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Kütüphaneler için 

Alan Yönetim Sistemi   

Avrupa’nın önde gelen kütüphaneler 
topluluğuna katılabilirsiniz 

 
Avrupa'da 800.000'den fazla kullanıcı tarafından 

seçilen Affluences Kütüphane Alan Yönetim 

yazılımı, sizi daha görünür kılarken, ziyaretci 

akışlarınızı yönetmenize yardımcı olur. 

Kütüphanenizin gerçek zamanlı doluluk oranını 

ve diğer önemli bilgileri paylaşarak 

ziyaretçilerinize optimum bir deneyim sunun: 

açılış saatleri, rezerve edilebilir kaynaklar... 

 
 
 
 
 

700+ 
kütüphane 

730,000 
aylık görüntülenme 

800,000 
      son kullanıcı 

 

 

 

 
 

Bize katılın    Affluences uygulamasında görüntülenen                        

kütüphanenizin gerçek zamanlı doluluk oranı 

 
     Kütüphanenizin ayrıntılı profiline mobil cihazlar  

üzerinden erişilebilme 

 

 
      Kütüphanenizdeki çalışma odaları için 

rezervasyon hizmeti 

 

 
Öğrencilerinizin ve diğer ziyaretçilerinizin ilgisini 

çekebilecek etkinliklerin duyurusu ve paylaşımı 

 

 
Kullanım oranlarını izleyin ve yönetici 

kontrol panelinizden raporlar oluşturun

http://www.affluences.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

Görünürlük kazanın ve  
kütüphane bilgilerinizi 
sergileyin. 

Ziyaretlerinizi iyileştirmek 
için doluluk verilerinizi 
paylaşın. 

 
Affluences'daki kütüphanenizin özelleştirilebilir ayrıntılı 
bilgilendirme sayesinde, onlarca okuyucu tarafından 
görüntülenebilirsiniz. 

Kurumunuzun görünürlüğünü artırırken hizmetlerinizi ve 

etkinliklerinizi öne çıkarır, kolayca bulunabilecek durumda 

olabilirsiniz. 

Yönetici kontrol paneli ile Affluences mobil profiliniz 

üzerinde tam kontrole sahip olun. Açılış saatlerini ve diğer 

yararlı bilgileri yalnızca birkaç adımda düzenleyin. 

Okuyucularınıza doluluk hakkında doğru bilgi verin ve 
yoğun olmayan    saatlerde    ziyaret    etmelerini    teşvik    
edin! 

Okuyucular doluluk ve gerçek zamanlı ku l lan ım 

tahminler i  paylaşımında,  kütüphaneyi ziyaret etmek için 

en iyi zamanı seçebilirler. Ziyaretçi akışınız gün boyunca 

düzelir. 

Pop-up mesajlar ile hatırlatmalar, etkinlik duyuruları  veya 

beklenmedik kapanmalar gibi özel bilgileri paylaşmanıza 

da yardımcı olabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alan rezervasyonu 
için  sezgisel olarak  
teklifte bulunabilirsiniz 

İstatiksel bilgilerden ve 
doluluk eğilimlerinden en 
iyi şekilde yararlanın. 

 
 
 

Öğrencilerinize, onlara özel bir yer ayırmak için basit bir 
araçla hizmetlerinizi güçlendirin, tekrar gelmeleri için  
tahmin etmelerini  sağlayın ve gelişlerini izleyin ve 
sosyal mesafeyi korumalarını sağlayın. 

 

Bir yer mevcut olduğunda, kullanıcılar bunu herhangi bir cihazda 

birkaç saniye içinde rezerve edebilir. 

Yeniden bilgi girmenize gerek yok, e-posta adresi ile rezervasyonu 

yapmak ve işlem onayı almak için yeterli. 

Zaman kazandıran bu çözümle, rezervasyonları ve 

kaynaklarınızın kullanımını doğrudan yönetici portalından takip 

edebilir ve yönetebilirsiniz. 

Kütüphanenizde ki alanlarla ile ilgili tüm ölçümleri 
yönetici hesabından izleyebilirsiniz: doluluk oranı, 
ortalama rezervasyon süresi ve kullanım durumu. 

 

Tüm verilerinizi görselleştirebilir ve ardından kayıt veya karar 

verme amacıyla zaman içinde karşılaştırabilir, dışa aktarabilir 

ve izleyebilirsiniz. 

 

 

 
Mobil cihazlarda yapılan işlem oranı 

(Kaynak Médiamétrie Ekim 2018) 

 
 

 

 

 
 

 

Daha fazla bilgi için 
bilgi@geminibilgi.com.tr 
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