Deneme erişimi için bizimle iletişim kurunuz

Kütüphanenizde Devrim
7000+ gazete ve dergi 120+ ülke •
60 farklı dil

Hakkımızda daha fazla bilgi
PressReader; binlerce yerel ve uluslararası tam metin gazete ve dergiye, akıllı telefonlardan, tabletlerden ve
dizüstü bilgisayarlardan orijinal baskı formatında online erişim sağlamaktadır.
PressReader içeriği; dünyanın her yerinde kütüphanelerde, otellerde, havayollarında, kurumsal şirketlerde,
devlet dairelerinde, yolcu gemilerinde, havaalanı bekleme salonlarında, okullarda ve restoranlarda 60 faklı dilde
erişime sunulmaktadır.
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Tam Metin Elektronik İçerik. Tek Abonelik.
PressReader; iOS, Android, Windows ve BlackBerry 10 işletim sistemleriyle çalışan tabletler ve akıllı telefonlarda en
özgün gazete ve dergi okuma deneyimini sunar. PressReader sayesinde, tıpkı basılı bir yayın okur gibi, en sevdiğiniz
yayının geliştirilmiş bir elektronik bir kopyasını elinizde tutabilir ve kaliteden ve içerikten hiçbir ödün verilmemiş bir
şekilde bir baştan diğer başa okuyabilirsiniz.

PressReader HotSpot
PressReader HotSpot, kütüphanelere, dünyanın en
büyük elektronik gazete koleksiyonunu sunabilmeleri
için esneklik ve zenginlik sağlar. En son teknolojileri
kullanan PressReader, kullanıcılara, PressReader
mobil uygulaması üzerinden veya PressReader.com
üzerinden çevrimiçi olarak en sevdikleri yayınları
düzenli bir şekilde sunar.
Kütüphaneler, kullanıcılarına PressReader ağındaki
yayınlara erişim sunmak için kablosuz ağ erişimi
sunabilmektedirler.

Neden PressReader?

Kullanıcılarınız için faydaları nelerdir?

Alandan Tasarruf : Elektronik formatta
erişim özelliği raf alanı ihtiyacını azaltır

Kullanıcı dostu: PressReader’a erişim
için kişisel cihazınızı kullanabilirsiniz.

Erişim Kolaylığı: Binlerce küresel yayına
erişim için tek bir abonelik yeterlidir

Basit: Oturum açmak veya şifre
gerektirmez.

Maliyet Etkinliği: Mevcut kütüphane
bilgisayarlarını kullanır ve ilave sermaye
yatırımı gerektirmeyen kişisel cihazların
kullanılabilmesini sağlar.

Kullanışlı: Favori yayınlarınızı indirerek
offline ya da online olarak istenilen yer
ve zamanda okuyabilirsiniz

Zahmetsiz: Kurulum veya bakım
gerektirmez
Kütüphaneye Etkisi: Dünya çapındaki
tanınmış yayın koleksiyonu
kullanıcıların ilgisini çekmekte ve bu da
kütüphanenin daha çok ziyaret
edilmesini ve kütüphane hizmetlerinin
daha çok kullanılmasını sağlamaktadır.
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Eğlenceli: Gelişmiş kullanım
özellikleri ile interaktif okuma
deneyimi sunmaktadır.
Geniş Kapsamlı: Dünyanın her yerinden
binlerce yayına orjinal formatında erişim
sunulmaktadır. İçeriğe her ay yeni
yayınlar eklenmektedir

PressReader ne gibi özellikler
sunmaktadır?

“PressReader alıyoruz çünkü kütüphanemiz bu gazetelere ihtiyaç
duyuyor ve dünyanın en önemli gazeteleri doğrudan ekrandan
okunabiliyor ve bu da kütüphane kullanıcılarımız için daha fazla
erişim ve erişilebilirlik sağladı. PressReader, ayrıca arşivleme
çalışmalarımızı da çok kolaylaştırdı.”

Anahtar kelime ile arama: Aranılan
içeriğin kolayca bulunmasını sağlar
Tüm yayınlar çevrimiçi ve çevrimdışı
olarak okunabilir

Marju Remes Castell, Gothenburg Üniversitesi
“Çevrimiçi kaynaklara olan talep artıyor. PressReader, güçlü çevrimiçi
ürün grubumuz için harika bir ilave kaynak ve kullanım kolaylığı ve
gelişmiş özellikleri nedeniyle Bilgi Sistemleri Danışma Komitesinin de
ortak seçimi oldu. PressReader’ın personelimize ve halka en iyi
hizmeti sunacağından ve Vancouver Halk Kütüphanesini en yeni
hizmetlerle donatacağından eminiz.

SmartFlow: Makaleleri, sürekli,
akıcı ve yatay bir akışta sunan bir
özelliktir
SmartZoom teknolojisi, yakınlaştırılan
alanı, makalenin başıyla hizalar

Paul Whitney, Vancouver Halk Kütüphanesi Direktörü

Makaleleri sesli okuma özelliği
bulunmaktadır
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