السادة أعضاء اتحاد الناشرين العرب
تحية طيبة وبعد،
ً
في إطار التواصل معكم واستكماال لدور االتحاد في دعم الناشرين األعضاء ،نبشركم ببدء تفعيل (النسخة التجريبية) لتطبيق اتحاد
الناشرين العرب ،وقد تم تحميلهم على متجري أبل وجوجل ،ويهدف هذا التطبيق إلى التواصل بين مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب
وأعضاء الجمعية العمومية بصورة خاصة وبجميع املهتمين بمجال النشر بصورة عامة ،لإلطالع على كل ما يخص االتحاد من بيانات
وأخبار وأنشطة على كافة األصعدة من شراكات ومبادرات ومعارض وندوات ومؤتمرات وورش عمل ،واملشاركة في استبيانات الرأى،
وإرسال املقترحات او الشكاوى.
كما يتيح التطبيق بيانات شركات ودور النشر األعضاء باالتحاد ،وتحميل إصداراتهم سواء إدخالها كملف موحد ،أو كخانات مفصلة
لتتيح عمليات البحث.
ولكي يتم التعامل مع التطبيق لألعضاء الفاعلين ،نرجو منكم إتباع الخطوات التالية:
 .1طبقا لنظام املوبايل الخاص بسيادتكم يتم تحميل التطبيق ،إذا كان النظام أندرويد  Androidيتم تحميله من جوجل ستور
 ،Google Playوإذا كان  IOSيتم تحميله من على أبل ستور .Apple store
 .2عقب التحميل يتم تسجيل الدخول باإليميل الرسمي واملسجل باتحاد الناشرين العرب ،يكتب اإليميل في خانة البريد
اإللكتروني ثم نختار (نسيت كلمة السر؟) ومن ثم يظهر مربع يكتب فيه البريد اإللكتروني والذي سيصل عليه كود تغيير كلمة
السر ،قم بنسخ الكود املرسل إلى البريد اإللكتروني الذي أدخلته (إن لم تجد رسالة الكود في صندوق البريد الوارد نرجو
التحقق من صندوق بريد  )Spamثم أدخل الكود في مكانه املخصص ،وقم بتعيين كلمة سر خاصة بحسابك على التطبيق.

 .3مع ضرورة التأكيد بعدم تسجيل بيانات الدار العضو مرة أخرى ،فقط التعامل عبر البيانات املدخلة من قبل االتحاد
لضمان عمل التطبيق بصورة صحيحة.
 .4سيتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية للتطبيق ،والذي توضح عالمة الجرس

إشعارات الرسائل املرسلة من االتحاد

قائمة إعدادت التطبيق والتي تحتوى على الرئيسية – املفضلة – االستبانات – مقترحات وشكاوى –
لألعضاء ،وعالمة
إتصل بنا – اإلعدادت – تسجيل الدخول.
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وكما توضح الصورة أن الشاشة الرئيسية تحتوى على كل املعلومات التي قد يحتاجها العضو لإلطالع ،املركز اإلعالمي – عرض
الكل وتحتوى على (األخبار – اللقاءات – املجلة – األلبوم ويشمل صور – فيديوهات – ملفات).
ودوار بالصور ألحدث أخبار االتحاد .مع العلم أن جميع األخبار أو األنشطة مسلسلة تاريخيا.
كما تشمل عن االتحاد (نبذة – الالئحة – املميزات – اإلدارة) ،لجان االتحاد وتشمل تشكيل لجان االتحاد والتقارير الصادرة
عن كل لجنة ،تقارير مجلس اإلدارة.
وكذلك أنشطة االتحاد ،مشروعات – مؤتمرات – ندوات – ورش عمل – مسابقات.
وكذلك يتيح التطبيق خاصية اإلعالن ملن يود من األعضاء سواء بصورة ثابتة مثل الصورة التالية أو صورة منبثقة كنصف
صفحة أو صفحة عند الدخول على التطبيق( .بمقابل يحدد الحقا من مجلس اإلدارة)

 .10ثم تظهر املعارض الحالية كصور متجاورة – أو عرض الكل مقسمة معارض سابقة وحالية وقادمة.
والتي تيتح عملية البحث عن دور نشر بدولة
 .11وأسفل شاشة الصفحة الرئيسية يظهر إيقونات الشاشة الرئيسية ،واألعضاء
محددة أو دار نشر محددة .واإلصدارات االتي ألي باحث عن إصدار ات دار نشر معينه ،أو إصدار محدد أو تصنيف محدد
ملجموعات كتب طبقا لتصنيف ديوي العشري .ثم بياناتي وهي بيانات داركم املوقرة وكذلك إلدخال إصداراتكم.

مع العلم بأن اإلصدارات املدخلة على املوقع مسئولية الدار مباشرة ،وفي حالة وجود نزاع حول إصدار معين مع أي دار نشر أخرى
سيكون من حق مدير املوقع حذفه دون الرجوع للدار التي أضافت هذا اإلصدار لحين الفصل في هذا النزاع والتأكد من صاحب الحق.
 .12الغير عضو باالتحاد أو العضو املجمد عضويته أو الزائر العام ،يمكنه تحميل التطبيق واستعراض املركز األعالمي ،واألخبار
واملعارض واملشروعات العامة دون إضافة بيانات أو إصدارات أو استالم رسائل االتحاد أو املشاركة في االستبيانات أو اإلطالع
على بعض الخصائص التي قد تحدد الحقا من قبل اإلدارة.
وألي استفسارات يرحب بكم اتحاد الناشرين العرب باستالم أي مقترحات أو استفسارات بشأن التطبيق من خالل صفحة مقترحات
وشكاوى بالتطبيق ،أو عبر اإليميل  nmahmoud@arab-pa.orgأو arabpa@cyberia.net.lb
وتفضلوا بقبول فائق التحية واإلحترام،
اتحاد الناشرين العرب
إدارة التطبيق

