
Görünürlük ve etkiyi 
artırmak için kurumunuzun 
ürettiği her şeyi yönetin ve 
sergileyin

Kurumumuzun araştırma çıktısının görünürlüğünü artırmak için 
tasarlanmıştır*

Araştırma verileri ve teknik raporlardan öğrenci tez ve 
bitirme projeleri ile konferanslara kadar her şeyi düzenleyin 
ve paylaşın.

Digital CommonsTM, kurum görünürlüğü ve etkisini artırmak için Kurumsal 
Arşiv (IR) işlevselliğini, açık erişim yayıncılık ve bütünleşmiş öğretim elemanı 
profilleriyle bir araya getirerek, sınırsız depolama ve sınırsız destek ile her şeye 
ev sahipliği yapan tek platformu sunar.

1.500
Dergi yayını

2,5 milyon
Tam metin nesnesine 
ev sahipliği yapar

1/2 milyar
Toplu indirme

• Panolar işlerinizi okuyan ticari, eği-
tim ve devlet kuruluşlarını gösterir

• Gerçek zamanlı okuyucu haritaları

• Kampüste yazarlar ve gruplarla
etkiyi kolayca paylaşın

• Yayınlar ve etki için dışa aktarılabilir
raporlar

Uygulaması, kullanması, muhafaza etmesi ve değerlendirmesi kolay   
Kesin, istek üzerine etkiyi gösteren                          Barındırılan altyapı ve sahip olma 

ölçütler maliyetini azaltır

• Güvenli, bulutta barındırılan
depolama

• Sektörde Öncü Arama Motoru
Optimizasyonu (SEO)

• Hızlı tempolu, müşteri odaklı
geliştirme

• Tüm dosya türleri için sınırsız veri
ve destek

Sınırsız destek, eğitim ve danışma

• Özel bir danışmana sınırsız erişim

• Destekte %92 müşteri
memnuniyet oranı

• Personel, öğretim elemanları ve
öğrenciler için ölçeklendirmenizi
yükseltmede yardımcı olacak
devam eden eğitim

• Özel markalama ve tasarım

• Uzman grubundan en iyi
uygulamalar ve trendler için
rehberlik

Görünürlüğü ve etkiyi artırmak için kurumsal arşiv 
ve yayınlama platformu

• Öğretim elemanları için
burs ve araştırmalar

• Öğrenci çalışmaları ve
ETD'ler

• Veri yönetimi

• Konferanslar ve
etkinlikler

• Arşivler ve özel
koleksiyonlar

Kampüs deneyiminden yararlanmak için öğretim 
elemanı profilleri ve uzman galerileri

• Öğretim elemanı
profilleri

• Uzman galerisi

• Taşınabilir kişiye özel
galeriler

• Öğretim elemanlarına
şu konularda fırsatlar
sunar:

 –Akıl hocalığı
 – İşbirliği
 –Medya

*Ölçümler, küresel Digital Commons platformları için 2018 yılına kadar olan verilere dayanmaktadır



Öğretim elemanlarınızın bilimsel birikiminin ve araştırmalarının genişliğini 
sergileyin

Medyaya özel profiller ve önceden yayımlanmış, akran denetimli makalelerden 
araştırma makaleleri ve konferans bildiri kitaplarına uzanan yelpazede, Digital Commons 
kurumunuz genelinde öğretim elemanlarının çalışmalarının derinliğini gösterir.

Öğrenci çalışmalarınız ve ETD’lerinizi yönetin ve tanıtın

Digital Commons, Elektronik Tez ve Bitirme Projesi yönetimi için özelleştirilebilir iş 
akışları, öğrenci dergileri ve konferanslar için yayıncılık araçları ve öğrenci araştırması 
için çok çeşitli sunum seçenekleriyle müfredat hedeflerini desteklemekte ve öğrenci 
katılımını teşvik etmektedir.

Kurumunuzda dergi yayıncılığını kolaylaştırın

Digital Commons ticari sınıf editöryal yönetim yazılımı ekseninde şekillendirilmiştir. 
Böylelikle kişiye özel tasarımlar, sürekli eğitim ve editör desteğiyle kampüs haber 
bülteninden çift kör akran denetimli dergiye kadar her şeyi yayımlayabilirsiniz.

Tam destek ile veri yönetiminizi iyileştirin

Digital Commons verilerin saklanması, yönetilmesi ve paylaşılması için kapsamlı bir 
barındırılmış çözümdür. Her dosya türü için sınırsız depolama ve destek, kampüsün 
her köşesindeki veri ihtiyaçlarınızı karşılamanıza izin veriyor.

Konferans ve etkinlikleri planlayın, tanıtın ve yayımlayın

Etkinlik planlaması, tanıtımı ve yayını için sezgisel araçlarla kampüste olan biten 
her şeyden en iyi şekilde yararlanın. Özelleştirilebilir iş akışları ve markalamalar, her 
konferansa kendi özel görünümünü kazandırır.

Açık eğitim kaynakları ve kitapları uygulayın

Digital Commons, açık eğitim girişimlerinin uygulamaya konması için altyapı sunar, 
böylelikle öğrenciler ekonomik tasarruf sağlarken siz de elde tutma çalışmalarını 
desteklemiş olursunuz. Harika açık ders kitapları, ders materyalleri ve monograflar 
yayımlamanıza olanak sağlayan esnek araçlar.

Arşivleri ve özel koleksiyonları dinamik olarak yakalayıp paylaşın

Digital Commons; konum belirleme, zaman çizelgeleri, özelleştirilmiş meta veriler 
ve ziyaretçilerin yatay geçiş ve yakınlaştırmasına olanak sağlayan görüntü galeriyle, 
kampüsünüzün kendine özgü koleksiyonlarını dünyayla paylaşmak için yeni ve 
dinamik yollar sunmaktadır.

IR’ınızı kurmak, genişletmek veya daha da tanıtarak geliştirmek istiyorsanız, 
bepress fevkalade bir destek seviyesiyle ihtiyaçlarınızı karşılayacak teklifler sunuyor. 

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

elsevier.com/tr-tr/solutions/digital-

commons
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Digital Commons, kurumunuzun eşsiz 
ihtiyaçlarına uymak için genişlik ve 
özelleştirme sunar:




