بع  ذه املنصات ت ونية واملطبوعة.  ية املتعددة "SaaSموعات اإللك الب

ائن أو  للبيانات. من multi-tenantالز ا مجّية، لكن مع فصل اف شغيل نفس ال ائن يقومون دائمًا ب أّن مجموعة من الز ع ،ال
ة  صائص املم ذه املنتجات ا الرغم من أن  املة. و ا كجزء من نظم املكتبات املت انية تنصي ذه املنصات إم اقد تم تصل بالدرجة ميم

دت اعتماد ا ش اديمية بصفة خاصة، إال أ لتلبية احتياجات املكتبات األ دناه خالل عام القطاعات األخرى اً األو ذا ما ش 2013، و
ھ املعطيات التالية:والذي يو

 أبرمتEx Libris Libris )31(أملاابمنصاعقدا خاصAlmaممت خصيصا صُ وال
اديمية والبحثية Orbisتحالف ، تتضمن مكتبة329موزعة ع،للمكتبات األ

Cascade Alliance)الواليات املتحدة)كونسورتیوم اديمية  الذي و تخدم املكتبات األ
.مكتبة37يضم 

 أضافتOCLCي 92حوا WorldShare Managementعقدا جديدا من مش
Servicesذا املنتج إ ملستخدمي  .مكتبة177، ليصل العدد اإلجما



 تواصلInnovative شار ايدا ملنصةتحقيق ان ا م ا 33عقدا، 113، بتوقيع Sierraسي ما محققة بذلك عمالء جدد، م
تقلون إذا املوضوع أن واملث. اعقد336مجموعھ  م 2013عام Sierraكبار العمالء ي ن العامة ، من بي ل مكتبة رو

Brooklyn Public Library
.Diputació de Barcelonaو مكتبة 

 ا ر شامل، و Spydus 9منصة Civicaأصدرت سيفي كتبات امللنظام إدارة نتاج تطو
Spydus 8توفر .Spydus9ات إدارة ش ونية، وتقدم واج املة للموارد املطبوعة و اإللك

ميع  نت  شبكة اإلن ام ع املة م عرض مجموعة  ن، و ات برمجة من املوظف واج
عبارة عن مجموعة من Application Programming Interfaceالتطبيقات وال

ل البيانات، يا نات، و والت ال، و/ data algorithm object classesالروت وتو أو ال
امج، وت دمات لدعم بناء ال شغيل ا ا املكتبات و/ أو نظام  شغيل متع بقابلية التتقدم

، كما ةالبي ل منفصل معSorcer discoveryتم دمج واج ش عرض  انت  وال
Spydus 8 .

 املصدر ةفتوحاململكتبة امنصة خدمات عيزال مشرو الKuali OLEر مع مرحلة التطو
اغو و جامعة  الرغم من أن جامعة شي اآلن، ع عمل عليھ ح عدم وجود مكتبات 

سلفانيا، من املتوقع أن تتحوال عام ب .Andrew W. املشروع ال يزال يتلقى الدعم من مؤسسة أندرو دبليو ميلون 2014إليھ 
Mellon Foundationنامج؛ شملت ا عأعلن $882.000مع منحة جديدة تصل إ ة الثانية من ال ر ال مارس أذار لتطو

ذه املؤسسة  ي عام $750.000املنح السابقة من  انون الثا يناير 2.38، و 2013يناير  $475.700، و2010مليون دوالر 
عام  ل ا1.0. صدر اإلصدار 2008ملشروع التخطيط األو ر يناير، موفرًا أساس لتحو الرغم من ش لبيانات واالختبار، ع

عتونھ زا منتجا ال  عام Kuali OLEمعبدأت العمل مكتبة جامعة لندن Bloomsbury. اتحاد منظومة للتطبيقجا
مؤسسةEBSCOتانضمكما ،2013 ة Kualiإ ة التجار ا ا ا باعتبار إل ت ي .Kuali OLEال

 ست و ر منصةتواProQuestبرو تطو دمات Intotaصل العمل ع ل
ية. اختارت جامعة  ا منصة أPaulاملكت من 2014عام Intotaمر

عمل مجموعة من املكتبات مع  ProQuestخالل عملية شراء تنافسية. 
اء لتنمية لية Intotaكشر ومية،  ذه املكتبات، جامعة بول ا ومن 

ل سون،  تمع بمقاطعة جو ست ا ، جامعة والية Marist Collegeية مار
سيو جين ورك  وما، وجامعة والية نيو ، و جامعة Geneseoأوكال

ورك. منتج أول ،Intota Assessmentعتبافالو، وجامعة والية نيو
ي ملنصة ل من الكتاب،Intotaخدما شمل  سلسوالتحليلو لال نمل

ال ونيةاألش . عةواملطبو اإللك

 أعلنتVTLS ر منتج ا أتمت تطو و الذي يدمج جميع Open Skiesأ
منصة واحدة . تدمج ية  دمات املكت وظائف منتجات Open Skiesا

يح الوصول  ونية املرخصة، مما ي ذلك الطباعة، واألصول الرقمية، ومحتوى الوصول املفتوح، و املصادر اإللك متعددة، بما 
ا من  ة بحث واحدة. تؤكد خاللإل ، والذي Open Skiesملنتجmetadataلبيانات الوصفيةلدارة اإل قدرات المرونة VTLSواج

تمة .BIBFRAME، وXML ،FRBR ،RDAيدعم مارك و صيغ ، واملنتج متاح للمكتبات امل ا األو مراحل ر التزال  ھ بعملية التطو
يل صفقات شراء ية، ولم يتم  ة تجر األن.ك ح



املة نظم املكتبات املت

و  ا حيث ال يزال الشغل الشاغل  املكتبات العامة وغ جيا وتبقى قابلة لالستخدام  التطور تدر املة  ستمر نظم املكتبات املت
املواد املطبوعة والكتب  ع ك ونيةال ا كما حصل مع منصات خدإعادةاملة وإن لم يتم . نظم املكتبات املتاإللك مات تنظيمھ جذر

ات املستخدم، لتلبية توقعات  واج وظائف طموحة وخصوصا  نات عليھ من أجل توف إدخال تحس املكتبة إال أنھ يتم التطلع إ
دمات  املية الشاملة  سية للتنمية الت االت الرئ شمل ا يات ebook discoveryاملكتبة. و واإلعارة، وتقديم الدعم لنماذج املش

ديدة للمواد مثل االستحواذ  زة الكمبيوتر املبرمجيات العمالء إحاللو demand-driven acquisitionsالطلب القائم عا أج تة ع ث
لية  نت.با شبكة اإلن ات ع واج

املة اعقدSirsiDynix128وقعت انت Symphony ILSلنظم املكتبات املت ، وال
ا املكتبات  ة عل ا مع مكتبات خارج الواليات املتحدة، حيث سيطرت بصورة وا أغلبي

اصة ( 63العامة (  ة من املكتبات ا اديمية 31)، مع أعداد كب )، أما املكتبات األ
 ) ( 30فاستحوذت ع ارس4)، واملكتبات املدرسية ع داينكس ف ) . كما طورت س

BLUEcloud ب – الو حزمة من املنتجات القائمة ع جنب مع نظام –و جنبا إ
دمات  ب. اشتملت ا ي أو األفق إلدارة املكتبات من خالل طبقة من خدمات الو سيمفو

ية التقنية ع ذه الب ن القيام ببعض أعمال MobileCircالسابقة ل يح للموظف مما ي
ب واس ا زة النقالة، وكذلك التحليالتتداول األوعية ع ا من األج اللوحية وغ

Analyticsونية الوصول إeResource Centralومركز املوارد اإللك إلدارة وتوف



موعات الرقمية  ا يح الوصول إ ت ي وال ة االستكشاف املؤسسا ونية، وتطبيقات واج ا من املوارد اإللك لاالكتب الرقمية وغ
ونية الكتب الرقمية الصادرة عن مركز املوارد اإللك ا املؤسسة. كما تضم املوارد املتاحة حاليا  3M، ومكتبة OverDriveتمتلك

ابية، و دار رسBaker & Taylor’s Axis 360ال ر ف قدم وساق لتطو جري العمل ع لة. و و، وكذلك الكتب امل س ، وإب
BLUCloudب2014إلطالق ، مع بدء ا الو ابية ع ة تطبيقات  واج ن ع ي شغيل تتوفر للمكت ا أول وحدة  .، باعتبار

رت مدار TLC(The Library Corporation(اش ا 30ع م ن ومسا املعلومات تقنيةعالم سنة بخدمة املكتبات واملكتب
تنم ة عملت ع السنوات األخ ل يفوق التوقعات،  ز شبكة ش عز اإل LS2 PACية و رسة املباشرة ع توفر الف نت ال ن

ل من حلول املكتبة  عمل مع  ا ومنتجات SolutionLibraryوال اصة  ذا العام تم Carl.X ILSا ، والLS2طالق مجموعة إ. 
ة  وظائف موج ذلك نموذج ومحددةتوفر الوصول إ نت، بما  شبكة اإلن ر اآلنية، والقوائم ارةاإلعع امل والتقار املت

زة اللوحية. وقد تم اختيار نظام  ا باستخدام األج يمكن تداول ات وال توفر العديد من امل من قبل CARL.X TLCالعملية ال
ا محليا.Oklahoma Cityمكتبات  ر ان يتم تطو ليحل محل نظم املكتبات ال

 س املة من خالل االعتPolarisتواصل بوالر دمات املكتبات املت س  شر نظم بوالر الواليات املتحدة ل األسواق  ماد ع
الواليات املتحدة، فقد أبرمت  ر مجموعةبكما قامتاملكتبات. 49يخدم اجديداعقد30املكتبات العامة  ، LEAPتطو

س . واج نت لبوالر شبكة اإلن ات ع افة الواج مكن مجموعة جديدة ل س القائمة، و عمل مع ملقمات بوالر ات جديدة 
ا بالتوازي مع  ندة إأدوات الاستخدام الية املس ات ا عتمد عWindowsواج شارك HTML5. و س  ، وRounded. بوالر
ا  ة مقر شار ن وظائف Syracuseشركة اس امل ب الت ا. بناء ع يات واج ر من تصميم وتطو  ،ebookملستخدمة سابقا ا

س 3M Cloud Libraryمع  وظائف وخدمات مماثلة مع ، بوالر نفس الوقت ع Baker & Taylor’s Axisو OverDriveعمل 
360 .

 أكملتIllinois Heartland Library System س ا مع بوالر ا الشمالية عقد أمر اتحاد للمكتبات  عد أك خالل Polarisوال
ذا النظام من قبل أقل من س غطي 427نة ليتم استخدام  ا وال عة ل ان 28141مكتبة تا خدم س ع و مر 2240000كيلوم

تمع. من أفراد ا

 تواصلAuto-Graphics نتاملكتبات عإدارةاملتخصصة األدوات اإلن شغيل املكتبة والتقنيةمن خالل توف ر و ل تطو
امل كVERSO ILSنظام املكتبات املت ا باستخدام األدوات والإعادة تصميم ع، مع ال سبق وضع ات العامة ال واج

Adobe FlexمعHTML5زة النقالة زة اللوحية، واألج .للوصول األمثل من خالل سطح املكتب، واألج

 تواصلBiblionixة، وتقدم أبولو املكتبات العامة الصغ ع ك نت ابوصفApolloال شبكة اإلن امل ع نظام املكتبات املت
شره من خالل يالذي  عام أعاقدت مع نظام إضافيةمكتبة multitenant SaaS .87تم  إ2013بولو  ، ليصل العدد اإلجما

عملون مع املكBiblionixصة السوقية لـ تمثل امكتبة . 434 ة جدا إذا ما قورنت بأولئك الذين  ة. سبة صغ تبات الكب



Resource discoveryاالستكشافمصادر 

شبكة  دمات ع ذا النوع من ا د  نتش شطة منذ عام اإلن ذه 2009منافسة   .
ا  ك ف ش توي املنتجات العاملية ال مة  ة  رسة مركز ف عتمد ع املنتجات 

تدار من خالل نظم املكتبات، ومواد الوصول املفتوح، واملوا لية مثل تلك ال رد ا
املة شمل: ILSاملكتبات املت سية  . املنتجات الرئ

-ProQuest Summon، خدمةSummon ا شركة الاالستكشافية Serialsتقدم
Solutions ست و ات برو عد خدمة ProQuest؛ إحدى شر ،Summon ا ستخدم ال

من  من 600أك أك والوحيدة ال40مكتبة  دمة االستكشافية األو ا دولة 
دليل واحد وموحد للمحتوى  امل و عتمد ع انية البحث عن النص ال بإم تم

توى غالبية الكتب واملقاالت. 
ل مؤسسة بصندوق بحث EBSCO Discovery Service™ (EDSخدمة الـ (- والذي يزود 

يات املكت امل مقت ع و موحد ل من أي خدمة سر ات أك امل للمجالت و الدور النص ال رسة اعمق و خاصية البحث  بة. موفرا ف
مستكشف أخرى .

. Ex Librisمن Primo Centralو OCLC’s WorldCat Localباإلضافة إ-



و س واEBSCOانت اي ا  ذا العام و األوفر حظا، بقياد خدمة من املكتبات ا5.612رابحة السبق  كة  EBSCO Discovery(ملش
Service™ (EDS نما وصلت Ex Librisمكتبة، 1.717إOCLC’s WorldCat Localب

673فقد وصلت إProQuestأما ، Primoمكتبة الستخدام 1407عاقدت مع 
ستخدم  ا إ.Summonمكتبة  تم إضاف نات ال شتمل التحس عام EDSو

منمبادرة 2013 رسة أك سية لدمج ف الت الوصول املفتوح . 10.000رئ موضوع 
ن EBSCOيوفر ك تفاصيل خوارزميات من أجل تحديد مالءمة نتائج EDSللمش

ن. الشركة  ة الروابط املقدمة للمستخدم أولو عطي املكتبات السيطرة ع البحث و 
ة ل أكEDSـ تكرس موارد كب ر إ ات وقد جندت 330من ، وتقدم التقار من الشر

قدرة 420 ذا الرقم يتجاوز بكث ر املستمر للمنتج .  التطو وا  شار ن ل من املطور
ر ذا التقر ا  غط ات ال ر أي شركة أخرى من الشر .تطو

 ست اإلصدار و ، 2013منتصف العام Summonمن 2.0أعلنت برو
منصة  ا ع شر ة املستخدم يتم  واج نات ع تقدم مجموعة متنوعة من التحس جديدة. تم إضافة عمود ثالث إتقنيةوال

ديدة مخصص لألدوات واملوارد ذات الصلة باستعالم البحث، مثل مالمح الباحث، موضوع املستكشف، وأفضل  ة ا الواج
يارات، و قاعدة  ات املتعلقة باملفردات ذات ا شمل املصط ذا اإلصدار أيضا يوسع تلقائيا االستعالمات ل ا .  بيانات يو

.الصلة

 أطلقتEx Libris من 4.5اإلصدارPrimo نات ري باستدعاء رقم الطلب، وإدخال تحس ات جديدة مثل التصفح الظا مع م
خ البحث، و  ع أداء البحث . قدرات إضتار ا PrimoعOPACافية سر كتالوجات تم توج شأ  ت ة القضايا ال ملعا

نت اإلن .املكتبات ع

أعلنتOCLCديد عن امل ،FirstSearchوخدمةWorldCat Localمن ، خلفا لكالWorldCat Discovery Servicesنتج ا
ندا ع تم حديثةتقنيةمنصة مس ة جديدة، وس WorldCatإFirstSearchوWorldCat Localاالنتقال من و تصميم واج

Discovery Services اية عام ي  ا مراحل، ومن املتوقع أن يتم التحول ال ن سوف يصلون إ2015ع ك . جميع املش
ديدة  دمة ا خدمة االستكشاف دون وا ع رس املب لفة إضافيةتحملالف .أي ت

 د عام ارس املوضوعات وا2013ش ونية ومطوري ف الت اإللك ن ناشري ا ات األولية ب aggregatedلعديد من الشرا
content databases دمات االستكشاف ارس  ل من الف لتحديد محتوى 

ات جديدة باستمرار، وال نت. كما يتم اإلعالن عن شرا شبكة اإلن القائم ع
امل ايد ع نحو م توى من مناطق دولية وارد املتخصصة تنطوي ع أو ا

حد ما. إال  ل جيد إ ش ونية  الت اإللك من ا غطي الكث محددة، وال
ناك فجوات الصات ذه الساحةأنھ ال تزال  ن خدمات ا ، وخاصة ب

رسة ل من ProQuestوقد وقعت . والف Ex LibrisوOCLCمؤخرا اتفاقات مع 
Libris،أسست مبادرة االستكشاف املفتوحة كما تOpen Discovery

Initiative و / أو معلومات الوطنية لتحديد معاي من قبل منظمة معاي
ن الشفافية و  ديد من خدمات االستكشاف لتحس يل ا أفضل املمارسات ل

ن، وخدمات االستكشاف ن الناشر ن املشاركة ب .تحس

املة قطاع املكتبات العامة، الكث خدمات املكتبات املت زمن با عز ر و تطو اقاموا ع نت، منتجات الكتالوج ع إلن
س PowerPACمثل Illuminar، وThe Library Corporationمن LS2 PACو،SirsiDynixمنEnterprise، وPolarisمن بوالر
يو Chamo Discoveryعرض VTLS. كما وقامت Auto-Graphicsمن  ا ة بحث للمستخدم ال .اج



ات االستكشاف، خصوصا نفذت سابقا واج الواليات املتحدة ال ، تحولت إAquaBrowserالعديد من املكتبات العامة 
نت املتوفرة مع اإلن دمات ع املة للمكتباتاستخدام ا ولندا والدول AquaBrowser. تواصلILSالنظم املت شار  االن

ستخدم ا ست  و . برو ات الكتالوج الوط ون واحدة من واج ا، لت الواليات AquaBrowser ،26تطبيق من 81يطة  ا  م
VuFindاملتحدة. العديد من املكتبات أيضا استخدام أدوات االستكشاف مفتوحة املصدر، وخاصة

 عملBiblioCommons التقنيات ن عزز المع املكتبات العامة لتوف لية ب موعات ا االستكشاف و االنخراط مع ا
عت ة BiblioCommonsاملكتبات العامة،  واج

ة الاالستكشاف  سية التجار قادرة عالرئ
نت اإلن بدال الكتالوج ع onlineاس

catalogا مع سليم املة إل ،و دارة النظم املت
BiblioCore. تقدم شركة ILSملكتباتا

discovery services ا للعديد من نظم خدما
الواليات املتحدة و  ى  املكتبات العامة الك

ورك العامة،  ذلك مكتبة نيو كندا، بما 
بوسطن، واملكتبة العامة  واملكتبة العامة 

جنب مع العديد من املكتبات  سياتل، جنبا إ
ة. كما انضمت  م و الصغ األخرى متوسطة ا

رعت ذا العا اغو، وال شي م املكتبة العامة 
ر  .BiblioCMSأيضا تطو

تقدمالBiblioCommonsاملكتباتنظم
املة اصةILSاملت ا، اا ون للمكتبةالقائمالنظاممعللعملوروابطموصالتتطور ولك دماتجميعتوفعقادرةلت ا

اتو االامل و،2013عامCarl.XوVTLSلشركموصالتتجBiblioCommonsاملستخدمون، استكملتيطل عبارةو
رعن اتمالاملوصالتتطو اتقبلمنسابقاتنفيذ و، Horizon Symphonyو، Sierraو، Polaris،Millenniumشر

Evergreen .د يالكتابمنصة، BiblioDigitalإطالقأيضاالعامذاش و قبلمناالستحواذتوفرواللشاملةااإللك
ونيةالكتبإعارةخدماتو، الكتباستكشافوطرق ، متعددينمزودين وفتذلكبما، املطبوعةللكتباملماثلةااللك

ة اصوالتصميمبالشعارمزودةقراءةواج لا .مكتبةب



ر املصادر املفتوحة  تطو

بنالعديد مزالتال املةتنظم املكتبااملكتبات ت ال . املفتوحة املصدرILSاملت ذا ا يارات  ا
ا و ن  نظام  يارات ما ب ذه ا ية حيث تنحصر  ,روتي Koha ونظامEvergreen خصوصا،

ة واملتوسط م بجميةاملكتبات الصغ اعا عضةالواليات املتحد. أنواع ستخدمات ااملكتب، ل
املة املفتوحاملكتباتنظم اتةاملت شر عتمد ع :مثلدماتعض اممتخصصة لدعاملصدر، 
دة واحالدعم من خاللمعندما يتالعادة ، . البيانات،والتطبيق،واإلعدادات،واالستضافةلتحو

انم .ضافيةإمحليةتقنيةةبالضرورةتحتاج ال، فاملكتباتتذه الشر

توفرByWater Solutions ا،ففي عام و ا 2013الدعم لنظام  مكتبة 68عاقدت مع
ذلك ترتفع قاعدة رصيد لت . عميل من املكتبات785إاجديدة ،و لتوفDonohueمؤخرا شراكة مع مجموعة ByWaterش

ا لتلبية احتياجات املن و اصة بنظام  رسة ا رسخيارات جديدة لنماذج الف ة الف تتطلب واج مستةظمات ال وى ع
م  واستخدام اقل للوحة املفاتي لة الف انيات س سيطة  بإم ة  جانب واج اء، إ ام. حا من الوظائف وامل الكث ع مما 

ا من قبل مدخل البيانا ال يحتاج إدخال زة وال ا .تا

 أعلنتibLimeفرع من عاقدPTFS، و ا  ا بـ 30ت مع  ، ،أ د و LibLime Kohaمكتبات ل
عة أخرى  أر اإلضافة إ ا مؤخرا عPTFS. كما أعلنتLibLime Academic Kohaو حصول

من  ا أك ة ل كية ، تبلغ القيمية التقدير ومة األمر االت ا ن مع و س ن 6عقدين رئ مالي
شمل ا واحدة مLibLimeدوالر، وال ا باعتبار مجيةو ونات ال .ن امل



  توفر برمجياتEquinox ر والدعم  لنظام املقام األول Evergreenخدمات التطو  ،
ا تدعم  يدعم أيضا  ذا العام Kohaالتحادات املكتبات، ولك للمكتبات املستقلة. وقعت 

ا ، كما وقعEvergreenلدعم خدمات  Equinoxمنظمة مع 12 منظمات لدعم 6ت مع
.Kohaقديم خدمات ت

 طورتEquinox   ل من منتجات املة ل منصة استضافة جديدة  لنظام املكتبات املت
Evergreen   وKoha ئة استضافة ذات موثوقية ذه املنصة بقابلية التوسع  ، و . تتصف 

ا. كما أعلنت  تدعم تتجھ نحو Equinoxعالية للمنتجات ال ا املستقبلية وال عن خطط
ا ا استقطاب عمالء جدد، مع الدعم املستمر للعمالء. كما أ ا ع حصر ك أطلقتل

ز  توفر الدعم و عمليات التعز املة  وال شطة املت الصيانة ال س خدمة جديدة 
ة ار مجيات االحت املستوى املتوقع من تلك املرتبطة بال مجيات مفتوحة املصدر ع .لل

ر خارج الواليات املتح تطو ات األخرى املشاركة  ناك العديد من الشر تقدم  خدمات Kohaدة،  وال
يل املثال  س غرافية.  ع ذه املناطق ا ن األكBibLibreالدعم داخل  ان واحدا من املطور  ،
سا فر ا ولديھ العديد من العمالء  و .شاطا لنظام  

العديد من املكتبات  املستقلة  ومن خالل في Kohaنظام تطبيق استخدامالعالم النامي ، قد تم 
ت وزارة الثقافة والسياحة  يل املثال، فقد ان س ة جدا. ع ع الوطنية أو اإلقليمية الكب عض املشار

ا  و تطبيق استخدام نظام  عمل ع تركيا من تنفيذ مشروع  .من املكتبات العامة1.118مؤخرا 

بات املدرسيةأتمتة املكت

Kمكتبات دعم مدارس الــ – نا بـ 12 يk-12واملقصود  ( االبتدا ام ا احتياجات -االعدادي-و سنوات التعلم ما قبل ا الثانوي ) لد
شر عادة من خالل تطبيقات  ة و تن ذه املكتبات عادة ما تقوم بإدارة مجموعات صغ ة لألتمتة .  مستوى املناطق التعليمم ية.  مع

سية تتمثل  مة الرئ ذه املكتباتامل مستوى الصفل املوارد ع ال وفتوف اد  امل مع نظام إدارة ملفات الطلبة الست ت ، و الت
يالت  ا. الببليوغرافيةالطلبة، و التواصل مع املوردين الختيار املواد  وتحميل ال ل



ال تقدم Follett School Solutionsحلول فوليت املدرسية مجال املكتبات املدرسية، و متخصصة 
ذه املنطقة، بما  غذي احتياجات أخري داخل  ا  ة خصيصا للمكتبات، فخدما فقط املنتجات املوج

.ملعلومات الطالب Aspenذلك إدارة الكتب املدرسية. كما يقدم فوليت نظام

 يع منتج 1.806من املكتبات ، 6.027إDestiny Library Managerذا العام  قامت فوليت ب
ذا املنتج إ ا من  يل تم ت ا عمالء جدد ، ليصل عدد املنتجات ال الرغم 59.853م . وع

صفقات محلية،  ا تتم ع املكتبات الدولية ، إال أن  معظم أعمال من توجھ مبيعات فوليت إ
حصة سوقية ، حيث اك ا ع سيطر منتجا الواليات و من نصف املدارس  أك يمن ع

أدخلت ع ن عDestinyاملتحدة. التطورات ال شمل تقديم الدعم للعامل ذا العام 
رسة ة بلوحة القياس RDAف ر املوج مول ، ونماذج التقار ات ا ز واج عز .  dashboard، و

ن  امل ب عميق الت ذا العام أيضًا  د  للوصول إFollettShelfاملنصة الرقميةوDestinyش
ونية األخرى و مع ات اإللك تو ونية لTitlewaveالكتب و ا .طلبلنظام التجارة اإللك

 شركةBook Systems, Inc. عرضت ،Atriuum شبكة امل ع نت ، محققة  نظام أتمتة املكتبات املت صفقة بيع 158اإلن
عام  ا ( ، توج2013جديدة  ة ( 71ت غالبي سبة51) ملكتبات املدارس ، واملكتبات الصغ ذا ارتفاع  مثل  عما البيع ) و

امل  ق نظام أتمتة املكتبات املت سو السنوات السابقة . تواصل الشركة  انت عليھ 
Concourse  ذا النظام 66، محققة حملت  صفقة بيع جديدة ليصبح عدد املكتبات ال

ا 9852 حقق شمل التطورات ال من 9.0اطالق اإلصدار Book Systemsمكتبة. و
Atriuumودعم ،NCIP ونية مع مجال الكتب االلك امل  ، وتطبيقات OverDrive، والت

عد تمكن عمليات اإلعارة عن  ديد وال مول ا .ا

  اعلنت شركةCOMPanionذا العام من نظام م املبيعات  امل عن أن  املكتبات املت
Alexandria جانب املكتبات العامة مكتبات املدارس ، إ ة  ستخدم بصورة كب والذي 

ة. قد بلغ   اصة الصغ ا إ178وا مكتبة.13.488والذي رفع  قاعدة عمال

 تقدمLibraryWorld امل نت ، والذي ILS، نظام املكتبات املت شبكة اإلن ع
ذا الع ذلك 289اكتتابات جديدة ، 443ام كسب  ا من املكتبات املدرسية ، و م

للعمالء إ الدعاية LibraryWorldعميل. تقدم 3.336يصل  العدد اإلجما
دمة  ة با انية املوج عدم وجود قيود ا دمة  ذه ا ة، وتمتاز  للمكتبات صغ

ح نات ال يالت وتوفر خدمات الدعم. ومن التحس الل LibraryWorldقق
ط ملفات  إدخال JPEGوالصور PDFذا العام تقديم الدعم لر ، باإلضافة إ

نات إدارة  الكتب املدرسية. تحس



يوفرMandarin Library Automationزة نادي وضبط لوالتطبيقات املتعددة األج ية من ضبط اس شطة املكت افة األ
ارس ا ناء الف د و و قطاع السالسل وال املقام األول  عمل  Kملوحدة و و - املكتبات 12 تواجد أصغر  ذا باإلضافة إ  ،

ة. تقدم الشركة خدمة  اديمية صغ ة بحث Oasis/CMSالعامة واأل رس املكتبة و واج حد سواء كف عمل ع نتعال اإلن
ر س الكللتعديل حسب الرغبةةقابل ر ف ي. وقد تم تطو ة  البحث من خالل  مستوى يلألطفال والذجديد OPACو يوفر م

.القراءة

اصة تخدم املكتبات ا ات ال الشر

ا متطلبات  ة ، لد ات ، واملؤسسات القانونية ، واملنظمات ذات الصلة بال قطاع الشر املكتبات خاصة، ال سيما تلك املتواجدة 
ام بالوفا يتم االل ناقص خاصة و ال ات واملنتجات.  ي ا من خالل مجموعة أخرى من الشر ء 

سبة للمنتجات ال ا بال رتفع توقعا ذه املكتبات بمجموعات الكتب التقليدية،  و تمام مثل  ا
.ةاتيتوفر قدرات إدارة املعرفة املؤسس

 ذا القطاع  العديد من عمليات الدمج والتوحيد وإعادة تخدم  ات ال دت الشر ش
ل  يل املثال قامت  س ة. ع السنوات األخ لية  ي ات الثالث التاليمن ال ة: الشر

Cuadra Associates ،Inmagicو ،SydneyPLUS ة من الوقت ومن ثم ،  بالشراكة معا لف
سيداينكسLucideaقاموا باالندماج مع نظام SirsiDynix، أما س فقد استحوذت ع

Electronic Online Systems (EOS) International والذي يقدم العديد من األنظمة
املة للمكتبات .املت



لت لول إدارة املعلومات وإدارة 2012عام Soutron Globalش مزود  و
من العمالء 31املعرفة ، واتمتة املكتبات وإدارة األصول الرقمية.. جذبت الشركة 

م  دد، من بي ة بوابة Soutronرقمية لنظام املكتبة ال29ا شمل التطورات األخ و
أساس ديدة واملصممة ع منتج متخصص إلدارة HTML5البحث ا باإلضافة إ

عام  وقت الحق  ما من املقرر أن يصدر  ة ، وكال ر ية السر املعلومات ال
ات داخل عSoutronعملت.  كما 2014 ارات وا ر نظام إلدارة امل تطو

جتمع محدد. م

العام ا د الدو ملش

ج  ل منطقة املز جميع أنحاء العالم من املنتجات التكنولوجية للمكتبات. ول ستفيد املكتبات 
ا مشاركة دولية واسعة جدا ،  ى، نجد أن لد ات الك ات واملنتجات. فالشر ا من الشر اص  ا

Ex Librisمثل , SirsiDynix و ،Innovative ات املألوفة ناءات فبعض الشر ناك است . إال أن 
ى  ات العاملية الك عض الشر حد ما، كما وأن   قليل إ ا الدو ون انخراط الواليات املتحدة قد ي

ذه  غطية جميع  س من املمكن  الواليات املتحدة. بالرغم من أنھ ل ا تواجد يذكر  ون ل قد ال ي
ات ، وخاصة أن ستدالشر الواليات املتحدة  عد  س لھ تواجد كب ا ل ناك البعض م

عمل داخل منطقة  ات األخرى ال ناك العشرات ، إن لم يكن املئات من الشر ان  تمام.  فقد  اال
محددة أو بلد ما .



توفرCivica العديد من املناطق الدولية ، وخاصة الاملنتجات تكنولوجية للمكتبات 
الواليات آسي لندا، و اململكة املتحدة، وعدد قليل من العمالء  اليا، ونيوز ا ، وأس

با ، مع اإلصدارات السابقة من 1999منذ عام Spydus ILSاملتحدة. قدمت الشركة  تقر
ة مثل  ذا العام URICAاملنتجات ذات العالمات التجار د  . كما الحظنا سابقا ، فقد ش

ا تحوال   سية مع امنتجا لية Spydus 9إطالقلرئ ي شكيل  تضمنت إعادة   ، وال
نت ، وتطبيقات إدارة املوارد املطبوعة و  شبكة اإلن ات ع افة الواج شر  دمات، و ا

العمل ع ذا العام  دة  ا انطلقت جا حد سواء . سيفي ونية ع ز املواد اإللك عز
نخدمات االستضافة ، مع غالبية العمال الي دد وا .ء ا

 الرغم من أن صناعة تكنولوجيا Axiellع ات املتخصصة  الشر واحدة من أك  ،
س ااملكتبات ، إال أننا نالحظ أنھ ل املكتبات العامة ل التقليدي ع ك ا اكتفت بال ا الشمالية، وأ أمر تواجد  كب

د والدنما ز OpenGalaxy ILSوDSع2008عام  Axiellرك وفنلندا. وقد ساعد استحواذ الدول اإلسكندنافية، السو عز
اململكة املتحدة. كما أن  شراكة املكتبات العامة  ا  ا ملوارد االستكشاف DSوAxiellتواجد ر تطو ا ع وابة و ساعد

ة املستخدم  أصبحت واج اتيجيةاملنتجات ال ا. اإلس ملنتجات األتمتة Axiellونظرًا ألن ميع منتجا ن الرئ م امل عت
ان اختيار الدنمارك ملنتج   الدنمارك ،   و Dantekللمكتبات العامة  ألتمتة املكتبات العامة و املدرسية،  ا الوط ملشروع

ا ة موجعة ل .بمثابة ضر

 أعلنتAxiell عن املنتجAxiell Calm الية لول املتاحف، لالحتياجات ا واملتوقعة 
دمات الثقافية قطاع ا ا ع.واألرشيف، واملنظمات األخرى  نظم كما أن استحواذ

، ال سيما Axiellيحسن من وجود2013مارس Adlib Information Systemsاملعلومات ادلب
د ا واململكة املتحدة و ايرلندا. و ي ولندا و ب ذا Axiellف بلدان مثل أملانيا و من وراء 

لعام  دف وا ا  مستوى العالم ، ول القطاع ع االستحواذ أن تصبح الشركة الرائدة 
شار–2015 ادة النمو واالن و ز دمة الeHUB، خدمة Axiellأطلقت2013عام . و ا و

ن  و إدارة املكتبة  دين بما لوصول للكتب من موردين متعداتوفر لكًال من املستخدم
.Askews ،Atingo ،Elib ،OverDriveذلك



 أما  شركةBaratz ل من ر  تطو د ، فقد عملت ع مدر ا  AbsysNETوABSYS، ومقر
الشركة  املناطق الناطقة باللغة اإلسبانية . و للمكتبات  ة بالدرجة األو واملوج

ا  ايد تواجد ذه املناطق ، و معظم  يمنة  ية، نظرًا لعامل اللغة . امل ا الالتي أمر
ر ميع وحدات ، AbsysNET 2.1ذا العام أكملت الشركة تطو نات  مع  إدخال التحس

ا ع دليل ات االجتماعية  ذلك توسيع امل نتبما  األدواتاإلن . باإلضافة إ
Baratz  Knowledgeالتقليدية إلدارة املكتبات ، وتقدم الشركة  Management إلدارة

federatedالوثائق و البحث املتخصص بوسائل اإلعالم، والذي يوفر البحث املوحد
search ر قدم وساق لتطو موعات الرقمية املتعددة. يجري العمل ع ا ع

AbsysNOVA،. جافا يل القادم للشركة والقائمة ع .Javaمنصة ا

عملCapitaامل دمات املقام األول  ملكة املتحدة ، وتقدم مجموعة واسعة من ا
انخراطا مع  االت العامة. أصبحت الشركة أك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات للو

ا عام  ، Talis Information Limitedمن Alto ILSع2011املكتبات من خالل استحواذ
ا السوق. عمما  يتطل ا للمنتجات ال ر مواصل تطو Capitaذا العام أطلقت مل ع

ذلك  ا سوق املكتبات بما  يحتاج ، وخدمات Sopranالعديد من املنتجات ال
ب.  الو املة ع االستضافة لنظم املكتبات املت

ان ا مجال تكنولوجيا املكتبات، والذي  ا الساحة العاملية  د ش ركة ال امل من ا ر بمثابة حصاد عام  ذا التقر سمة الغالبة لان 
ات.  لھ املنافسة واالندماج والشرا

Vendor Profiles

Auto-Graphics, Inc.
430 Vineyard Ave., Suite 100

Ontario, CA 91764
800-776-6939

www4.auto-graphics.com
ا أنواع املكتبات ال املقام األول.: املكتخدم تضم املكتبات العامة  م، االتحادات ال متوسطة ا وح تبات العامة الصغ

ع : الواليات املُتحدة، كندامناطق التوز
: للتداول العامامللكية

إت VEROS ILSاملنتجات: ن املكتبات ش SHAREit، نظام اإلعارة ب

Axiell Group
Box 24014

224 21 Lund, Sweden
+46-46-270-04-00

axiell.com



Types of Libraries Served: Public,
museums, archives

اأنواع املكتبات ال التالعامة : املتاحفتخدم ، واألرشيفات/ال
ع: د، اململكة املُتحدة، ومناطق جغرافيةمناطق التوز أخرى بما يخص األرشيفات واملتاحف.الدنمارك، فنلندا، السو

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:
ا BOOK-ITي -، بوك آيAuroraأورورا : ILSاملنتجات:  ن جاالكDDElibra، دي دي إي الي نا OpenGalaxy، أو Arena، أر

شاف/بوابة)،  Adlib(إدارة املتاحف أو األرشيف)، أدليب Calm(اك

Baratz
Raimundo Fernández Villaverde, 28

28003 Madrid, Spain
+34-91-456-0360

baratz.es
اأنواع املكتبات ال وميةتخدم اصة، وا : املكتبات العامة، ا
ع: غال، اسبانيامناطق التوز ية، ال ا الالتي سا، أمر فر

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية: 
س :ILSملنتجات: ا س س دوت نت Absysأ س س نوفا Absys.NET، أ س ر)؛ بحثAbsysNOVA، أ التطو شاف ( إعالمي حول اك

ي كيھ أم  )Baratz(إدارة معلومات باراتز BKMمجموعات رقمية ؛ 

BiblioCommons
119 Spadina Ave., Suite 1000

Toronto, ON MSV2L1 Canada
647-436-6381

bibliocommons.com
اأنواع املكتبات ال معياتتخدم ومية، االتحادات/ا اصة، وا : املكتبات العامة، ا

ع: لندامناطق التوز اليا، كندا، نيوز الواليات املُتحدة، اس
ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:

ور املنتجات: أم أس BiblioCoreبايبليو  BiblioDigital، بايبليو ديجيتال BiblioCMS، بايبليو 

Biblionix
401 Congress Ave., Suite 1540

Austin, TX 78701
877-800-5625
biblionix.com

ا:  أنواع املكتبات ال ة أو متوسطة اتخدم م)املكتبات العامة (الصغ
ع: الواليات املُتحدةمناطق التوز

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:
Apolloأبوللو املنتجات:



Book Systems, Inc.
4901 University Square, Suite 3

Huntsville, AL 35816
800-219-6571
booksys.com

ا:  أنواع املكتبات ال اصةكتبات املدرسيةمل: اتخدم ة بالعادة)، املكتبات ا ، املكتبات العامة (صغ
ع: الواليات املُتحدةمناطق التوز

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:
وم املنتجات: ورس Atriuumآتر ون  ،Concourse

ByWater Solutions
106 Topstone Rd.

Redding, CT 06896
888-900-8944

bywatersolutions.com
ا:  أنواع املكتبات ال اديمية، املدتخدم اصة.رسيةالعامة، األ ، واملكتبات ا
ع: عمناطق التوز ن مؤخًرا)ضالواليات املُتحدة ( الُعمالء الدولي

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:
ا املنتجات: و امج املتعلقة ذات املصدر املفتوح ، والKohaخدمات الدعم ل

Capita
Knights Court, Solihull Parkway

Birmingham Business Park
Birmingham, West Midlands

United Kingdom B37 7YB
+44-121-870-400-5000

capita-libraries.co.uk
ا:  أنواع املكتبات ال املكتبات العامةتخدم
ع: اململكة املُتحدةمناطق التوز

ملكية خاصة/قطاع خاصامللكية:
نت Alto ILSاملنتجات: شبكة االن رانو آي إل أس ع Soprano ILS؛ سو

Civica Pty Limited
Level 5, 565 Bourke St.

Melbourne, Victoria 3000, Australia
+61-3-8676-4400

civicalld.com
ا:  أنواع املكتبات ال رسية املكتبات العامة واملدتخدم
ع: لندا، واململكة املُتحدةمناطق التوز اليا، نيوز آسيا (خاصة سنغافورة وتايوان)، أس



OMERS Private Equityامللكية:
9Spydus 9، سبايدس 8Spydus 8سبايدس املنتجات:

COMPanion Corp. / Alexandria
1831 Fort Union Blvd.

Salt Lake City, UT 84121
801-943-7277

goalexandria.com
ا:  أنواع املكتبات ال اديميةاملكتبات املدرسيةتخدم ة)، واأل ، املكتبات العامة (الصغ

الواليات املُتحدةع:مناطق التوز 
خاصةامللكية:

Alexandriaاملنتجات:

EBSCO Information Services
10 Estes St.

Ipswich, MA 01938
800-653-2726

ebsco.com
ا:  أنواع املكتبات ال اديمية، العامة، املداتخدم اصةواملكتبات ارسية، املكتبات األ

ع توزع عاملًيا:مناطق التوز
خاصةامللكية:

كذلك، ، EBSCO Discovery Service, EBSCONET, LinkSource (e-resource knowledge base), EBSCONET Analyticsاملنتجات: 
توى. رسة حسب املوضوع، منتجات مجموع ا اك، خدمات الف دمات االش مزود رئ

Equinox Software, Inc.
3850 Peachtree Industrial Blvd.

Duluth, GA 30096
877-673-6457
esilibrary.com
ا:  أنواع املكتبات ال املكتبات العامةتخدم

ع الواليات املُتحدة، كندا:مناطق التوز
خاصةامللكية:

ن املنتجات: ا Evergreenخدمات دعم خاصة بإيفر جر و  ،Koha ت رامج أخرى متعلقة ذات مصدر مفتوحFulfiLLment، فولفيلمي ، و

Ex Libris Group
Bldg. 8-9 Malcha Technological Park

Jerusalem, Israel 91481
+972-2-649-9100

exlibrisgroup.com



اديمية، ا:  تخدمأنواع املكتبات ال معياتالعامة/الوطنية األ ، االتحادات/ا
ع توزع عاملًيا:مناطق التوز

تال امللكية: اب Golden Gate Capitalجولدن جيت 
,Alma (library services platform), Primo/Primo Central (discovery), Rosetta (digital preservation), Aleph (ILS)املنتجات:

Voyager (ILS), SFX (OpenURL link resolver), bX (recommendation service), Verde (electronic resource management),
MetaLib (federated search)

Follett School Solutions
1391 Corporate Drive

McHenry, IL 60050
815-344-8700

follettsoftware.com
ا:  أنواع املكتبات ال ملكتبات املدرسيةاتخدم

ع الواليات املتحدة، عاملًيا (مثل املدارس الدولية):مناطق التوز
خاصةامللكية:

Destiny Library Manager (ILS), Destiny Textbook Manager, Destiny Asset Manager, Follett Shelf (ebook digitalاملنتجات:
platform), ن ف Aspenآسب اص بالطالب)، تايتل و ن Titleeave(نظام اإلدارة ا اصة بمواد املكتبة)، فول ونية ا (التجارة اإللك

ئة القراءة والدراسة)Follett Enlightإناليت  (ب

Infor Library and Information Solutions
492 Old Connecticut Path, Suite 600

Framingham, MA 01701
800-825-2574

go.infor.com/libraries
ا:  أنواع املكتبات ال املكتبات العامةتخدم

ع سا، اململكة املُتحدة:مناطق التوز يلوكس، كندا، فر الواليات املتحدة، بي
تال  اب Golden Gate Capitalامللكية: جولدن جيت 

-OpenURL ،(V(محلل رابط V-link(أداة تحليل مجموعة)، V-eyeQ(استكشاف / بوابة مكتبة)، V-smart (ILS) ،Iguanaاملنتجات: 
sources(ونية (إدارة املوارد اإللك

Innovative Interfaces, Inc.
5850 Shellmound Way

Emeryville, CA 94608
510-655-6200

iii.com
ا:  أنواع املكتبات ال اصة، واملتخدم اديمية، العامة، ا درسيةاأل

ع توزع عاملًيا:مناطق التوز
HGGC, JMI Equityامللكية:



ا املنتجات: يوم منصة(Sierraس ور Millennium(ILS)خدمات املكتبة)، ميلي نت برو (وسيط االكEncore، إن ونت Contentشاف)، 
PRO(موعات الرقمية (إدارة ا

InfoVision
945 Fourth Ave., Suite 409

San Diego, CA 92101
800-849-1655

infovisionsoftware.com
ا:  أنواع املكتبات ال املكتبات العامةتخدم

عمناطق التو  الواليات املُتحدة:ز
خاصةامللكية:

Evolveإيفولف املنتجات:

Keystone Systems
8016 Glenwood Ave., Suite 200

Raleigh, NC 27612
919-782-1143

klas.com
ا:  أنواع املكتبات ال دف بخدمتخدم س اصة (خاصة تلك ال ة)املكتبات ا اص ذوي اإلعاقات البصر ا األ ا

ع الواليات املُتحدة:مناطق التوز
خاصةامللكية:

KLASكيھ إل إيھ أس املنتجات:

LibLime, a division of PTFS
11501 Huff Ct.

North Bethesda, MD 20895
301-654-8088

liblime.com
ا:  الأنواع املكتبات  ومية)تخدم االت ا اصة (خاصًة الو اديمية، املدارس، ا املكتبات العامة، األ
ع الواليات املُتحدة:مناطق التوز

خاصةامللكية:
ا LibLimeاملنتجات: و  ،Koha ،LibLime Acedemic Koha ،ArchivalWare (نظام إدارة األرشيف)، نظام املكتبات الرقمية

)ArchivalWare + LibLime Koha(

The Library Corporation
1 Research Park

Inwood, WV 25428
304-229-0100

tlcdelivers.com



ا:  أنواع املكتبات ال كتبات املدرسيةاملكتبات العامة واملتخدم
ع نغافورةالواليات املُتحدة، كندا وس:مناطق التوز

خاصةامللكية:
اري سوليوشن املنتجات: ارل إكس (Library Solution (ILS)الي  ،Carl X (ILS)باك 2، إل أسLS2 PAC شبكة اتالوج مطور ع )

نت)، إل أس بليو فايل LS2 Staffستاف 2اإلن يالتeBiblioFile، إي )MARCونية)، آر دي إيھ إكس س موعة الُكتب اإللك
RDA Expressل الببليوجرا الكتب)–(خدمة التحو *

LibraryWorld, Inc.
560 S. Winchester Blvd., Suite 500

San José, CA 95128
800-852-2777

libraryworld.com
ا:  أنواع املكتبات ال اصة، العامة (الصغرسيةاملدتخدم ة)، ا

ع الواليات املُتحدة:مناطق التوز
خاصةامللكية:

اري وورلد املنتجات: ي)LibraryWorldالي نا انية، است اإلعالنات ا ية ع (مب

Lucidea
13562 Maycrest Way, Suite 5138

Richmond, BC V6V 2J7, Canada
604-278-6717

lucidea.com
ا:  أنواع املكتبات ال خاصةتخدم

ع الواليات املُتحدة، كندا:مناطق التوز
خاصةامللكية:

ي بلس املنتجات: وادرا ستار Inmagic، إن ماجيك SydneyPLUSسيد  ،CuadraSTAR لوك أب ،LookUp ن ورت Precision، بر ، لو
Lawport آرجوس دوت نت ،Argus.net و ،Incite Software Solutions

Mandarin Library Automation, Inc.
P.O. Box 272308

Boca Raton, FL 33427
800-426-7477, ext. 751

mlasolutions.com
ا:  أنواع املكتبات ال اصةرسيةاملدتخدم ة)، العامة، وا اديمية (الصغ ، األ

عم الواليات املُتحدة، كندا:ناطق التوز
خاصةامللكية: 

أم أس املنتجات: / س ن أم ثري Oasis/CMSأو Mandarin M3، ماندار



Media Flex Inc.
P.O. Box 1107

Champlain, NY 12919
877-331-1022
mediaflex.net
ا:  تخدأنواع املكتبات ال اصةم ة)، املكتبات العامة وا (الصغ ادي ع األ مكتبات املدارس، ذات الطا

ع الواليات املُتحدة، كندا:مناطق التوز
خاصةامللكية:

الس املنتجات: OPALSأو

OCLC
6565 Kilgour Pl.

Dublin, OH 43017
614-764-6000

oclc.org
ا:  أنواع املكتبات ال اديمية تخدم اصة وااأل ملدرسية، العامة، ا

ع توزع عاملًيا:مناطق التوز
Membership owned and governedامللكية:

اصة WorldShare Management Services ،WorldShare License Manager ،WorldCat Localاملنتجات:  شاف ا ، خدمات االك
ات  نت دي أم EZ proxy، إي زد بروكWorldCat Discovery Servicesبوورلد  ونت ض واملُصادقة)،  CONTENTdm(خدمة التفو

 ،( WorldShare Interlibrary Loan(إدارة األصول الرقمية/التقييم الرق

Polaris
103 Commerce Blvd., Suite A

Liverpool, NY 13088
800-272-3414

polarislibrary.com
ا:  أنواع املكتبات ال مكتبات عامةتخدم

ع الواليات املُتحدة، كندا:مناطق التوز
HGGC, JMI Equityامللكية:
س (ت: املنتجا ر)LEAP، ليبPolaris (ILS)بوالر التطو )

ProQuest
789 E. Eisenhower Pkwy.

Ann Arbor, MI 48108
206-545-9056
proquest.com
ا:  أنواع املكتبات ال اديمية، العامة، املتخدم اصةدرسيةاأل ، وا



ع اعامليً :مناطق التوز
شن جروب امللكية: يدج إنفورم Goldman Sachs، جولد مان ساكس ,Cambridge Information Groupام

شاف)، إنتوتا Summonسامون املنتجات: ر)، منصةIntota(اك التطو سورس مانجر 360خدمات املكتبة،  Resource 360ر
Manager ،(ونية (إدارة االقتباس)Flow)، فلو OpenURL(محلل الروابط Link 360لينك 360(إدارة املوارد اإللك

SirsiDynix
3300 N. Ashton Blvd., Suite 500

Lehi, UT 84043
800-288-8020

sirsidynix.com
ا:أنواع املكتبات ال اديميةتخدم اصةرسية، املداملكتبات العامة، األ ، وا

عمن عاملًيا:اطق التوز
ز امللكية: بارت و ستا إ Vista Equity Partnersف

ي املنتجات: زون Symphony (ILS)سيمفو ور  ،Horizon (ILS) ب برايز EOS.Web (ILS)، إي أو أس و ة Enterprise، إنت (واج
املة)، بلPortfolioكشاف)، بورتفوليو ستاال  عBLUEcloud Suiteو كالود سوت (إدارة األصول الرقمية املُت ة و وصول مب (أدوات إدار

ال ILSنظام  سورس سن ي)، إي ر ا ونية)eResource Centralال ا من املصادر اإللك ونية وغ (إدارة و وصول الكتب اإللك

Soutron Global
1042 N. El Camino Real,

Suite B-215
Encinitas, CA 94024

760-870-4243
soutronglobal.com

ا االستفادة من خدماتنا: ُيمك خاصةأنواع املكتبات ال
ع الواليات املُتحدة، كندا، واململكة املُتحدة:مناطق التوز

خاصةامللكية:
) ILS(إدارة املعرفة/Soutronسوترون املنتجات:

VTLS
1701 Kraft Dr.

Blacksburg, VA 24060
540-557-1200

vtls.com
ا:أنواع املكتبات ال عامةتخدم

ع توزع عاملًيا:مناطق التوز
خاصةامللكية:

شوا املنتجات: ايز Virtua (ILS)ف ن س (إدارة/تقييم VITAL، فيتال ,Chamo Discoveryخدمات املكتبة) منصة(Open Skies، أو
مولة)MozGopاألصول الرقمية/مستودع)، موزجو واتف ا ة لل (واج


