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Öğrenci ve Araştırmacılar için 
Avantajlar

•Kisisel Kutuphane Depolama Alani Artisi = 
2GB >> 100GB 

•Kisisel Kutuphane Depolama Alani Artisi = 
100MB >> 100GB

•# Ozel Grup Sayisi Artisi = 5 >> Sinirsiz

•# Ozel Grup Buyuklugu Artisi

25 kisi >> 100 kisi

Kurum/Kütüphaneler için
Avantajlar

•Kurumsal Sayfa

•Kullanici / Kaynak Kullanim Analizi

•Mezun Politikasi

•24/5 Musteri Destek Hizmeti

•Kuruma gore tasarlanmis kullanici 
farkindalik ve benimsetme programi

Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) & Ücretsiz Versiyon Temel Farklar
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Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) IP Bazlı Yeni Sistem

Bilinmesi Gerekenler

• Kurum kullanıcıları özel (gmail, yahoo vs) veya kurumsal e-posta (edu.tr)

adresleri ile kurum IP aralığı içerisindeyken Mendeley hesaplarına bir kere

giriş yaptıklarında MIE hesap yükseltmesi ve MIE Kurumsal Sayfa üyeliği

otomatik bir şekilde gerçekleşecektir.

• Sonrasında kurum içi veya dışında her yerden giriş yaptıklarında, MIE

avantajlarından yararlanabileceklerdir.

• MIE hesabının aktivasyonunun devamlılığı için, kullanıcının 12 ay dolmadan

en az bir kere kurum IP sistemi içerisinde giriş yapması yeterlidir.

• MIE aktivasyon süresi dolmadan 10 gün önce kullanıcılara e-posta ile uyarı

gelecektir.

YENİ MIE KULLANICILARI
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Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) IP Bazlı Yeni Sistem

Bilinmesi Gerekenler

• Halihazırda Mendeley Kurumsal Sürüm tanımlaması yapılmış

kullanıcılar 12 aya kadar herhangi bir işlem yapmadan avantajlardan

yararlanmaya devam edeceklerdir.

• MIE hesabının aktivasyonunun devamlılığı için kullanıcının, 12 ay

dolmadan en az bir kere kurum IP sistemi içerisinde giriş yapması

yeterlidir.

• MIE aktivasyon süresi dolmadan 10 gün önce kullanıcılara e-posta ile

uyarı gelecektir.

MEVCUT MIE KULLANICILARI
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Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) IP Bazlı Yeni Sistem

Bilinmesi Gerekenler

• ScienceDirect, Scopus ve diğer Elsevier çözümlerine erişim kapsamında
kurumunuz için halihazırda sistemde yüklü olan IP aralığı baz alınarak
Mendeley Kurumsal Versiyon tanımlaması yapılmıştır, ek bir işleme gerek
yoktur.

• Mendeley Kurumsal Sayfa yöneticileri için grup sayfasından üye ekleme (tek
seferde max 20) / çıkarma (MIE deaktivasyon) imkanı devam etmektedir.

KÜTÜPHANELER
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Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) IP Bazlı Yeni Sistem

Bilinmesi Gerekenler

• MIE Analiz Raporları aylık olarak Kurumsal Sayfa yöneticisine iletilmeye 

devam edecektir.

• MIE Analiz raporlarına artık ayrı bir platformdan (E-PIC)* ulaşılmaktadır.

KÜTÜPHANELER

*Elsevier Product Insights for Customers (E-PIC) sayfasına Admin hesap 

bilgilerinizle giriş yapabillirsiniz https://e-pic.elsevier.com/

https://e-pic.elsevier.com/
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Mendeley Kurumsal Versiyon (MIE) IP Bazlı Yeni Sistem

Bilinmesi Gerekenler

• MIE için kurumsal domain uzantılı e-posta adresi kullanma gerekliliği 

kaldırılmıştır.

• Hem kurumsal hem kişisel e-posta adresleri MIE kapsamına kolaylıkla

alınıp MIE Kurumsal Sayfa üyeleri artacağından, kütüphane yetkililerine 

sağlanan analiz raporları daha kapsamlı ve anlamlı hale gelecektir.

AVANTAJLARI
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Mendeley Support

• Sıkça Sorulan Sorular kısmına Mendeley 

Kurumsal Verisyon ile ilgili güncel eklemeler 

yapılmıştır

• Konu alanında MIE belirtilerek gelen taleplere 

öncelik verilmektedir

•Help Guides
•Videos & Tutorials
•Support
•Release Notes

https://service.elsevier.com/app/answers/list/kw/MIE/search/1/supporthub/mendeley/session/L3RpbWUvMTUxOTMxNzIxMi9zaWQvZlUybW03Nl9aaFg5MlZwTnRFZmpzeENnZWF4ZkJHdmVMNk9tcTZkU0JVclJxUyU3RWhUMlFpR1pscHhEMGFKbm5SSlpCcExmV19RRHRqSzQxJTdFY2pWZ2JBTTFjRmJqYUlCVWdCU3JqYXpfX1pYX3RQdmxRQlU5RWFuUSUyMSUyMQ==/?utm_term=OP44853&utm_content=226886717&utm_source=99&BID=1576077777&utm_medium=email&SIS_ID=0&dgcid=RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228_email_RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228
https://service.elsevier.com/app/answers/list/kw/MIE/search/1/supporthub/mendeley/session/L3RpbWUvMTUxOTMxNzIxMi9zaWQvZlUybW03Nl9aaFg5MlZwTnRFZmpzeENnZWF4ZkJHdmVMNk9tcTZkU0JVclJxUyU3RWhUMlFpR1pscHhEMGFKbm5SSlpCcExmV19RRHRqSzQxJTdFY2pWZ2JBTTFjRmJqYUlCVWdCU3JqYXpfX1pYX3RQdmxRQlU5RWFuUSUyMSUyMQ==/?utm_term=OP44853&utm_content=226886717&utm_source=99&BID=1576077777&utm_medium=email&SIS_ID=0&dgcid=RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228_email_RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228
https://www.mendeley.com/guides
https://www.mendeley.com/guides/videos
https://service.elsevier.com/app/home/supporthub/mendeley/
https://www.mendeley.com/release-notes
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Faydalı Linkler

• MIE değişikliklerle ilgili kısa bilgilendirme videosuna buradan erişebilirsiniz

• Egitim talepleri ve kullanım ile ilgili sorularınız için:

• MIE ile ilgili daha fazla bilgi ve materyaller (İngilizce): 

https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/support

• Türkçe tanıtım materyali ve poster ihtiyaçlarınız için:

Saide Sak

Elsevier Türkiye, Katar, BAE Kurumsal Danışman 

s.sak@elsevier.com

Dr. Itir Oner FIlippucci 

Elsevier Türkiye, İran, Orta Asya ve Orta Doğu Pazarlama Müdürü

i.filippucci@elsevier.com

https://players.brightcove.net/35121347001/HJlAWRO1el_default/index.html?videoId=5739118036001&utm_term=OP44853&utm_content=226886717&utm_source=99&BID=1576077826&utm_medium=email&SIS_ID=-1&dgcid=RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228_email_RSMM_MIE_Admins_Owners _20180228
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley/support
mailto:s.sak@elsevier.com
mailto:i.filippucci@elsevier.com

