
Yeni Ebrary Arayüzü

Kullanıcı Kılavuzu



İçindekiler

 Arayüze Genel Bakış
 Okuyucu Seçimi
 Search – Arama Seçenekleri

 Simple Search – Basit Arama
 Focus Search – Konulara Göre Arama    
 Advance Search – Gelişmiş Arama
 Recent Search - Oturumunuzda yaptığınız taramaların 

kaydedildiği tarama tarihçesi bölümüdür.  
 Chapter ranking - Sonuçları, sadece en ilgili kitaplara göre değil 

en ilgili bölümlere göre de sıralamayı sağlayan bir özelliktir.
 İçindekiler

 QuickView - Hızlı Görüntüleme Özelliği
 Ebrary Reader – Ebrary Okuyucusu 
 Geliştirilmiş Kitaplık Seçenekleri (bookshelf)

Presenter
Presentation Notes
During this presentation, we will explain the basics of using ebrary including searching, viewing and navigating through a document with QuickView, then using the Plug-in Reader to print, use InfoTools, highlight, take notes, and more.  We’ll also show you how to store and manage your documents and research on your personal bookshelf. 



Genel Bakış

Search

Arama 

Kutucuğu

QuickView;  sekmesini kullanarak ebrary reader 

programı bilgisayara yüklenmeden de kitapların içeriğini 

görmek mümkündür.

Bookshelf (Kitaplık) 
Bookshelf özelliğini kullanarak favori E-kitaplarınızı 

(bookmark) toplayabileceğiniz ve kaydedilen 

notlarınızı saklayabileceğiniz, sınırsız sayıda 

depolama kapasitesine sahip geliştirilmiş kitaplık 

seçeneklerine erişebilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
The Info Page includes information about the e-books available to you as well as instructions on how to get started. 



Kişisel Hesap Oluşturma 

•Bookshelf’e giriş için ilk önce Sign In 

butonunu kullanarak bir hesap oluşturulması 

gerekmektedir. 

Kişisel hesap 

oluşturduktan 

sonra Bookshelf 

özelliklerini 

kullanmaya 

başlayabilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
We recommend that end-users first create a bookshelf account to save highlights, notes and bookmarks. To do so, or sign into an existing bookshelf, click on the Bookshelf tab or Sign In link. 



Görüntüleme Yöntemi Seçimi

My Settings

Bu sekme kullanılarak, kitap linkine tıklandığında kitabın 

içeriğinin görüntülendiği format değiştirilebilmektedir. 

İhtiyacınıza göre QuickView yada Ebrary Reader 

opsiyonlarından birini  seçebilirsiniz. 

1- Quickview : Kitabı bu seçenek ile açarsanız, kitabın 

içeriğini hızlı biçimde görüntüleyebilirsiniz. Ancak çıktı 

alamazsınız. 

2- Ebrary Reader : Kitabı bu seçenek ile açarsanız çıktı 

alma, kopyalama ve not ekleme gibi  özellikleri 

kullanabilirsiniz. 

My Settings’i kullanarak tercihe göre aranılan döküman 

direkt ebrary Reader üzerinden ya da Quickview ile 

görüntülenebilmektedir.

Presenter
Presentation Notes
ebrary offers several options to meet the individual needs of our end-users. We offer QuickView, which allows instant viewing in a browser, as well as our Unity and Plug-in Readers, which offer greater functionality to enhance the research experience.Many of our end-users prefer to use QuickView to peruse a document, then launch the Unity or Plug-in Readers to print, copy text, highlight, use InfoTools™ and more.If your library offers all ebrary Readers, each end-user may choose between having the ebrary Plug-in Reader and QuickView, or the ebrary Unity Reader and QuickView. End-users may select their viewing preference under "My Settings."Additionally, end-users may bypass QuickView and open a document directly in the ebrary Reader, by selecting their preference under “My Settings.”



Basit arama

•Simple Search
(Basit Arama)

•Yeni Ebrary arayüzünün her sayfasında Simple Search 

yapılabilmektedir.

• Ekranda görülmekte olan örnekte ’business plan’ terimi 

için basit arama yapılmakta.

•Sorts results by (Sınıflandırarak 
Görüntüleme)

•Arama Sonuçları arama konusuna uygunluğa göre 

olduğu gibi kitap adı, yazar, yayıncı ve yayın tarihlerine 

göre de sınıflandırılabilmektedir.  

Presenter
Presentation Notes
Now, I will give you a more in-depth overview of our product.For the purpose of this demonstration, let’s say that I’m a business student researching how to create a business plan for an Internet startup as part of a course assignment. Simple searchI can start by doing a simple search for the phrase “business plan.”     Again, the simple search box is located at the top of every page throughout the site.Search resultsNote that my search results are sorted by relevance as the default, but I can also sort by title, contributor, publisher, and publication date. 



Konulara göre arama (Focus search)

Bu önerilerden birini işaretleyip arama 
yaptığınız zaman Focus Search 
gerçekleştirilecektir.

Focus Search özelliğini kullanarak aramalarınızı konulara 
göre daraltarak belirli konularda yoğunlaştırabilirsiniz. 
Yapılan aramanın sonucunda sayfanın üst kısmında çıkan 
Focus kısmında taramanızı daraltarak belirli konularda 
yoğunlaştırılmasına olanak veren konu önerileri 
sunulmaktadır. 

Presenter
Presentation Notes
From here, I can narrow my search based on subjects.As you can see, by focusing my search, ebrary automatically populated the Advance Search fields. 



Gelişmiş Arama (Advanced Search)

Gelişmiş Arama (Advanced Search)
•Ek arama alanları eklemek için artıya, arama alanı çıkartmak için eksiye 

tıklayarak gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz.

•Yeni Ebrary arayüzüne yeni arama parametreleri eklenmiştir.

•Eski arayüzde bulunan; Kitap Adı, Yazar, Konu ve Yayınevi arama 

parametrelerine Dewey, LC, ISBN numaralarına göre arama yapma, Yayın 

Yılı, Döküman Tipi ve Dillerine göre arama yapma seçenekleri de 

eklenmiştir.

Presenter
Presentation Notes
To add additional search fields, I can click on the plus icon.   To remove search fields I can click on the minus icon. I’d like to point out that ebrary has added new search parameters.  In addition to the usual searches by Text, Title, Author, Subject, and Publisher, we have added searches by Dewey Decimal Number as a range, ISBN Number as a range, LC Call Number as a range, Publication Year as a range, Document Type and Document Language.



Güncel Arama Tarihçesi (Recent 
Searches)

Recent Search - Oturumunuzda yaptığınız taramaların kaydedildiği “Recent”

olarak adlandırılan tarama tarihçesi bölümü

• Kaydedilmiş aramalara dönmek için ekranda beliren linklere tıklamak yeterli 

olmaktadır.

Presenter
Presentation Notes
Let me quickly point out that a history of all of my searches for the current session is available by clicking on the Recent tab.  To return to a search I can just click on the link. 



Arama Sonuçlarını İlgili Bölüme Göre 
Sıralama (Chapter Rank)

CHAPTER RANK
Chapter Rank özelliği; sonuçları sadece en ilgili kitaplara göre değil en 

ilgili bölümlere (chapter) göre de sıralamayı sağlamaktadır. Arama 

sonuçları içerisinde konuyla en ilgili 20 bölüm görüntülenmektedir. 

Presenter
Presentation Notes
Before I show you how to view documents in ebrary, let me point out ebrary’s Chapter Rank feature, which shows the 20 most relevant chapters across all of the documents in my search results. I can navigate directly to the first occurrence of my search term by clicking on the magnifying glass, or the first page of the chapter by clicking on the chapter title.Note the magnifying glass shows the chapters containing my search term, and each chapter is ranked by number of occurrences.



İçindekiler (Table of Contents)

Table of Contents (İçindekiler) sekmesini 

kullanarak kitap içeriklerini görüntüleyebilir ve hangi 

bölümlerin arama teriminize daha uygun olduğunu 

görebilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
I can also easily see which chapters in each document are most relevant to my search terms.Again note the magnifying glass and ranking, which links you directly to the first occurrence of your search term or the beginning of the chapter.



Hızlı Görüntüleme (QuickView)

•Web tarayıcısı üzerinde hızlı ve pratik bir biçimde döküman 

görüntülenmesini sağlayan QuickView özelliği: Bu 

özellik sayesinde ebrary reader programı bilgisayara 

yüklenmeden de kitapların içeriğini görmek mümkün 

olacaktır. Ancak çıktı alabilme, kopyalama ve not ekleme 

gibi özellikleri kullanabilmek için “ebrary reader” yüklemek 

gerekmektedir.

Presenter
Presentation Notes
Now, let me show you how QuickView works.QuickView can be accessed by clicking on the table of contents, title, or cover image.  Note that if end-users are accessing an e-book through your library’s catalog, it will automatically open in QuickView.With QuickView, I can flip through pages using the previous or next page buttons, and go to occurrences of my search term with the previous or next search buttons. I can also zoom, jump to specific pages, navigate using the table of contents links, and go to my highlights and notes.  It’s important to point out that to actually take notes, you need the ebrary Unity or Plug-in Reader. 



Döküman içinde arama yapma

QuickView ile görüntüleme 

yaparken, kitap içinde anahtar kelime 

ile arama yapılabilmektedir.

Yandaki örnekte sonuç dökümanı 

içerisinde  yeni arama terimi olarak 

‘venture capital’ araması yapılmakta.

Presenter
Presentation Notes
I can also search throughout the document for key words and phrases.Now, I can again navigate throughout the document for my new search term, “venture capital,” using the toolbar icons, or table of contents. 



Ebrary Okuyucusu (Ebrary Reader)

Çıktı alabilme, kopyalama ve not 

ekleme gibi özellikleri 

kullanabilmekiçin “ebrary reader” 

içinden görüntüleme gerekmektedir. 

Bunun için Ebrary Reader butonuna 

tıklayınız. 

•Ebrary Reader butonuna 

tıkladığımızda Ebrary Reader yeni 

tarama penceresi içerisinde 

açılıcaktır.

Presenter
Presentation Notes
So now let’s say I want to further explore the book and take advantage of ebrary’s functionality like highlighting, notes, printing and copying text, and InfoTools, which I will demonstrate in a minute. I can launch ebrary’s Plug-in Reader by clicking on the ebrary Reader button at the top of the page. As you can see, the Plug-in Reader opens in a new browser window.



Ebrary Reader: Özelliklere genel bakış

Contents; Kitap içeriklerini 

görüntüler.

Notes; Not ekleyebilir yada daha 

önceden eklenmiş notlarınızı 

görebilirsiniz. 

Highlights; İstediğiniz satırları 

renkler ile işaretleyebilirsiniz. 

Presenter
Presentation Notes
Notice that the table of contents is now located on the left-hand side of the page. I can navigate throughout the document using the table of contents, or jump directly to my highlights, notes and bookmarks using the Notes and Highlights panels.As you’ll see, the toolbar in the Plug-in Reader is similar to QuickView with added functionality such as InfoTools, copying and printing, highlighting and notes.  I will show you these features momentarily.



InfoTools

InfoTools özelliği ile herhangi bir kelimeyi  işarelediğinizde bu kelimeyi kütüphane kataloğu, diğer web sayfaları ve 

incelenmekte olan kitabın tamamı içinde taratabilrsiniz. Herhangi bir terimi seçip mouse’ın sağ tuşuna bastığınızda Info 

Tools içindeki seçenekler sıralanır. Ekran görüntüsünde ‘venture capitalist’ terimi seçilip mouse’ın sağ tuşuna 

tıklandıktan sonra kütüphane kataloğunda aratılmakta. 

Presenter
Presentation Notes
So what are ebrary InfoTools?You may already be familiar with this awesome feature, which we have offered since the beginning of ebrary.  It’s a customizable set of utilities which, among other things, lets you instantly link to other online resources.Your institution can customize InfoTools to link to other digital resources in your organization or on the web.  Many of the InfoTools menu items can be activated just by selecting words of interest.



Haber içinde arama yapma (search 
news)

Yandaki ekran 

görüntüsünde Info Tools 

kullanılarak ‘venture 

capitalist’ tarama terimi 

hakkında daha fazla bilgi 

edinmek için venture 

capitalist seçilip, CNN 

haber arşivleri içinde 

taratılmakta. 

Presenter
Presentation Notes
For example, let’s say I wanted to know more about venture capitalists. I select the phrase “venture capitalist” and search CNN.  Again, keep in mind that your institution may customize the InfoTools menu to link end-users to the resources of your choice.



Kelime Tanımlama (Define)

Herhangi bir 
kelimeyi mouse ile 
işaretleyip 
mouse’un sağ 
tuşuna 
bastığınızda ve 
‘define’ linkine 
tıkladığınızda...

... seçilen kelimenin anlamı  
Webster sözlüğünde ve Sesli 
Sözlük’te (Türkçe- İngilizce) 
aratılır.

Presenter
Presentation Notes
I can also use InfoTools to get definitions.Again, keep in mind that your institution may customize the InfoTools menu to link end-users to the resources of your choice.



Kitap İçinde İşaretleme (Highlighting)

Kitapta 

istediğiniz 

cümleleri 

işaretleyip, bir 

sonraki 

kullanımınız için 

saklayabilirsiniz. 

Presenter
Presentation Notes
As long as I am logged into my account, I can highlight text, take notes, and create bookmarks.I can highlight using the InfoTools menu, or from the ebrary Reader toolbar.As you can see, I can highlight in different colors.My highlights are stored in the Highlights panel. 



Not Alma ve İşaretleme (Notes and 
bookmarks)

Bookmark bölümüne 
tıklayarak kitap 
üzerinde aldığınız 
notları ve 
işaretlediğiniz satırları 
görüntüleyebilirsiniz...

..ya da yeni notunuzu bu bölüme 
yazabilirsiniz. 

Presenter
Presentation Notes
I can also take notes and create bookmarks, which appear instantly on the Notes panel.I can navigate directly to my highlights, notes and bookmarks by clicking on the links.Note they are also automatically saved on my personal bookshelf, which I will show you shortly.



Notların QuickView İçinden      
Görüntülenmesi

Notlarınız bu kısımda görünücektir.

Kaydedilen notlarınızı 

QuickView’den 

görüntülemek için 

buraya tıklayınız.

Presenter
Presentation Notes
And, they can be displayed through QuickView.



Kopyalama – Yapıştırma 

Yayıncının izin verdiği ölçüde metni 
kopyalarak...

Word dosyasına yapıştırabilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
You may already be familiar with our automatic citations, but as a refresher I can copy and paste and print text with an automatic citation using InfoTools or the ebrary Reader toolbar.  



Kitaplık (Bookshelf)

Kitaplığınızda bulunan kitaplara, işaretli 
yazılara ve kayıtlı notlara erişim için 
linklere tıklamanız yeterli olacaktır.

Favori kitaplarınız, notlarınız ve 
işaretlenmiş metinleriniz 
kitaplığınızda (bookshelf) 
otomatik olarak kaydedilmektedir.

All Documents & 
Annotations” seçimini 
yaparak Bookshelf 
içinde kayıtlı olan tüm 
döküman ve notları 
görüntüleyebilirsiniz.

Kitaplığınızda bulunan tüm kitap, yazı 
ve notlarınızı istediğiniz dosya içine 
sürükleyerek taşıyabilir ve 
kaydedebilirsiniz.

Presenter
Presentation Notes
Now, let me show you our new and improved bookshelves. As noted earlier, all of my notes, highlights, and bookmarks have been automatically saved on my bookshelf.   With our new UI, I can now also manage all of this information through the use of folders. I can drag books, highlights and notes by icon into the appropriate folder.  I can also view all information in my bookshelf by selecting “All Documents & Annotations.”If I want to access my highlights, notes, and bookmarks, I can click on the links and instantly view them in QuickView and in the ebrary Reader.
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