
ProQuest Ebook Central™
Dünya çapındaki kütüphaneleri ve araştırmacıları
destekleyecek çağdaş bir e-kitap deneyimi

ProQuest, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların değişen ihtiyaçlarını karşılamaları için
kütüphanecilerle iş birliği yapmak ve hızla değişen bu ortamda yenilikçi e-kitap hizmetleri
geliştirmek konusunda çok istekli.
2015’te çıkacak ProQuest Ebook Central, EBL ve ebrary platformlarının güçlü yönlerini yeni
işlevlerle tamamlayacak.

Baştan Sona
Kullanıcı
Deneyimi

e-kitap arama, Reader
ve kitaplık ProQuest
Ebook Central’da

Kütüphanede
Sağlama ve Yönetim

ProQuest LibCentral
aracılığıyla sunuluyor

Eksiksiz Dçerik
Erişimi

ebrary ve EBL’de
bulunan tüm

e-kitaplar için

ProQuest Ebook
Central’ın sundukları:
• Baştan Sona Kullanıcı Deneyimi, çağdaş, kullanıcı

odaklı bir tasarım sunuyor ve keşiften okumaya,
bilgi bulmadan paylaşıma kadar, üyelerin araştırma
ihtiyaçlarının tamamını karşılıyor

• Kütüphanede Sağlama ve Yönetim portalı, keşfi,
seçimi, sağlama, yönetimi ve gerçek zamanlı
kullanım ve harcama analitiklerini destekliyor

• Güvenilir, bilimsel içeriğin en geniş seçkisi,
bugün ebrary ve EBL’de mevcut olan, 650’den
fazla yayıncıdan 700 bini aşkın eser ile 1.200 basılı
yayının e-kitaplarını bir araya getiriyor. Önde gelen
yayıncılardan, yılda ortalama 100 bin yeni
yayınlanmış eserin eklenmesi, kütüphanelerin
araştırmacı topluluklarının benzersiz ihtiyaçlarını
karşılayacak dinamik koleksiyonlar oluşturmasına
yardım ediyor

• Bütün erişim modellerinin desteklenmesi,
ebrary ve EBL’deki tüm modeller tek bir
platformda bulunuyor



Baştan Sona
Kullanıcı Deneyimi
Tüm Ebook Central içeriği
dahilinde arama yapma
• Basit arama, gelişmiş arama ve konuya göre tarama

yapmanın yanı sıra arama sonuçlarını filtreleyerek
daraltma özelliği

• Kitap ve bölüme göre arama sonuçları, en ilgili
sonuçları gösterirken tam metne ulaşmayı kolaylaştırır

• Kapsamlı detaylara sahip @çindekiler Listesi ve
tanım, kullanıcıların e-kitabın ilgi düzeyini
ölçebilmesini sağlar

• Gerçek zamanlı uygunluk, kitabın anında erişilebilir,
kullanımda veya talebe bağlı erişilebilir olma gibi
durumlarını kütüphane ayarlarına dayanarak gösterir;
ayrıca kütüphanenin elindeki kopya sayısı da belirtilir

• Çevrim içiyken okuma ya da karşıdan yükleyerek
kitabın bir bölümünü veya tamamını çevrim dışı
kullanıma uygun hale getirme

ProQuest Ebook Central Reader
• E-kitabı okuma veya Dçindekiler Listesini

görüntüleme; kesintisiz kaydırma veya sayfa çevirme
özelliğiyle

• Kitabın tamamında anahtar kelime arama, arama
teriminin bulunduğu sayfaları ve bu terimin görülme
sıklığını gösterir

• Anında alıntı ile e-kitaptan istenen formatta
alıntı yapma

• Bilgi notu koyma işlemi, 3 renkte vurgulama yaparak,
sayfaları imleyerek veya belirli bir paragrafa ya da
sayfanın tamamına bağlanmış notlar oluşturarak yapılır

Kitaplık
• Hatırlatıcılar kaç e-kitabın indirildiğini veya ödünç

alındığını ve kalan gün sayısını belirtir
• Organize edilerek klasörlenmiş e-kitaplar
• Notları dışarı aktarılabilen ve alıntılar

oluşturulabilen e-kitaplar
• Dşbirliği: kitabı veya bir kitap klasörünün tamamını

diğerleriyle paylaşma

Mobil cihaz desteği
• Tabletler için tasarlandı: arama, okuma ve kitaplık

kullanımı, hem dikey hem de yatay modda
kolaylaştırıldı

• ePub formatında e-kitap arama ve indirmeyle tablet
veya akıllı telefonda okunabilen kitaplar

• Akıllı telefonlar için mobile uyarlanmış tasarım, en
fazla kullanılan arama ve indirme gibi özellikleri
destekler

• Çevrimdışı okuma mobilde, bağımsız Bluefire Reader
ile desteklenir (iOS için App store’da, Android için
Google Play’de ücretsiz olarak bulunuyor)

ProQuest Ebook Central™

Eklenebilen bilgi notları arasında,
vurgulama, imleme ve belirli bir paragrafa
veya sayfaya bağlanmış notlar bulunuyor

Arama terimleri kitapta vurgulanıyor,
aynı zamanda bölüm ve sayfaya göre,

adetleriyle birlikte görüntüleniyor



Kütüphanede Sağlama
ve Yönetim
ProQuest LibCentral
Kütüphanecilere yönelik bu yönetim ve edinme
platformu, keşfi, seçimi, sağlama, yönetimi ve gerçek
zamanlı kullanım ve harcama analitiklerini destekleyerek
iş akışlarını sadeleştiriyor.

Keşif, Seçim ve Sağlama
• Sağlama Kataloğunda arama yapma, fiyatlandırmayı

görmeyi ve bu e-kitabın elde bulunup bulunmadığını
belirleyerek, Ebook Central’da zaten sahip olunan bir
kitabın kopyalanmasını kolayca önler

• Başka bir erişim modelini satın alma veya
yükseltme: tek tıkla kolay satın alma, alışveriş sepeti
veya liste bazlı seçim ile yapılabilir

• Anında erişim: Ebook Central’da satın alınmış
e-kitaplar için anında erişim kazanma

• MARC kaydı siparişi: tercih edilen dosya türünde
sipariş verme ve hazır olduklarında bunları elle
kataloglanmış MARC’larla değiştirme

Erişim Dzinleri Belirleme
• Kitapların erişimini açma veya kapama: ihtiyaç her

arttığında, tek bir tıkla açıp kapatabilme
• Ödünç alma ve indirme sağlama belirleme: bunu

erişim modeline göre yapmak, harcama kontrolünde
büyük esneklik sağlar

• Uzatılmış Erişim Kuralları belirleyerek geri
çevrilmeleri engelleyebilme

• Özgün izinler belirleme: sahip olunan eserler ve DDA
seçimliler için ayrı izinler.

Talebe Dayalı Sağlama (DDA)
Yönetimini Sadeleştirme
• Profiller oluşturma: e-kitap iş akışları için tasarlanmış,

gelişmiş içerik seçim kriterleriyle profiller geliştirme ve
değişiklikleri LibCentral dahilinde kolayca görüntüleme
ve uygulama

• Fiyat noktaları koyma, hangi başlıkların otomatik
olarak satın alınabileceğini ve başlıkların ne zaman
aracılığa gerek duyacağını belirlemeyi sağlar

• Kısa dönemli ödünç alımların yönetimi: satın alımdan
önceki kısa dönem ödünç alımların adedini, bir kısa
dönemli ödünç alımın hangi fiyat noktasında otomatik
olarak sağlanacağını veya aracılık gerektireceğini
belirler

Raporlama
• Rapor çekerek genel kullanımı, eser bazında kullanımı

ve harcamaları inceleyebilme
• COUNTER4 uyumlu kullanım raporlaması BR1 , BR2,

BR3, BR5 ve Platform 1’i içeriyor

Kütüphanecilere özel LibCentral Edinim Kataloğu



Kütüphaneler için E-kitap Dçerik ve Erişim Modelleri
Ebook Cental ile e-kitap edinmek hem esnek hem de ekonomik. Ebook Central kurumunuzun
ihtiyaçlarına göre bir araya getirilebilen birçok model sunuyor.

Talebe Dayalı Erişim (DDA) kütüphanelerin seçtikleri çok
sayıda e-kitaba erişmesini ve yalnızca ücretsiz görüntüleme
döneminin ardından veya bir üye kitabı kopyaladığında, çıktı
aldığında ya da karşıdan yüklendiğinde bunları satın almasını
sağlar. Kitaplar üye kullanımı ile tetiklendiğinde kütüphane,
kitabı satın alma (süresiz erişim) veya kısa dönemli ödünç
alımla (STL) destekleme seçeneklerine sahip olur. Bunların
her ikisi de doğrudan veya aracılı şekilde gerçekleşebilir.
Aracılı satın alım veya aracılı kısa süreli ödünç,
kütüphanecinin kullanıcının materyal talebini inceledikten
sonra erişimi onayladığı ya da reddettiği durumlara denir.

Kütüphane, konu, yayıncı, yayınlanma tarihi, yazar, fiyat ve
benzeri kriterleri eklediği veya çıkarttığı profiller kullanarak,
hangi e-kitapların üyelere erişilebilir olduğunu belirleyebilir.
Profiller, e-kitap seçeneklerini kütüphane koleksiyonuna
uygun şekilde sınırlamaya yardım eder ve istendiği zaman
ayarlanabilir.

Süresiz Erişim kütüphanelerin e-kitapları satın alarak, onları
tıpkı basılı kitaplar gibi elinde bulundurmasına olanak tanır.
Kütüphaneler kitapları ister tek tek seçebilir, ister daha
önceden seçilmiş kitap paketlerini tek veya çoklu kullanıcılı
lisanslar halinde alabilir.

Uzatılmış Erişim, kütüphanenin sahip olduğu bir kitap
maksimum kullanıma ulaştığı zaman, başka bir
araştırmacının da o kitaba ihtiyaç duyması gibi durumları
nasıl idare edeceğine dair bir dizi kural. Kütüphane önceden
tanımladığı kurallarla, ister kısa dönemli bir ödünç
başlatabilir, isterse yükseltme yapabilir veya başka bir kopya
satın alabilir. Böylece araştırmacıyı geri çevirmek yerine,
önceden belirlenmiş bu kurallara göre erişim sağlanmış olur.

Abonelik, kütüphanelerin hem tek hem de birçok bilim dalı
konu alanlarından, temel e-kitap koleksiyonları sunması için
bütçe dostu bir yoldur. Tüm abonelikler, sayıları sürekli artan
bu başlıklara eş zamanlı, sınırsız erişim sunar - hem de üyelik
koşullarında kabul edilenin haricinde bir harcama yapmadan.

Daha Fazla Bilgi Alın
ProQuest E-kitapları hakkında daha fazla bilgi almak için, hesap
temsilcinizle iletişime geçin veya web sitemizi ziyaret edin:
http://www.proquest.com/products-services/ebooks-main.html

Kısa dönem
ödünç almalar

E-kitap
kiralama

Uzatılmış Erişim
geri çevrilmeleri

önler

1-KULLANICI
E-kitaba

tek seferde
1 kişi erişir.

3-KULLANICI
E-kitaba aynı
anda 3 kişiye

kadar
erişilebilir.

DOGRUSAL OLMAYAN
Birçok kullanıcı e-kitaba

aynı anda erişebilir.
Kitap başına, genelde
325 güne kadar olan,

yıllık ödünç verilme günü
sayısı konulmuştur.

Ödünç verilme günleri
her yıl sıfırlanır.

SINIRSIZ ERDŞDM
Sınırsız sayıda

kullanıcı kitaba aynı
anda erişebilir.

Talebe Dayalı
Edinim

Kullanıcılar
profillendirilmiş

e-kitaplara erişince
harcama

gerçekleşir

Sürekli Erişim
E-kitap satın alma

Abonelik
Tüm konuları

kapsayan
kesintisiz erişim

ProQuest
Ebook Central™

E-kitap erişimi ve
alımında esnek

seçenekler


