bibliotheca quickConnect ™

self-servis kolaysa kullanılır
Selfservis yazılımımız en baştan itibaren kütüphane kullanıcılarımız için tasarlandı.Selfservis ürün yelpazemizde
bulunan bütün selfcheck çözümlerimizde bulunan quickConnect™ yazılımımız, her yaştan kullanıcı için
büyüleyici bir deneyim yaşatır; ödünç iade işlemlerini çok kolay hale getirir.

Okuyucularınız için tasarladık
Sesli, görsel ve dokunmatik ekran özellikleri ile, selfservis
işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirmeleri için
kullanıcılara rehberlik yapar.

Hızlı ve kolay iş akışı
Modern iş akışı, hızlı selfservis deneyimi yaşatırken okuyucular
da işlemlerini minimum adımda gerçekleştirir.

İlgi çekici içeriklerle dolu
Duyurular, tanıtımlar, okuyucuya özel tavsiyeler gibi cezbedici
bir self servis deneyimi yaratır.
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çalıştırarak, okuyucularınıza bütün dijital koleksiyonunuzu selfcheck
sisteminiz üzerinden sunabilmeyi hedefledik. Ödünç alma işlemi
sırasında eBook ve eAudiobook koleksiyonunuzdan önerilen veya
benzer içerikli kaynaklar kullanıcıyı rahatsız etmeden selfcheck
ekranında sunulur, okuyucu farkında bile olmadan daha sonra
okumak istediğini kaynakları cloudLibrary™ digital rafına taşırlar !

Dijital kütüphaneniz için yeni okuyucular kazanın
Önemli eBook ve eAudiobook yayıncılarının en çok okunanları

Sisteme basit giriş ve kayıt süreci
Sistemler arasında çok yönlü senkronizasyon

bibliotheca entegre selfservis ve eContent platform çözümü sunan tek şirkettir.
Kütüphanelere eşsiz fiziksel, dijital ve selfservis deneyimini sağlayan bir platform ile
sunmaktadır..
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Önerilen kitaplar ile keş fi arttırın
Sektörün öncüsü firmalarla iş birliği yaparak okuyuculara okudukları kitaplara benzer
önerilerde bulunuyoruz. Okuyucularınızın kütüphanenize tekrar gelmelerini, önerilen
kitapları keşfetmelerini sağlıyoruz..

Okuyucularınız sevdikleri kitapları bulurlar
Okuyucularınızın kitap ödünç alırken, benzer içerikli kitap
öneriler ile koleksiyonunuzdaki gizli hazineleri keşfetmelerini
sağlıyoruz.

Bir sonraki okunacak kitabı keşfetmek
quickConnect™ yazılımı üzerinden okuyucular önerilen
kitap listesini veya okumak istediğikitabın detaylı bilgisini
kendilerine eposta ile gönderebilirler.

En iyi bilgi veren kitap ayracı
Bir çok okuyucu önerilen kitapların listesini çıktı bilgilendirme
fişi olarak aldıktan sonra kitap ayıracı olarak kullanırlar.

Dolaşımı arttırır
kitap önerileri sayesinde, kullanıcıların tekrar kütüphaneye
gelmelerini sağlayarak, dolaşımı arttırır.
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shown: selfCheck ™ 500
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duyurularla dikkatleri üzerinize çekin
quickConnect™

yazılımı,

duyurulmasını sağlar.

selfcheck

ekranından

kütüphanenize

Dokunmatik ekranda dilediğiniz etkiliği

özel

etkinliklerin

ön plana çıkarabilirsiniz.

Programların ve organizasyon duyurularınızla daha fazla dikkat çekebilirsiniz.

kütüphanenize dikkatleri çekin
selfCheck™ ekranı üzerinden dikkat çekici tanıtım
etkinlikleri ile kütüphane etkinliklerinizi hedef kitlenize
ulaştırın.

İz bırakın
Okuyucularınız ödünç -iade işlemlerini gerçekleştirirken
onların tüm dikkatini üzerinize çekersiniz.

Katılımları arttırın
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Okuyucu topluluklarınızı kütüphanenizin sunduğu güzel
hizmetlerinizden ve etkinliklerinizden haberdar edin.

Başlamak ve kişiselleştirmek çok kolay
Seçilebilir farklı ekran tasarımları

Belirlediğiniz zaman diliminde, etkinlik haberleri görüntülenir
Etkinlik duyurularınızın sırasını ve görüntüsünü siz belirleyin
Evanced hesabına erişim
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Resim: selfCheck ™ 1000
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bütün selfCheck™ çözümlerinde standart
QuickConnect™ yazılımı, bütün selfcheck çözümlerimiz ile çalışabilecek şekilde geliştirildi. Dilediğiniz
herhangi bir bibliotheca selfcheck birimi ile bu eşsiz deneyimi yaşayabilirsiniz. quickConnect™ yazılımı ile
kütüphane tanıtım faaliyetlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

bibliotheca müşterisi misiniz? Bizimle iletişime geçin ve hemen bu harika özelliklere erişim kazanın.
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Kolay arka plan yönetimi
Okuyucu tarafında olduğu gibi quickConnect™ yazılımının yönetim arayüzü de çok
güçlü tasarlandı. Birçok bilgi ve istatistiğe ulaşabileceğiniz geliştirilmiş yönetici araçlarına
sahipsiniz. libraryConnect™ yazılımı ile font büyüklüğü, yeni renkler, yeni temalar ile ekran
tasarımlarını değiştirebilirsiniz, duyuru panolarını hazır şablonlarla tasarlayabilirsiniz.

Ana ekran tasarımını değiştirmek
Kurumunuza özel değişiklikler yapabileceğiniz onlarca farklı şablon
ve temadan dilediğiniz seçebilirsiniz.

Verileri değerlendirmek
Güçlü raporlama araçlarını kullanarak selfcheck istatistiklerini
izleyebilir, tanıtım etkinlikleriniz ile kullanıcılarınızı nasıl etkilediğinizi
görebilirsiniz.

Tüm özellikler elinizin altında
Sistemin tüm özelliklerini kullanabilirsiniz veya kütüphaneniz için en
uygun olanı tercih edin.

ana sayfa
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dakikalar içinde sınırsız temalar yaratın
quickConnect™ yazılımı kütüphanelere sunulan en fazla kişileştirilebilir arayüzdür. quickConnect™ yazılımı
bir çok arayüz ve renk

seçeneği sunar. Bu seçeneklerden kütüphaneniz için en uygun oldugunu

düşündüğünüz temayı seçebilirsiniz. Tek zorluk birçok farklı seçenek nedeni ile karar vermek olacaktır.

Çeşitli temalar elinizin altnda
ve yaratıcı objelerle hazırlayacağınız temalarınızla
kütüphanenizin yaratıcı yüzünü okuyucularınıza gösterin. Temaları
üstüste kullanarak, kurumsal kimliğinizi yansıtacak en uygun tasarımı
hazırlayın.
Hareketli

Kütüphane renklerinizle eşleşen renklerle
zenginleştirin
Temanızı seçmeniz sadece başlangıç; standart bir renk seçimi veya
kurumunuz
ile
eşleşen
uygun
renk
seçimi
ile
temanızı
kurumsallaştırabilirsiniz.

Kullanımı kolay ara yüz ile dosyalarınızı yükleyin
Ekran temanızın tasarımını yapmak, resimlerinizi seçmek özelleştirmek,
logonuzu yerleştirmek sizin için kolay ve eğlenceli hale getirildi.
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