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SUMMON 2.0’I SUNARIZ
KEŞMF YENMDEN KEŞFEDMLMYOR

Summon keşif servisi, kütüphanenize açılan bir giriş
kapısı görevi görüyor ve koleksiyonlarınız arasında
güçlü bir keşif deneyimini mümkün kılıyor. En son
teknolojiyi ve tasarım tekniklerini bir araya getiren
Summon servisi, kütüphanenizin durmaksızın değişen
kullanıcı beklentilerine ayak uydurmasına yardım edip,
kullanıcıları daha iyi arama sonuçlarına yönlendirerek,
sadece bir arama kutusundan çok daha fazlasını
yapıyor. Yeni, geliştirilmiş, modern bir arayüze sahip
olan ve iyileştirilmiş özellikleriyle bağlamsal rehberlik
katmanları sunan
Summon 2.0 güncellemesi ile birlikte Summon servisi,
araştırmacılar için teşvik edici bir başlangıç noktası
rolü oynuyor, kütüphanecilerin kullanıcılarla bağ
kurması için daha fazla olanak sunuyor ve keşif
deneyimini doğrudan etkileyebilmeleri konusunda
kütüphanecileri yetkilendiriyor.

ALIŞILDIK BR KULLANICI DENEYM

Yeni kullanım deneyimi, internette arama yapmaya
alışkın kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. En yeni
teknolojileri kullanan sistem, hem yüksek hıza hem de
sade bir gezinti yapısına sahip .
MOBL DAHL HER CHAZLA UYUMLULUK

Tasarlanırken mobil uyumluluğu da göz önünde
bulundurulan arayüz, farklı cihazlarla uyumlu. Mster
masaüstü bilgisayar, ister tablet ya da mobil cihaz
kullanın, işlevselliğinden hiçbir şey kaybetmiyor ve
hepsinde akıcı bir kullanım deneyimi sunuyor.
Kurulması gereken herhangi bir uygulama
olmadığından, sadece aramaya başlamanız yeterli!

SUMMON TOPIC EXPLORER™

• Abone olunmuş veya ücretsiz
referans kaynaklarından, konuyla
ilgili referans içerikleri vurgular.
• Kütüphanenizin konuya en uygun
araştırma rehberlerini sergiler,
içerikle alakalı olan
kütüphanecileri tanıtır, ilgili
başlıkları ve bilim adamlarını
önerir.
• Mngilizce, Çince ve Almanca
dillerinde 50 binden fazla konu
başlığı içerir. Yakında yeni diller
de eklenecek.

• Yetkili kullanıcılar ve
kütüphaneciler için
• Bilim dallarına bölünmüş arama
• Mantık işleçleri
• Karmaşık sorgu desteği

• Konuya uygunluğu artırır, arama
hassasiyetini geliştirir, bilim
dalları içinde ve arasında
araştırmayla ilgili yazar aramasına
teşvik eder.
• Bilim adamlarını ve kampüslerdeki
araştırma birikimini destekler,
ortak çalışmaya dayalı araştırmaya
teşvik eder.
• Kütüphanecilere kurumlarının,
bilim adamı, fakülte ve
araştırmacılarını geliştirme,
zenginleştirme ve tanıtmaya
katkıda bulunmaları için olanaklar
sunar.
• 3 milyondan fazla önemli yazarın
ve araştırmacının profilini içerir.

• Kullanıcıların desteğe en çok
ihtiyaç duyduğu noktalara, akıcı
bir şekilde çalışan sohbet ve
referans araçlarını yerleştirir.
• Kullanıcılar, keşif ortamının
içeriği dahilinde referans
kadrosundan gerçek zamanlı
destek alabilir.

SUMMON SCHOLAR PROFILES™

AUTOMATED QUERY EXPANSION™
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GELMŞMMŞ, ESNEK ARAMA FORMU

• Genel konulu sorgularda ekstra
anahtar kelimeler ve farklı yazım
şekilleri önererek arama
hassasiyetini artırır.
• Mstediği arama kesinliğine
ulaştığında kullanıcılara, sorgu
genişletmesini askıya alabilme
seçeneği tanır.

GERÇEK ZAMANLI
REFERANS DESTEĞM

MLGMLM ARAMA ÖNERMLERM

• Sonuçlar arasında gezinirken,
öneriler dinamik olarak sergilenir.
• Summon’un küresel kullanım
verilerini gerçek zamanlı ölçer.
• Akademik ve birden çok dilli
öneriler sunar.

KÜTÜPHANECMLER VE KULLANICILAR
ARASINDA BAĞLANTI

• Kullanıcıları, doğrudan konunun
uzmanlarına ve kütüphanecilerin
tavsiye ettiği araştırma
rehberlerine yönlendirir.
• Uygunluğuna göre dinamik olarak
sergilenen, tamamı indekslenmiş
araştırma rehberleri, kullanıcıları
değerli bilgilere ve araştırma
desteğine yönlendirir.

BMLMM DALINA GÖRE GEZMNTM

• Sadece tek bir bilim dalına özel
içeriklere odaklanma
• 59 bilim dalını kapsayan Summon
indeksinde güvenilir eşlemleme
• Disiplinlerarası arama için bilim
dallarını bir araya getirme
• Sonuçlar bilim dallarına göre
filtrelendikçe, o bilim dalıyla
alakalı anahtar terimlere daha
fazla erişim

MÇERMK VURGULAMA

• Önemli içerikleri türüne göre,
görsel olarak ayrıştırır.
• Kolay tanımlama için gazete
içeriklerini gruplar, bilimsel
yayınlara ve kitap içeriklerine en
fazla görünürlüğü sunarken
kullanıcıların konuyla ilgili
değerli gazete içeriklerini de
gözden kaçırmamasını sağlar.
• Öne çıkarılan görsellerle
kütüphanenin eşsiz ve en değerli
koleksiyonlarının tanıtımını
yapar.

KÜTÜPHALERMN
DERLEDMĞM ÖNERMLER

• Kütüphaneciler tarafından
denetlenen öneriler, kullanıcıların
konuyla ilgili farklı kaynaklara
ulşamasına yardım eder.
• “En iyiler”, araştırma rehberleri,
özelleştirilmiş koleksiyonlar,
kütüphanelerin web sayfaları, ders
kaynakları, duyurular, güncel
etkinlikler, önemli kontaklar,
kütüphane çalışma saatleri,
yardım araçları gibi daha pek çok
belli başlı kaynağı öne çıkarır.
• Veritabanı önerileri, kullanıcıları
hedeflenmiş araştırma ve bilim
dalına özel arama için
özelleştirilmiş veritabanlarına
yönlendirir.

SUMMON hizmetinin yararları hakkında
daha fazla bilgi almak için bizi
www.serialssolutions.com/summon
adresinde ziyaret edebilir veya temsilcinize
@proquest.com’dan ulaşabilirsiniz.

