
 

 

 

ProQuest Araştırmacılara Sunduğu 
Kusursuz Çözümle Keşif ve Araştırma 

Yönetiminin Şeklini Değiştiriyor 
ProQuest, araştırma yönetim ve iş birliği çözümü Flow’u Summon keşif aracıyla 

birleştiriyor 
 

Cambridge, Birleşik Krallık, 15 Temmuz 2014 - Üniversite araştırmalarının merkezi 
olan kütüphanelerin değerini güçlendiren ProQuest, bir araştırma yönetim ve iş 
birliği çözümü olan Flow™ ‘u, Summon®  keşif aracıyla birleştirerek, araştırmacı iş 
akışlarını baştan sona şekillendiriyor. Kütüphanenizin dijital giriş kapısı rolünü 
oynayan Summon aracı, akademik materyallerin koleksiyonlar içerisinde keşfini 
sağlıyor. Flow ve Summon’ın kusursuz birleşimiyle beraber ortaya çıkan iki 
platform arasındaki sabit erişim, kullanıcıların referans alıntılarını kaydetmesine, 
içerik paylaşmasına ve çalışma arkadaşlarıyla iş birliği yapmasına olanak tanıyor. 
Bu iki güçlü çözümü bir araya getirmek, sezgisel, modern ve ilgi uyandıran bir 
kullanıcı deneyimi yaratırken, araştırmacılar arasındaki katılımcılığı, bilgi 
paylaşımını ve iş birliğini arttırıyor. 
  
Bilimsel araştırmanın keşif ve yönetiminin nasıl sadeleştirildiğini bu videoda 
izleyebilirsiniz. 
  
ProQuest Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı, Michael Hirsch, “Öğrenciler, 
eğitimciler, araştırmacılar ve kütüphanecilere hizmet veren ProQuest çözümlerinin 
geniş kapsamı, üyelerimize ve eğitim camiasına daha da yüksek fayda sağlamak 
için teknolojilerimizi geliştirmemize benzersiz bir olanak sağlıyor,” diye konuştu. 
“Eskiden bağımsız olan iki ürünün birleştirilmesiyle oluşturulan bu eşsiz ve son 
derece etkili çözüm, kütüphane ve araştırma toplulukları için dönüşümcü çözümler 
geliştirme amacımıza olan bağlılığımızın devamını temsil ediyor.” 
 

http://www.proquest.com/
http://www.proquest.com/products-services/flow.html
http://www.serialssolutions.com/en/services/summon
http://bit.ly/1rJmZyE


 

 

 

Summon’daki arama sonuçları Flow’a kaydedilebiliyor ve yeni kullanıcılar bir 
Summon oturumu sırasında kolayca bir Flow hesabı yaratabiliyor. Hesap 
birleştirme özelliğiyle, iki platform üzerinde kazanılan kalıcı erişim, önceki 
oturumlarda kaydedilmiş araştırmaları ulaşılabilir ve her zaman güncel tutarak iş 
akışını düzene koyuyor. 
  
ProQuest İş Akışı Çözümleri’nin Lider Ürün Yöneticisi Andrew Nagy, “Bu yeni 
çözüm kullanıcılarla kütüphane arasında daha sağlam bir ilişkinin gelişimini 
sağlıyor,” diye konuştu. “Araştırma materyallerinin keşif ve yönetimini kusursuz 
şekilde birbiriyle bağlaması, kullanıcıların beklentilerinden biriydi. Biz de kullanıcı 
topluluğunun değişen ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.” 
Flow’un bir tanıtımı, Smart Libraries Newsletter’ın Şubat sayısında yayımlanmıştı. 
Tıpkı yazarın öngördüğü gibi, Flow basit alıntı yönetiminin ötesine geçti ve 
Summon’la birleşmesi, araştırmacılar arasındaki katılım seviyesini derinleştirerek, 
son kullanıcı etkileşimine yeni bir boyut getirdi. Ürün incelemesini buradan 
okuyabilirsiniz. 
 
Flow Hakkında 
Araştırmanın ve araştırma proje yönetiminin değişen doğasına uyum sağlamak için 
geliştirilen Flow, alıntı üst verisini tam metinli belge yönetimiyle birleştiriyor. Bulut 
tabanlı ve kurumsal uygulamalar için sadeleştirilmiş, öğrenci ve araştırmacılar için 
yaratılan bu sezgisel çözüm materyalleri düzenlenmelerini ve paylaşmalarını 
kolaylaştırıyor; sanal ekip çalışmasına olanak tanıyor.  
 
Summon Hakkında 
40’tan fazla ülkede, 700’den fazla kütüphanede kullanılan Summon aracı, tek ve 
birleştirilmiş içerik dizinini temel alan, ilk ve tek çok kullanıcılı keşif aracı. Dizininde 
90’dan fazla içerik türü ve iki milyardan fazla kayıt temsil ediliyor. Bu makale ve 
kitap içeriğinin büyük çoğunluğu tam metinli aranabilir özellikte. Çığır açıcı 
özellikleri ve modern arayüzüyle Summon keşif aracı, açık web arama motorlarına 
aşina kullanıcılara tanıdık bir deneyim sunmaya devam ediyor. Modern gezinti ve 
bağlamsal rehberlik özellikleri, araştırma deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor ve 
kütüphanecilere fayda yaratmaları ve hizmetlerini ölçeklendirerek daha fazla 
kullanıcıyla bağlantı kurmaları için harika olanaklar sağlıyor.  

http://media2.proquest.com/documents/Smart+Libraries+Newsletter+-+Flow+Feature+Article+Reprint+-+0214.pdf
http://www.serialssolutions.com/services/summon


 

 

 

ProQuest Hakkında (www.proquest.com) 
 
ProQuest insanları seçkin ve güvenilir bilgiyle buluşturuyor. Şirketin önemli 
araştırmaların ilk adımı olan ürünleri, dünyanın bilgi dağarcığına bir geçit sunuyor. 
Buna tezler, resmi ve kültürel arşivler, haberler, tarihi koleksiyonlar ve e-kitaplar 
dahil. ProQuest teknolojileri, kullanıcılara araştırmanın kilit noktaları boyunca 
fayda sağlıyor ve onların bilgiyi keşfetmesine, paylaşmasına, yaratmasına, 
yönetmesine ve bilgiye erişmesine yardım ediyor.  
 
Firmanın bulut tabanlı teknolojileri kütüphaneciler, öğrenciler ve araştırmacılara, 
ProQuest®, Bowker®, Dialog®, EBL® ve ebrary® markaları ile Summon® keşif 
aracı, Flow™, Pivot™ ve Intota™ kütüphane hizmet platformu gibi önemli 
araştırma araçlarıyla esnek çözümler sunuyor. 
Genel merkezi Ann Arbor Michigan’da olan firmanın dünyanın farklı yerlerinde 
ofisleri bulunuyor. 
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