Pearson Kütüphane
Erişimi Kullanım
Kılavuzu

ÖNSÖZ
VitalSource Türkiye temsilcisi Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri ve Pearson Türkiye’nin ortak
çalışmaları sonucunda Pearson ders kaynakları kütüphane erişimlerine sunulmaktadır. Bu proje
kapsamında isteyen her kütüphaneye 2 aylık deneme erişimi sunulmaktadır. Sonrasında dileyen
kütüphaneler yıllık sözleşme çerçevesinde ücretli olarak erişimlerine devam edebilirler. Çağlayan ve
Pearson arasında yapılan bu çalışma bilindik veri tabanlarından farklı olarak ders kitaplarını da
içermekte ve kütüphaneye kitapların seçim şansını sunmaktadır. Yani kütüphane istemediği kitaplara
para vermek zorunda değildir. Fiyatları kütüphanenin seçeceği kitap sayısı ve yine kütüphanenin
belirleyeceği her bir kitaba aynı anda kaç kullanıcının erişebileceği belirlemektedir. Ücretsiz deneme
erişimlerinde kaynak kısıtlaması yoktur ve Pearson’ın kütüphanelere sunduğu tüm kitaplar dijital
ortamda sunulur. Bunun yanında ücretsiz deneme erişiminde her bir kitaba aynı anda 3 kullanıcı
erişebilir.

Dijital platformun kapsamında ve deneme erişimi süresince kaynaklar kütüphane ağı içerisinde
kullanılmaktadır. Alt sayfalarda daha detaylı belirtildiği üzere kitabı açma aşamasında email
adresiyle kayıt olunarak kaynaklar kütüphane ağı dışında da kullanılabilir.

Tüm talep, şikâyet ve sorununuz için destek@caglayan.com adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

İyi günlerde kullanmanız dileğiyle…
Çağlayan Kitabevi ve Eğitim Çözümleri A.Ş.

1. DİJİTAL SİSTEM İÇERİSİNDE İSTENİLEN KAYNAĞIN AKTİF DURUMA
GETİRİLMESİ VE AÇILMASI
A. Önemli Bilgiler
a. Önsözde de belirttiğimiz üzere deneme erişimi sürecince her bir kitaba aynı anda sadece 3
kullanıcı erişebilir. Bu her bir kitap için 3 slot anlamına gelmektedir.
b. Kullanıcı, açmış olduğu her bir kitaba 24 saat süreyle erişebilir. 24 saatin sonunda sistem
otomatik olarak kitabı kullanıcıdan alır. 24 saat sonrasında kullanmaya devam etmek isteyen
kullanıcıların kitabı tekrardan aktif duruma getirip açması gerekmektedir.
c. Kitabı kullanan kullanıcının işi 24 saatten az bir sürede biterse kendisi kitabı iade edebilir. İade
edilmeme durumunda yine sistem 24 saatin sonunda otomatik olarak kitabı alır.

B. Kitabın Aktif Duruma Getirilmesi ve Açılması
Sistem içerisinde kitabı aktif hale getirmeniz ve açmanız aşağıdaki ekran görüntüleriyle
belirtilmiştir.

1. Öncelik açmak istediğiniz kitabın altında bulunan “Select to activate” butonuna (turuncu
okla gösterilen) tıklamanız gerekmektedir.

2. “Select to activate” butonuna tıkladıktan sonra aynı yerde “Launch” butonu aktif
olmaktadır.

3. “Launch” butonuna da tıkladıktan sonra kitabınızı açma aşamasına geçeceksiniz.
4. Bu aşamada sistem size aşağıdaki gibi 2 seçenek sunmaktadır;

a. Email adresiyle platforma kayıt olmak… Normal
şartlarda kaynakların kullanımı sadece kütüphane
ağı içerisinde olmaktadır. Lakin siz kitabı açma
aşamasında platforma email adresinizle kayıt
olarak, kitabınızı kütüphane ağı dışında,
telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü
bilgisayarınızda online veya offline olarak
kullanabilirsiniz.


Kütüphane ağı dışında mobil cihazlardan erişmek için Apple Store veya
Google Play’den (mobil işletim sisteminize göre) “Bookshelf”
uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Sonrasında yukarıda belirtilen
(email adresiyle platforma kayıt olmak…) kayıt aşamasında

belirlediğiniz email adresi ve şifreyle Bookshelf’ e girip kitabınızı
kullanabilirsiniz.


Dizüstü ve masaüstü cihazlarınız için de
www.vitalsource.com/download adresinden işletim sisteminize uygun
programı indirip yüklemeniz gerekmektedir. Sonrasında yine yukarıda
belirtilen (email adresiyle platforma kayıt olmak…) kayıt aşamasında
belirlediğiniz email adresi ve şifreyle Bookshelf’ e girip kitabınızı
kullanabilirsiniz.

b. “No thanks, I’ll skip this step” ile direkt kitabı açma… Bu seçenek ile herhangi bir
kayıt işlemine girmeden direkt kitabı açarsınız.

C. Alternatif Olarak Kitabın Aktif Duruma Getirilmesi, Açılması ve Kütüphaneye İade
Edilmesi
Kitabınızı alternatif bir yoldan aktif duruma getirebilir, açabilir ve 24 saat içerisinde işinizin
bitmesi durumunda iade edebilirsiniz. Gerekli işlemler aşağıdaki ekran görüntüleriyle
belirtilmiştir.

1. Aşağıdaki ekran görüntüsünde belirtildiği gibi turuncu daire ve okla işaretlenin yere
tıklayınız.

2. “Select to activate” i işaretleyiniz ve “Activate” butonuna tıklayınız.

3. “Return Now” a tıklayarak aktif hale getirdiğiniz kitabı kütüphaneye iade edebilirsiniz.
“Launch” a tıkladığınızda ise aktif hale getirdiğiniz kitabı açabilirsiniz. Kitabı açtıktan sonra
da 24 saat içerisinde işinizin bitmesi durumunda “Return Now” diyerek kitabınızı
kütüphaneye iade edebilirsiniz.

“Launch” a tıkladığınızda yine sistem size 2 seçene sunar;

a. Email adresiyle platforma kayıt olmak… Normal
şartlarda kaynakların kullanımı sadece kütüphane
ağı içerisinde olmaktadır. Lakin siz kitabı açma
aşamasında platforma email adresinizle kayıt
olarak, kitabınızı kütüphane ağı dışında,
telefonunuzda, tabletinizde, masaüstü veya dizüstü
bilgisayarınızda online veya offline olarak
kullanabilirsiniz.
b. “No thanks, I’ll skip this step” ile direkt kitabı açma… Bu seçenek ile herhangi bir
kayıt işlemine girmeden direkt kitabı açarsınız.

D. Vurgulamalar
Yukarıdaki sayfalarda belirttiğimiz şekilde, kitabınızı aktif hale getirebilir, açabilir ve işiniz
bittiğinde de iade edebilirsiniz. Önemle vurguladığımız kısımları aşağıda maddeler halinde
bulabilirsiniz;
1. Ücretsiz deneme süresi boyunca kaynak kısıtlaması yoktur. Pearson’ın kütüphaneler için
sunduğu tüm kaynaklara ulaşabilirsiniz.
2. Deneme erişimi sürecince her bir kaynağa en fazla 24 saat boyunca erişebilirsiniz. 24 saat
sonunda kullanmaya devam etmek isterseniz, kitabı tekrardan aktif edip, açmanız
gerekmektedir.
3. Deneme erişimi sürecince herhangi bir kaynağa anda sadece 3 kullanıcı erişebilmektedir.
3. kişiden sonra kitap kullanıma kapanır. Ta ki kullanıcılardan birinin 24 saatlik süresi
dolana kadar veya kullanıcılardan biri kitabı kütüphaneye iade edene kadar. Herhangi bir
kitaba 3 kişi eriştiği anda kitap erişim aşağıdaki gibi kapanmaktadır.

4. Kaynaklar normalde sadece kütüphane ağı içerisinde kullanılmaktadır. Lakin kitabı açma
aşamasında email adresinizle sisteme kayıt olursanız kitabınızı kütüphane ağı dışarısında
da telefonda, tablette, masaüstü ve dizüstü bilgisayarda online veya offline olarak
kullanabilirsiniz.

