Bulur, Eriştirir...

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

Kütüphanelerdeki Mücadele:
Gelişen Kullanıcı İhtiyaçlarını
Karşılamak
Bilimsel bilgi kaynaklarını arayan bugünün kütüphane
kullanıcıları için her zamankinden daha fazla seçenek
bulunmaktadır. Oluşan bu bilgi manzarası, kütüphanelerin,
hem hız hem kullanım kolaylığı, hem de aranan sonuçların
ilgi ve kalite seviyesi ile ilgili kullanıcı beklentilerini
karşılamasını ve böylece bulma ve eriştirme konusunda yeni
keşif araçlarıyla liderliğe oynamasını zorunlu kılıyor. Ex
Libris Primo® sistemi, hem bulma hem her türlü kütüphane
kaynağını ortaya çıkararak (baskı, elektronik ve dijital format ve lokasyon bağımsız olarak) evrensel bir çözümle
kütüphanenin tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor.

İster basit teknolojik araçlar olsun ister web servisleri olsun,
Primo’nun gücü kullanıcılara - onlar nereden ve ne zaman
erişmek isterlerse - birçok erişim noktasından erişebiliyor.
Primo servisleri birçok kurumsal platforma entegre
edilebilmektedir. Örneğin web siteleri, elektronik eğitim
veya online öğrenim merkezleri gibi. Primo mobil
sayesinde, kütüphaneler, kaynaklarına hem erişimi hem de
kullanımı arttırabiliyorlar.Primo akademik kurumların bilgi
altyapısına entegre edilebildiği için kurumların kendi
kullanıcı topluluklarına en iyi şekilde hizmet vermesi
sağlanabilmektedir.

Yeni Bir Kullanıcı Deneyimi:

Primo Merkezi Indeks Primo bul - eriştir çözümünün

Odaklan, Hızlan, Eğlen
Web 2.0 paradigması ve son arama teknolojilerini baz alarak,
Primo web arama motorlarının ve diğer internet servislerinin de
ötesine gidiyor. Kütüphanelerin hem fiziksel hem de elektronik
bilgi kaynaklarını tek noktadan erişme kabiliyetini arttırıyor.
Etkileşimli ve sürükleyici tarzıyla, Primo kullanıcıları, arama bulma ve eriştirme sürecine katılmalarını mümkün kılıyor.
Getirdiği kolaylık sayesinde doğru, birçok kaynaktan
faydalanıyor ve hızlı ve bilgi kalitesi yüksek kaynaklarla
kullanıcıları buluşturuyor. Kullanıcılar hem harici hem
zenginleştirilmiş kaynaklardan ilgili kütüphane bilgilerine
ulaşıyorlar.

entegre bir parçası olarak birlikte gelmektedir. Böylece
kütüphane kullanıcıları tek adımda tüm akademik araştırma
ihtiyaçlarını giderebilmektedir. Tek bir arama kutusu ile
kullanıcı kütüphanenin tüm koleksiyonları arasında
gezinebilir, kütüphanenin yerel olarak yönetilen
kaynaklarını keşfedebilir, Primo Merkezi İndeks içinde yer
alan küresel ve yerel tüm kaynaklarına erişebilir. Primo
Merkezi İndeks içersinde süreli yayın makaleleri, e-kitaplar,
gazete makaleleri, incelemeler, hukuki dokümanlar ve
birincil ve ikincil yayın ve agregatörler olsun açık erişim
kaynaklar yer almaktadır. Primo kullanıcıya arama
sonuçlarını ilgi sıralı olarak tek bir listede sunmaktadır.

“İsviçre Zürih (ETH-Kütüphanesi) Federal Teknoloji Enstitüsü olarak,
Primo sayesinde verdiğimiz servislerimizi, kullanıcılarımızın gelişen
davranışlarına uyacak şekilde adapte ediyoruz. Çağımız arama motorları
çağıdır. Akademik toplulukların arama ihtiyaçları sürekli gelişmektedir
ve beklenti standartları sürekli artmaktadır. Primo ile bu taleplerin
hemen ötesine geçebiliyoruz.”
Arlette Piguet, ETH-Bibliothek Bilgi Portal proje yöneticisi

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
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