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Düzenleme, İşbirliği Yapma, Keşfetme www.mendeley.com   
 

Mendeley Kurumsal Sürüm  
 
Gelişmiş kullanıcı faydaları ve ilave kurumsal destek özelliklerine sahip kurumsal Mendeley sürümü.  
 

Mandeley size araştırmanızı organize etme, meslektaşlarınız ile işbirliği yapma, yeni içerikler 
keşfetme ve dört milyondan fazla kullanıcı ile irtibat sağlamaya yardımcı olur. Bunu nasıl 
kullanacağınız size kalmış: masaüstü, iOS veya  Android uygulamalarını kullanın veya internet 
tarayıcınızdan web kütüphanenize erişin. Bunlardan hangisini seçerseniz seçin Mendeley ile 
araştırmanız nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarsanız hazır olacaktır.  
 
Araştırmacılar için 
Mendeley  

 

Kütüphaneciler için Mendeley  

 

  İlk araştırmaları yapın 

 Makale yazın, fon başvusuru yapın veya 
değerlendirin 

 Proje ekipleri veya laboratuar grupları 
içerisinde işbirliği yapın 

 Mendeley Suggest özelliği ile 
kişiselleştirilmiş makale önerileri alın. 

 İşbirliği ortaklarını belirleyin 

 Kendisini ve araştırmanızı görünür kılın 

 İleri analizler ve işbirliği özellikleri  

 Gerçek zamanlı dergi kullanım bilgileri elde edin 

 Kurumunuzun araştırma çıktılarını takip edin 

 Sosyal bağlantıları hızlandırın. 

 
MENDELEY + 

 

Yüksek kaliteli 
yükseltmeler 
 

=  

MENDELEY 
KURUMSAL 
SÜRÜM 

Analitik 
gösterge 
paneli  
 

Kurumsal 
hizmetler  

 
Geliştirilmiş ve genişletilmiş olarak, Mendeley Kurumsal sürüm temel Mendeley yeteneklerine 
dayalıdır ve araştırmacılar ve kütüphaneciler için ilave özellikler içerir: 
 

 Araştırmacıları daha üretken ve işbirliği gücü ile güçlendirmek için yüksek kalitede yükseltme  

 Kütüphanecilere kurumsal bilgi hedeflerini ve araştırmacı ihtiyaçlarını daha iyi yönetme ve 
desteklemeleri konusunda imkân vermek için analiz gösterge paneli 

 Mezunlara 12 ay yüksek kalitede erişim sağlamak için Mezun Politikası  

 Kişiselleştirilmiş eğitim toplantıları. İlaveten, kütüphaneciler ve kullanıcılar tüm eğitim araçları 
için online kaynak merkezi erişimine sahiptirler. 

 24 x7 küresel online destek hizmetleri. 

 MIE önceliklendirmesini desteklemek için yayılım programı  
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Mendeley Kurumsal Sürüm  
Yüksek kaliteli yükseltmeler 
Mendeley Kurumsal Sürüm 
araştırmacılarınızı daha fazla üretkenlik ve 
işbirliği seçenekleri ile güçlendirir. 
 Daha fazla depolama alanı 

kullanıcılarınıza kendi kişisel 
kütüphanelerinde daha da fazla tam 
metin makale kaydetme ve organize 
etme imkanı tanır ve bulutta 
yedekleme için daha fazla online yer 
verir. 

 Geniş ekip planları kullanıcılarınıza 
daha fazla özel çalışma grubu kurma ve 
dünyanın herhangi bir yerinde daha 
fazla meslektaş ve ortak ile işbirliği 
imkânı sağlar. 

 Yüksek kaliteli yükseltme özelliği sizin 
kullanıcılarınıza kendi özel 
kütüphanelerine çok daha değerli içerik 
ekleme ve günlük görevlerinde zaman 
tasarrufu ile üretkenliklerini artırma 
imkânı tanır.  

Mendeley Kurumsal Sürüm  
Analiz gösterge paneli 
Mendeley analiz gösterge paneli 
kütüphanecilere kurumunuzun 
araştırma ve yayın faaliyetlerini 
anlamada yardımcı olur, yayın etkisinin 
anlaşılmasında yardımcı olur 
(Mendeley okuyucu sayısına dayalı 
olarak) ve kurumunuz içerisinde ve 
ötesinde işbirliğini hızlandırmaya 
yardımcı olur.  
Araştırmacılarınızın çalışmaları için 
hangi kütüphane koleksiyonlarının 
önemli olduğunu ve en önemli 
bulgularını yayınlamak için hangi 
yayınlara güvendiklerini kolayca 
görebilirsiniz. 
 
Gösterge paneli: 

 Kurumsal düzeyde araştırma ve 
yayın davranışını anlamanıza 
yardımcı olur ve daha iyi kütüphane 
tedarik stratejileri konusunda bilgi 
verir.  
Mendeley okuyucu bilgilerine dayalı 
olarak sizin kurumunuz içerisinde 
araştırma tüketimi ve üretimindeki 
eğilimleri izler  

 Kurumunuzun kütüphanesini ve 
koleksiyonlarını doğrudan 
kurumunuzdaki araştırmacılara 
bağlar.  

Mendeley Kurumsal Sürüm  
Kurumsal hizmetler 
Mendeley Kurumsal Sürüm ile ürünlerin ve 
ayrıca kurumsal hizmetlerin kurumsal bir 
versiyonunu ve kombine Mendeley ve 
Elsevier organizasyonu ile beklediğiniz 
desteği elde edersiniz: 
 Mendeley erişiminin ve yararlarının tüm 

öğrenciler, öğretim üyeleri ve 
araştırmacılar için mevcut olmasını 
temin etmek için kütüphane ekibine 
dağıtım ve sürekli yeni ürün tanıtma 
programı oluşturma ve icrasında yardım. 
Bunun içerisinde sunum stratejisi, 
platformlar-arası geçiş  ve kullanım 
analizleri ile destek bulunur.  

 Online veya kişiye verilen kurum için 
kişiselleştirilmiş eğiticiyi eğitme 
toplantısı. İlaveten kurum bütün eğitim 
araçları için online kaynak merkezine 
erişime sahip olur.  

 Online Mendeley yardım masası ekibi ile 
ve küresel olarak 24 x 5 online Kurumsal 
OSCS Destek Hizmeti ile geliştirilmiş 
müşteri desteği 

 Uzatılan 12 aylık onur süresi, sizin yeni 
mezun olan/ ayrılan kullanıcılarınıza 
seçkin yararları korurken Mendeley 
hesaplarını nasıl kuracaklarını belirleme 
imkânı tanır.  

 

 
Öğe  

 
MENDELEY 

 
MENDELEY 

Bedelsiz Kurumsal sürüm  

Kişisel kütüphane alanı 2 GB 5GB 

Paylaşılan kütüphane alanı  20 GB 100 GB 

Özel grup maksimum kişi sayısı  3  25’e kadar  

Özel grupların sayısı 1 Sınırsız  (Sistem set = 1000) 

Mendeley Suggest aracı ✓ ✓  

Kurumsal ana sayfa ✘ ✓  

Analiz gösterge paneli  ✘ ✓  

Müşteri destek hizmeti Sadece online • 24x5 Elsevier  OSCS 

• Öncelikli online destek 

Eğitim Sadece online kaynak merkezi üzerinden 
• Özelleştirilmiş bir eğitici eğitim toplantısı  

• Online kaynak merkezine erişim 

MIE kurulum  hizmetleri  ✘ ✓ 

Aylık kullanım raporu ✘ ✓ 

Mezun politikası ✘ ✓ 


