Arsis Hakkında
Arsis Şirketler Grubu, bünyesindeki beş firması
ile birlikte 1984 yılından bu yana İstanbul,
Ankara ve İzmir’de hizmet vermektedir. Yüzü
aşkın teknik ve satış kadrosuyla yurtiçi ve
yurtdışı kütüphane otomasyon, RFID sistemler,
dijital kütüphaneler konusunda çözüm sunmakta,
danışmanlık ve kurulum hizmetleri vermektedir.
Hizmette mükemmelliği esas alan Arsis Grup
bünyesinde 7x24 hizmet veren monitör merkezi
bulunmaktadır. Böylelikle 7x24 hizmet veren
kütüphane ve kurumlara daha etkin servis
verilebilecektir.

Ex Libris Hakkında
Ex Libris akademik kütüphaneler ile ilgili
yazılım çözümleri geliştiren ve konusunun
lideri olan bir firmadır. Hem etkin hem
kullanıcı dostu çözümleriyle, Ex Libris,
kütüphanelerin mevcut ihtiyaçlarına cevap
verebilen ve geleceğin kütüphane
teknolojilerine uyumlu altyapısıyla hem
elektronik, dijital ve hem baskı materyallerine
ilişkin tam bir çözüm paketi sunabilen tek
firmadır. Ex Libris’in halen 4,500 üzerinde 70
ülkede aktif olarak çalışan kurum kütüphanesi
bulunmaktadır. Müşteri portföyü arasında
Harvard, Oxford, Stanford, Princeton, MIT,
ETH Zürih, Viyana Üniversitesi, Amerikan
Milli Kütüphanesi, Rusya- Çin- Almanya
Danimarka Milli Kütüphaneleri gibi saygın
kurumlar bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.
http://www.exlibrisgroup.com

Arsis Şirketler Grubu
ARSİS, ülkemizde Elektronik Güvenlik Sistemleri teknolojisi ve pazarının gelişmesinde öncülük yapan bir
kuruluş olarak 1984 yılında kurulmuş olup 28 yıldır faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Şirketimizin merkezi İstanbul’da olmak üzere Ankara’da İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, İzmir’de Ege
Bölge Müdürlüğü bulunmaktadır. Yurt içi ve dışına yayılmış 8000 adedin üzerinde referansı ile tüm bu
noktalarda anahtar teslimi projelere imza atan, satış ve satış sonrası hizmet sunan bir kuruluştur.
Kütüphane elektronik güvenlik sistemlerinde Türkiye’deki en geniş ürün portföyü ve stokuna sahip
olan firmamız tamamen üretici firmalarla çalışmaktadır. Dialoc firmasının 2004 yılından bu yana ve Nedap
firmasının 1998 yılından bu yana Türkiye, Kuzey Irak, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Suriye temsilcisidir. Kütüphane
otomasyonu ile ilgili Alman ExLibris firmasının tek temsilcisidir.
Gerek sektördeki kütüphaneye yönelik çözüm sunan firmalara, gerekse son kullanıcıya, özel ve kamu
kuruluşlarına proje, malzeme, eğitim ve teknik destek sunmaktadır. Gelişen teknolojilere paralel olarak belirli bir
kalite standardı getirmek amacıyla oluşturulan ‘Kalite Kontrol ve Araştırma’ bölümümüzde deneyimli
mühendis ve teknisyenler çalışmaktadır. Kütüphanelere yönelik projelerde bilgi ve belge mezunu kadrosuyla
hizmet vermektedir.
ARSİS, 4.Levent’te 8 ofis katı, ek üniteleri ve bir kapalı otoparkından oluşan 5.200m²’lik merkez
binasında bulunmaktadir. Ofisimizde İdari Servisler, Satış, Proje, Danışmanlık, Eğitim, Montaj/Bakım ayrı ayrı
departmanlar halinde hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.arsis.com.tr veya www.dialoc-id.nl veya
www.nedaplibrix.com veya www.exlibrisgroup.com adreslerimize ulaşabilirsiniz.

ALEPH ENTEGRE KÜTÜPHANE OTOMASYON PAKETİ

Bilgi, Keşif, Yönetim

Kütüphane kullanıcılarınıza, yerel ve elektronik
ortamınızdaki kitap, süreli yayın, makale, ve
dijital içerikleri bulma ve eriştirme için tek bir
çözüm sağlayın.

Kullanıcılar için önemli başlıklar:
Sezgisel—Kullanıcılar eğitime gerek kalmadan, doğrudan
Primo üzerinde çalışmaya başlayabilirler. Arama işlemini
kolaylaştırmak için, sistemde esnek arama sözdizimi
bulunur. Eş-anlamlılar, otorite kayıtlarına dayanarak
önerilerde bulunur, "bunu mu demek istediniz?" şeklinde
yaklaşım sağlar. Arama sonuçlarını aldıktan sonra
kullanıcılar rafine edebilirler veya sistemin önerdiği yeni
arama önerileriyle çalışmalarını genişletebilirler,
katmanlarda arama yapabilirler.

Kapsamlı—Yerel koleksiyonlar veya harici kurumsal
kaynaklardan sonuçları arar, bulur ve eriştirir. Özetler,
içindekiler tablosu ve resimli kitap kapaklarıyla kullanıcılara
kaynakla ilgili tam bir görünüm sağlar.

Doğru—Güncel bağlantı bilgileri ve oynatabileceği medya
formatına uygun eriştirme seçenekleriyle konvansiyonal
arama motorlarından kat kat üstün bir erişim ortamı sağlar.

İşbirliğine Müsait—Etiketleme, derecelendirme ve yorum
katılımını ve sosyal medya ortamı gibi bilgi paylaşımını
teşvik eder.

Etkin—Primo hızlıdır. Kurumsal veya konsorsiyum erişim
ihtiyaçlarını gözeterek ilgililik seviyesi yüksek şekilde
sonuçları sunar. Sonuç listesi duplikelerden arındırılır ve
veri “FRBRizasyonu” yapılır, böylece kullanıcılar birinci
arama sayfasında ihtiyaçlarını karşılarlar.

Kütüphane Varlık ve Uygulamalarını
Oluşturmak Primo, halen mevcut olan kütüphane

Her yerden erişim—Primo arama fonksiyonu kurumsal

ile kullanılabilir. Her türlü kütüphane otomasyonu, dijital

portallara, ders-yönetim sistemlerine, üçüncü parti
yazılımlarına kolaylıkla entegre olabilmektedir ve Primo
Mobil aracılığı ile erişim sağlayabilmektedir. .

koleksiyon veya aranabilen harici kaynaklara entegre olabilir.

Entegre—Primo üzerinden OPAC ile kütüphane servisleri

optimize eder. Böylece kütüphane ekibinin, teknolojik

Primo ana penceresi üzerinden verilebilmektedir.
Kullanıcılar ödünçlerini yenileyebilirler, rezerv taleplerini,
borçlarını, ödemeleri gereken bedelleri görebilirler. Kendi
bilgilerini Primo arayüzü üzerinden kişisel bilgilerini
güncelleyebilirler.

ortamlarına entegre olur ve birçok yönetimsel yazılım ürünü

Bulma ve eriştirme işlemini, kullanıcı arayüzünü ve arka-ofis
altyapısını ayırmak suretiyle, tüm kurumsal kaynaklar için
gelişimlere uyum sağlayan ve yaşam maliyeti düşük
kütüphane uygulamalarını kurmasını mümkün kılar.

Kütüphaneciler İçin Önemli Başlıklar:
Uçtan-uca-çözüm—Primo, kütüphanenin kontrol ettiği, web
tarafından taranan ve açık erişim kaynaklarından bilgiyi
harmanlayarak, harici bilgi kaynaklarından elde ettiği bilgilerle
zenginleştirerek sunar. Duplikeleri kontrol eder ve arama
sonuçlarını gruplayarak sunar (FRBR konsepti) ve arama için
optimize edilmiş bir indeks sunar.
Bu yerel indeksi Primo Merkezi indeks ile birlikte
kullandığınızda, Primo’nun tüm kullanıcılarınıza zamanında,
güncel bilgiyi bulmalarını ve erişmelerini sağlarsınız.

Tam konsorsiyum desteği—Komple merkezi kontrolden
tam bağımsız yapıya kadar farklı yapılardaki konsorsiyum
konfigürasyonlarına destek verilebiliyor. Böylece her
kütüphane üyesi kendi ayarlarını, kendi arama ortamını,
kullanıcı arayüzünü, kaynakları ile ilgili bilgileri ve erişim
imkanlarını ayarlayabilmektedir.

Eriştirir—Primo, dünyadaki lider akadamik kurumlar
tarafından talep edilen uluslararası erişim standartlarını
destekler ve tüm kullanıcıların kurumsal koleksiyonların
zenginliğinden faydalanmasını sağlar.

Esnek—Primo açık mimariye sahip yapısı sayesinde kurumların Kütüphaneci-odaklı tasarım—Uluslararası geliştirme
arka ofis uygulamalarıyla çalışabilmelerini sağlar. Arka ofis
sistemlerinde ekleme veya değişim gerekse bile sürekli sabit bir
kullanıcı deneyimi yaşatır.

Birlikte Çalışabilir—Primo endüstriyel birlikte çalışma
standartlarını destekler. Örneğin Açık Arşiv İnsiyatif Protokolü Metadata Harmanlama (OAI-PMH), OpenURL, RSS, ve Z39.50
gibi...

Kolay bakım—Grafiksel yönetim arabirimi ve kolay raporlama

partnerleri ile etkileşim halinde çalışarak baştan aşağıya
esnek ve açık bir Primo sistemi tasarlanmıştır. Bu sayede
kütüphane ekibi dahili bulunan Web servislerini, hiç bir bilgi
işlem ekibine ihtiyaç duymadan istediği gibi ayarlayabilir.

Ölçeklenebilir—Ex Libris ürünleri dünya üzerinde
dağılmış birçok büyük ve karmaşık kütüphane ve kütüphane
konsorsiyumunda çalışmaktadır. Primo bu kurumların
ihtiyaçları ve akademik, halk ve araştırma kütüphanelerinin
talepleri gözetilerek tasarlanmıştır.

imkanları sayesinde Primo yönetimi, konfigürasyonu ‘işaretle ve
tıkla’ şeklinde çalışan web sayfaları ile kolaylıkla çözülür. Geniş
istatistiksel raporlama imkanı ile kütüphaneciler kullanıcı
aktivitelerine tam olarak hakim olurlar.

‘Primo 3.0 versiyonu ile birçok kullanıcı servisine keşif ve erişim imkanı
sağlıyoruz. Böylece Web tabanlı katalog üzerinden yenilemeler,
rezervler, ödemeler, kişisel profil güncellemeleri yapılabiliyor. ”
Marshall Breeding, Akıllı Kütüphaneler Bülteni, Ağustos 2010

Entegre kütüphane otomasyon sistemi - ALEPH

Kütüphanenin Verimliliğini Maksimuma
Çıkarmak İçin Sizinle Birlikte Çalışıyoruz
Günümüz kütüphaneleri değişik ve durmadan genişleyen bir
bilgi dünyasının ortaya koyduğu bazı zorluklarla karşı karşıya
kalmaktadır. Gerekli bilgiye daha hızlı ve daha kolay erişim için
artan kullanıcı beklentileri işlevsel etkinlik için artan kurumsal
taleplerle doğru orantılıdır. Aleph tümleşik kütüphane sistemi
akademik araştırma ve ulusal kütüphanelere etkin, kullanıcı
dostu ve iş akışıyla ilintili günümüz ve geleceğin kütüphane
endüstrisinin artan gerekliliklerini karşılamalarında ihtiyaç
duydukları desteği sağlamaktadır. 20 yılı aşkın süredir Aleph,
yapılandırma esnekliği üzerine en temel ilkelere gereksinim
duyan kütüphaneler ve evrensel kütüphane konsorsiyumu için
tümleşik kütüphane sistemlerinde seçenek sunmaktadır. Aleph
sistem yapılandırması neredeyse tüm kütüphane izlek ve
politikalarına hitap etmek ve özgün politikalarla iş akışları
yaratmayı olanaklı kılmak için yaratılmıştır.

Mükemmel Hizmet ve Geliştirilmiş Kullanıcı
Deneyimleri
Esnek sistem kütüphanenin verimliliğini maksimuma çıkaran
çeşitli modüller sunmaktadır. Devamlı müşterilere sağlanan
ayrıcalık kullanıcılara doyurucu bir kütüphane deneyimini
garanti etmektedir. Müdavimler her türlü kütüphane
materyallerine katalog kayıtlarındaki bağlantı sayesinde
erişebilirler. Ex Libris™ SFX® içerik duyarlı bağlantı
sunucusuyla entegrasyon, kullanıcıların alıntı veritabanı
bağlantıları, web tabanlı kaynaklar, yerel bilgi havuzları, egazeteler ve daha bir çok Aleph sistem hizmetlerini de içeren
kütüphane tanımlı güncel ve aktif hizmetlere ulaşmasını sağlar.
Aleph Dijital Portföy Yönetim (ADAM) Modülü audio, video,
imaj ve ses gibi dijital portföyler ile onların Aleph ortamındaki
ilgili üstverilerinin yönetimi ve erişiminin sağlanmasıyla
kütüphane hizmetlerine değer katmaktadır.

. Aleph Kataloglama Modülünü kullanan çalışanlar kütüphanenin
tüm dijital verilerini MARC kayıtlarına eklemlendirebilir,
seçecekleri bir MARC formatında ilgili bibliyografik veri
oluşturabilir ve kolaylıkla teknik bir üstveri ekleyebilirler. Dahası
Aleph sisteminin kapasitesi X-hizmetleri ve belgelendirilmiş
APls gibi çeşitli özellikler doğrultusunda genişletilebilir. Aleph’i
Ex Libris tarafından sunulan Primo araştırma ve edinme çözümü
ile birleştirmeyi tercih eden kütüphaneler kullanıcılarına her türlü
materyallerin –yazma, elektronik ve dijital- formatına ve
konumuna bakmaksızın araştırılması ve edinilmesiyle ile ilgili
evrensel çözümler sunmaktadırlar.

Farklı Modül Türlerinde Zengin Bir İşlevsellik
Sunuyoruz
Esnek Kataloglama Modulü kurumlara standart Aleph
kataloglama şablonlarını kullanma ya da isteğe göre uyarlanmış
kurum-bazlı alternatifler yaratma seçeneği sunmaktadır.
Çok yönlü, kullanımı kolay Halka Açık Web Erişim Katalogu
(OPAC) kullanıcının Aleph sistemine giriş kapısıdır. Web
arayüzü kütüphaneniz tarafından ihtiyaçları karşılayacak ve
kendi imajını yansıtacak şekilde zahmetsizce uyarlanabilir.
Seçimli Bilgi Dağıtım (SDI) fonksiyonları bildirimler için
müşterilere kendi kendine kayıt seçeneği sunmaktadır. SDI
bildirim mailleri kütüphane kataloglarındaki bibliyografik
kayıtlara doğrudan bağlantı içerir.
Aleph Edinme/ Dizi Yayın Modülü materyalleri sipariş etme,
faturalama, talep ve teslimat süreçlerini kolay ve verimli hale
getirir. Dizi Yayın uygulaması çalışanlara sipariş, fon ve tedarikçi
bilgilerinin yanı sıra bibliyografi ve derme bilgilerine de
kesintisiz erişim sunar.
Esnek, kapsamlı Aleph Dolaşım Modülü sınırsız sayıda dolaşım
ilkesi profillerini desteklemektedir.
Ders Okuma ve Kaynaklar fonksiyonu ders okuma listelerinin
yaratılması ve modifikasyonları ile ders kaynak koleksiyonlarının
idaresi için gerekli araç gereçlerin yanı sıra geleneksel ve
elektronik ders kaynak materyallerine genel giriş sağlar.

Entegre kütüphane
otomasyon sistemi

Kullanıcılarınızın Dilini Konuşuyoruz
Evrensel kod tabanlı Aleph 20 arayüz dilinde birden çok dil ve
yazı stili desteği sunmaktadır. Kullanıcılar kütüphaneleri
tarafından desteklenen herhangi bir dildeki sistemle aktif bir
iletişim halinde olabilir ve arayüz dil seçeneklerini diledikleri
zaman değiştirebilirler. Bu çok dilli imkân sayesinde her dilde
materyal araması ve yönetimi kolayca ve etkili bir şekilde
yapılabilmektedir.

Önemli Yararları:
Esneklik: Kişiye özel uyarlanabilir öğeleri tek kollu
kütüphanelerden konsorsiyumun en geniş ve ulusal
kütüphanelerine kadar uzanan her türden ve büyüklükten
kurumların ihtiyaçlarına uyum sağlar.
Kolay Kullanım: Kullanıcı dostu işleyişi ve sezgiye dayalı
grafiksel arayüzleri çalışanların verimini arttırır ve müşterilerin

Kaynakların Çeşitli Yollarla Paylaşımı

deneyimlerini geliştirir.

Aleph kütüphaneler arası çeşitli ortaklık anlaşmalarını
destekleyen çoklu kaynak paylaşım metotları sunar. Bu
metotlar kurumların müşterilerine aradıkları materyalleri
edinmelerinde en etkili yolu sunmalarını sağlar. Ortak Katalog
paylaşan Bireysel Aleph sistemleri Doğrudan Konsorsiyum
Ödünç Alma öğesi aracılığıyla müşteri bilgilerine ve mevcut
durumlarına ortak bir erişim özelliğine sahiptir.

Ölçeklenebilirlik: Büyüme ve genişleme özellikleri sayesinde
kütüphaneler ve konsorsiyum kendi özgün çalışma alanlarını
tekrar yaratabilir ve devamlı olarak gözden geçirebilir.
Uygunluk: Oracle® veritabanı üzerinde inşa edilen Aleph çok
geniş bir işletim sistemi yelpazesinde çalışır. Sistem-çapında
XML teknolojisi XML geçidi üzerinden üçüncü taraflar ile
entegrasyon olanağı sunar. Tüm Ex Libris ürünleri gibi Aleph de

Kütüphane Yöneticilerinin Bilinçli Kararlar
Vermelerini Sağlayan Program
Aleph Raporlama Merkezi (ARC) çalışanlarına Aleph sistemi
içerisinde bulunan bilgilerden beslenen kütüphanenin hemen
hemen her yönünü kapsayan ad-hoc istatistiklerini sağlayan
kullanıcı dostu, web tabanlı raporlama, sorgulama ve
istatistiksel üretim alanıdır. ARCA, Aleph sistem modüllerinin
içerisinde yer alan veri kaynaklarındaki bilgiden yararlanan
100 üzeri önceden tanımlanmış eksiksiz rapor ve istatistik
sağlar. Bir dizi sezgisel araç ve gereçler sayesinde çalışanına
kütüphaneye özel rapor ve istatistikler hazırlaması için gerekli
alanı yaratır. Bu ad-hoc raporlarını yaratan çalışanlar ne Aleph
veritabanı tablo yapısına dair bilgiye ne de SQL programlama
bilgisine ihtiyaç duyarlar. Kaydedilen tüm raporlar kütüphane
içi, konsorsiyum ya da Aleph kullanan tüm diğer kurumlarca
paylaşıma açıktır.

en geniş kapsamda kaynak paylaşım servisleri, tam bağlantı,
diğer system ve veritabanlarıyla kesintisiz iletişim olanağı sunan
endüstriyel standartlar üzerinde kurulmuştur.
Birden Fazla Dil ve Yazı Stil Seçeneği: Evrensel Kod desteği
sayesinde birden fazla yazı stili ile çok yönlü metin yazma
fonksiyonuna sahiptir. Kullanıcılar tercih ettikleri dillerde
sistemde arayüz değişikleri yapabilmekte ve kütüphaneler yeni
dil arayüzleri oluşturabilmektedirler.
Geleceğe Dönüklük: Son endüstri standartları ile özünde çok
katmanlı istemci / sunucu yapısına ve uygunluğuna sahip Aleph
bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerinizi karşılayacağının
sözünü vermektedir. Bizim yazılım tasarımımız sisteminizi
geliştirmeyi ve kütüphanenizin değişen ihtiyaçlarını karşılamayı
garanti etmeyi amaçlayan ürün ve öğeleri içerecek şekilde
durmadan gelişmektedir.

Temel kütüphane paketi - ALEPHİNO

Arsis Hakkında
Arsis Şirketler Grubu, bünyesindeki beş firması
ile birlikte 1984 yılından bu yana İstanbul,
Ankara ve İzmir’de hizmet vermektedir. Yüzü
aşkın teknik ve satış kadrosuyla yurtiçi ve
yurtdışı kütüphane otomasyon, RFID sistemler,
dijital kütüphaneler konusunda çözüm sunmakta,
danışmanlık ve kurulum hizmetleri vermektedir.
Hizmette mükemmelliği esas alan Arsis Grup
bünyesinde 7x24 hizmet veren monitör merkezi
bulunmaktadır. Böylelikle 7x24 hizmet veren
kütüphane ve kurumlara daha etkin servis
verilebilecektir.

Ex Libris Hakkında
Ex Libris akademik kütüphaneler ile ilgili
yazılım çözümleri geliştiren ve konusunun
lideri olan bir firmadır. Hem etkin hem
kullanıcı dostu çözümleriyle, Ex Libris,
kütüphanelerin mevcut ihtiyaçlarına cevap
verebilen ve geleceğin kütüphane
teknolojilerine uyumlu altyapısıyla hem
elektronik, dijital ve hem baskı materyallerine
ilişkin tam bir çözüm paketi sunabilen tek
firmadır. Ex Libris’in halen 4,500 üzerinde 70
ülkede aktif olarak çalışan kurum kütüphanesi
bulunmaktadır. Müşteri portföyü arasında
Harvard, Oxford, Stanford, Princeton, MIT,
ETH Zürih, Viyana Üniversitesi, Amerikan
Milli Kütüphanesi, Rusya- Çin- Almanya
Danimarka Milli Kütüphaneleri gibi saygın
kurumlar bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.
http://www.exlibrisgroup.com

Alephino - TEMEL Kütüphane Otomasyon Sistemi
Alephino, kompakt ve modüler bir kütüphane otomasyon sistemidir.
Özellikle ufak, orta boyutlu, akademik ve araştırma kütüphanelerin
profesyonel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Global
olarak kullanılan ve büyük başarı sağlayan, çok katmanlı ve büyük boyutlu
kütüphaneler için kullanılan Aleph Otomasyon Sistemi ile yakın bağlantısı
bulunmaktadır ve Aleph için geliştirilen, kütüphane dünyasına özel tüm
yeniliklerden faydalanmaktadır.
Bugün dünya üzerindeki çok sayıda üniversite ve araştırma kurumu
bünyesinde hem Aleph hem Alephino’yu etkin olarak kullanabilmektedir.
Kütüphane otomasyonuna yönelik tüm süreçler - sağlama, kataloglama,
süreli yayınlar, ödünç/iade, yönetim, standart veriler ve thesaurus yönetimi,
sistem yönetimi gibi tüm fonksiyonları içerir.Alephino uluslararası
kullanılan ve birçok Avrupa dilinde desteği olan bir sistemdir.
Açık komünikasyon sistemi sayesinde ve XML gibi standart veri alışverişi
sağlayan formatların yanısıra, farklı entegrasyon ortamlarına bağlanabilmek
için birçok opsiyon barındırır. Birçok çıkış ve raporlama formatı sayesinde
özgün döküman dizaynları ve listeleri oluşturmak mümkündür.
Alephino, evrensel ve entegre kütüphane standartlarını uygulamaktadır.
Veriler MARC21 formatında saklanır. RAK, RSWK ve AACR kurallarına
göre kataloglama yapılabilmektedir. Mevcut bulunan thesaurus DIN 1463
regülasyonunu takip eder. Alephino, standart verileri PND, SWD ve GKD
standartlarından aktarmak için kullanılan her türlü veri alışverişi arayüzünü
barındırmaktadır. Z39.50 protokolü ve ILL (interlibrary load modülü)
sayesinde Türkiye’de bu protokolü kullanan tüm kütüphaneler ile
çalışılabilmektedir.
Alephino tek katmanlı bir kütüphane otomasyon sistemi olarak farklı
kütüphaneler, kurumlar ve konsorsiyum üyeleri için entegre teknolojiler
sunar. ‘Şube’ mimarisi merkezi süreçleri desteklediği gibi aynı zamanda
farklı ödünç parametreleri ve ayrı istatistik imkanları sunmaktadır. ‘Çoklu
Havuz’ fonksiyonu bağımsız veri yönetimini desteklemektedir ve aynı
zamanda tüm veritabanları içersinde senkronize arama imkanı
sağlamaktadır. Dünya üzerinde binlerce kurum tarafından çok etkin
kullanılan Primo ve benzeri web keşif araçlarıyla entegre olabilmektedir.

RFİD
ÇÖZÜMLERDE
TEK ADRES
- Güvenlik kapıları
- Ziyaretçi trafik analizi
- Alarm trafik analizi
- Her türlü kaynak için etiket
- Self servis ödünç sistemi
- Self servis iade sistemi
- Self servis kombi (ödünç/
iade)
- En küçük şube kitapmatik
- Self servis medya sistemi
- Self servis ödeme sistemi
- Bina dışı iade-matik 24x7
- Bina içi iade-matik 24x7
- RFID kilitli dolap
- Mobil okuyucu
- Çalışma istasyonu
- Çocuklar için self servis
- Halk kütüphane çözümleri
- Otomatik tasnif çözümleri
- Tünel okuyucu
-İç mimariye entegre
çözümler
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REFERANSLAR
TOKAT
MİLLİ
KÜTÜPHANE
GAZİOSMAN
PAŞA
KIRKLARELİ

GARANTİ / SALT
KÜTÜPHANESİ
ÜNİVERSİTESİ
MÜZESİ

(ERDAL ŞAHİN
MERKEZ

BEY)
KÜTÜPHANE
SABANCI
ÜNİVERSİTESİ
AREL
SERVİER İLAÇ
İSTANBUL
ÜNİVERSİTESİ
MASLAK
2KÜTÜPHANESİ
ŞUBELİ İLAÇ
KÜTÜPHANE
ARAŞTIRMA

KÜTÜPHANESİ-

TOKAT
SERVİER
VİTALİ
HAKKO
GAZİOSMANPAŞA
KREATİF
ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİLER
VİTALİ
HAKKO

BEZMİALEM
KÜTÜPHANESİ
KREATİF
ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİLER

KÜTÜPHANESİ
SERVİER
İLAÇ
TÜRKMENİSTAN
KÜTÜPHANESİ
POLİTEKNİK
TÜRKMENİSTAN

VİTALİ HAKKO
ÜNİVERSİTE
POLİTEKNİK
KREATİF
KÜTÜPHANESİ
ÜNİVERSİTE
ENDÜSTRİLER
KÜTÜPHANESİ
KÜTÜPHANESİ

TOKAT

TÜRKMENİSTAN
GAZİOSMANPAŞ
KIRKLARELİ
POLİTEKNİK
A ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE
KÜTÜPHANESİ

ADANAİLİLHALK
BOLU
HALK

KIRKLARELİ
KÜTÜPHANESİ
ÜNİVERSİTESİ

ADANA İL HALK
USAK
ULUSLARARASI
KÜTÜPHANESİ

Telefon: (356) 252 14 52
"2011 yılından bu yana ARSİS
firmasından aldığımız RFID
ekipmanını kullanıyoruz. Yaklaşık
70.000 kitabımız vardır. Bu sisteme
geçme kararı aldığımızda çok
araştırma yaptık ve Arsis firması ile
devam kararı aldık. Yordam ile
birlikte çalışıyor. Zira servis
yaklaşımları ve tecrübeleri tüm proje
safhasında çok etkin idi. RFID
Kütüphane çözümünü bulduğumuz
için çok şanslı olduğumuzu
düşünüyorum zira güvenlik kapısı
son derece şıktır ve çok etkin
çalışmaktadır. Etiketleri kitapların
içinde kolayca saklıyoruz. Ve çanta
içersinde bile sistem algılıyor.
İnşallah yakında self servis sistemini
de ekleyeceğiz ve Arsis ekibiyle
ilerde de pozitif ve verimli
iletişimimizi sürdürmeyi ve
kütüphanemizi geliştirerek
büyütmeyi hedefliyoruz.
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Bu konuda inceleme araştırma
yapan tüm kütüphane ekiplerine
Arsis kütüphane RFID çözümlerini
tavsiye ederim. "

Cemil Şahiner - Kütüphane
Müdürü
Bolu İl Halk Kütüphanesi
Telefon: (374) 217 0200
"Türkiye’de ilk akıllı TC kimlik
kartı ile uygulama yapan ve 40.000
kitap barındıran bir kütüphaneyiz.
Dolayısıyla alacağımız kütüphane
sisteminin buna uyumlu olması
önemliydi. Bu yüzden Arsis
firmasındaki Nedap marka RFID
ürünlerini seçtik. Bu sistemler çok
etkin güvenlik sağlıyor hem de TC
kimlik kartlarını da tanıyor. Daha
sonrasında self servisle ödünç
verebilmek istiyoruz. Milas
kullanıyoruz. Ayrıca bir bilgisayar,
sunucu kullanmıyoruz. Sistem takçalıştır şeklinde çok pratik
tasarlanmış. Arsis firmasındaki
çözümlerin halk kütüphanelerinde

Araştırma Kütüphanesi .

Üniversite Kütüphanesi .

Erdal Şahin - Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversite
Kütüphanesi Daire Başkanı

Halk Kütüphanesi .

Bine yakın referans

* Vitali Hakko Sanat Kütüphanesi Kurulum Resmidir.

sistem olduğunu gördük. Servislerinden
memnunuz. Sistem o kadar basit ki
aslında servis bile gerektirmiyor.Tüm halk
kütüphanelerine bu sistemi tavsiye
ediyorum.’’

Begüm Başoğlu - Kütüphane
Müdürü - Vitali Hakko Kreatif
Endüstriler Kütüphanesi Telefon:
(216) 554 0770
"Kütüphanemizde oldukça ağır ve
büyük kitaplar ve uzanması zor raflarımız
var. Arsis firması baştan aşağı tüm
etiketleme işlemlerimizi yapmıştır.
Çağırdığımız anda servis alabilmekteyiz.
Oldukça dar bir kadro ile çalıştığımız için
hızlı hizmet bizim için önemliydi. Bir
araştırma ve uzmanlık kütüphanesi
olarak kaynaklara hızlı ulaşmak ve etkin
hizmet vermek önemli oluyor. Nedap
sistemlerini ve Arsis firmasını bu açıdan
tavsiye ediyorum.’’
Diğer Kütüphane Referanslarımız:
Cambridge Üniversite Kütüphanesi Oxford
Üniversite Kütüphanesi Sorbonne Üniversite
Kütüphanesi Cite Nationale de l’Historia Et de
l’lmmigration Medya Kütüphanesi

çok yaygın kullanıldığını ve
uluslararası standartlara uygun bir
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Ex Libris - USA
Chicago Office
1350 E Touhy Avenue, Suite 200
E Des Plaines, IL 60018 USA
Tel: +1 847 296 2200
Fax: +1 847 296 5636
Toll Free: 1 800 762 6300
E-mail:
infousa@exlibrisgroup.com

Ex Libris - France
Parc d’Affaires SILIC
24, Rue Saarinen
BP 20249
94568 RUNGIS Cedex
France
Tel: +33 (0)1 57 02 12 50
Fax: +33 (0)1 57 02 12 51
E-mail: infofrance@exlibrisgroup.com

313 Washington Street, Suite 308
Newton, MA 02458
USA
Tel: +1 617 332 8800
Fax: +1 617 332 9600
Toll Free: 1 866 232 0202
E-mail:
infousa@exlibrisgroup.com

Via Cartiera 4
40037 Sasso Marconi (BO)
Italy
Tel: +39 051 0418019
Fax: +39 051 0418913
E-mail: infoitaly@exlibrisgroup.com

Ex Libris - UK
1 The Long Room
Coppermill Lock, Park Lane
Harefield, Middlesex, UB9 6JA
UK
Tel: +44 1895 824 440
Fax: +44 1895 824 438
E-mail: exlibris@exlibris.co.uk
Ex Libris - Germany
Gasstrasse 18, Haus 2
D-22761 Hamburg
Germany
Tel: +49 40 89 809 0
Fax: +49 40 89 809 250

Ex Libris (Scandinavia) A/S
Lautrupbjerg 9 2750 Ballerup Tel.:
+45 0 2071 7309
Denmark
Ex Libris - Israel
Malcha Technological Park, Bldg.
8-9
Jerusalem, 91481
Israel
Tel: +972 2 649 9100
Fax: +972 2 679 8634

Arsis Şirketler Grubu
İZMİR OFİS
Atatürk Cad. No:370/1 D:3
Alsancak
İZMİR
Tel: +90 232 4215042
Fax: +90 232 4214865
E-mail: info@arsis.com.tr

Ex Libris - Australia
Level 2, 229 Greenhill Road
Dulwich South Australia 5065
Australia
Tel: +61 8 8139 1500
Fax: +61 8 8331 0851
E-mail: exlibris@exlibris.com.au
Ex Libris - China
Suite 608, Tengda Plaza No. 168
Xiwai Street
Haidian District
Beijiing 10004
China
Tel: +86 10 8857 5975
Fax: +86 10 8857 5976 E-mail:
exlibris@exlibris.com.cn
Ex Libris - Korea
Room 203, 2nd floor
Hyosung Intellian Officetel
733 Ahyon-dong
Mapo-gu, Seoul 121-010
Tel +82-70-8254-6543
Fax +82-2-313-5440
E-mail:
korea@exlibrisgroup.com
Ex Libris - Asia Pacific Pte Ltd
81 Clemenceau Avenue
#04-15/16 UE Square Singapore
239917
Tel: +65-6830 8338
DID: +65-6830 8465
E-mail: exlibrisasia@exlibrisgroup. com

