OverDrive Nedir?
OverDrive, 1.000.000 + fazla E-kitap,sesli kitap ve videoları sağlayan, milyonlarca son kullanıcıya
hizmet eden 2.000+ fazla yayınevi (Penguen, Blackstone, Wiley,Taylor&Francis vb. önemli
yayınevlerinden) 22.000+ kütüphaneye ( Chicago Public Library, Toronto Public Library,
National Library Board Singapore) hizmet veren global distribütördür.
OverDrive , dijital hak yönetimi (DRM) korumalı e-kitaplarınızı hiç bir kitap okuyucu programı
kurmadan ADOBE ID’ye gerek kalmadan okuma fırsatı sağlar.
OverDrive; yayınevleri, işletmeler, kütüphaneler, okullar ve perakendecilere; dijital sesli
kitapların, e-kitapların, müzik ve videoların güvenli yönetimi, korunması, ve ödünç verilme veya
satılmasına imkan vererek dijital ortamdaki varlıklarını maksimize etmelerine izin verir.
OverDrive dünya üzerindeki kütüphanelere dünyanın en geniş iPod®- uyumlu sesli kitap
koleksiyonunu sağlar.
iPod / iPhone / iPad, akıllı telefonlar, taşınabilir video araçları, ses oynatıcıları,
okuyucuları ve daha fazlası ile mükemmel bir uyum içinde çalışmaktadır.

eKitap

OverDrive Formatları
1.E-kitaplar
2.Video
3.Müzik
4.Sesli Kitaplar
1.000.000+ fazla popüler ve en çok satan e-kitap ve seslikitapları kapsamaktadır. OverDrive
Video uygulaması ile kütüphaneler için en geniş indirilebilir video koleksiyonu, 40.000+
üzerinde video ile OverDrive Music uygulamasıyla sanal websitesi üzerinden çeşitli türlerden
popüler müzik erişime açıktır.
İçerik
Genç erişkin ve çocuklar için heyecan verici yeni içerik





Popüler Çocuk ve Genç Erişkin Kitapları
Canlı romanlar, mizah dergiler
Disney’den interaktif ekitaplar
Streaming audio and video

OverDrive’ın Avantajları




Büyüyen dijital kitap ihtiyacını karşılayabilirsiniz,
Fiziksel koleksiyonunuzu tamamlayabilirisiniz,
Liderlik ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz,




Kütüphanenizi, kullanıcıların değişen taleplerine adapte edebilirsiniz,
Fiziksel işlem maliyetleri veya raf yeri yaratma problemi olmadan sirkulasyonu
arttırabilirsiniz,
Kütüphaneyi ziyaret etmeyen kullanıcılara erişebilirsiniz.



OverDrive’ın Özellikleri
E-kitaplara hızlı erişim, program indirmeye, kurmaya gerek yok! ADOBE ID’ye gerek yok
Tek adımda ödünç verme (One-Step Checkout™)
Tamamı güncellenmiş
Kütüphane kataloğu ile entegre edilmiş zengin keşif araçları
OverDrive Nasıl Çalışır?
Kendi ‘Sanal Kütüphanenizi‘kuruyoruz;
Tüm formatları destekleyen size özel bir web sitesi yaratıyoruz,
Koleksiyonunuzu seçiyorsunuz,
ILS, katalog, ve kütüphane ana sayfasıyla entegre ediyoruz,
Personelinizi eğitiyoruz ve kullanıcılarınıza sistemin tanıtılması konusunda yardım ediyoruz,

‘Sanal Kütüphaneyi’ kullancılarınız nasıl kullanır?

1.Aşama

2.Aşama

3.Aşama

• Kaynakları tara + ödünç al

• İndir

• Kullanmaya başla

Tek bir platrform üzerinden özel bir web sitesi kurularak; Kullanıcı ve personelin kullanımını
basitleştirir.Bu platform üzerinde ;
Kütüphanenizin markası,
Özel koleksiyonlarınız,
Marc kaydı opsiyonları,
ILS entegrasyonu bulunmaktadır.
Yeni Nesil OverDrive ile
Kendi kütüphane politikalarınıza göre «Sanal Kütüphane» nizi oluşturarak
Kullanımı kolay özel web sitesi aracılığıyla kolay gezinme,
E-kitaplara hızlı erişim,
Özel koleksiyonları izleme,
Kullanıcı hesabını yönetme ve bilgileri görüntüleme,
Barkod okuma teknolojisiyle kütüphane kataloğunda tarama yapma ve sipariş verme,
Kendi kitaplığını oluşturma ve yönetme,
Tek adımda ödünç verme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
OverDrive Read
E-kitap okumanın en güzel yolu OverDirve Read’in en büyük özelliği hiç bir ek ücret ödemeden
program indirmeye ve kurmaya gerek kalmadan! ADOBE ID’ye gerek duymadan
Her türlü mobil cihazdan,
E-kitap okuma,
Çevimiçi ve çevrimdışı okuma
Okuyucunun cihaz ve ekran boyutuna uygun olarak değişmekte ve kullanım kolaylığı
sağlamaktadır.
OverDrive Media Console Uygulaması
OverDirve Media Console uygulaması ile evde ya da hareket halindeyken kendi
kütüphanenizden sesli & ekitap okuyabilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz.
Seslikitap, müzik ve video için ücretsiz yazılımlar , oyna, transfer et, yönelim&tıklama
navigasyonu , erişilebilirlik özellikleri sağlamakla birlikte kitapların süresi de otomatik olarak
dolacaktır.
Bu uygulama, Windows, Mac, iPad, iPhone, Android telefonlar ve tablet, Kindle, NOOK,
Windows 8 PC ve tablet, Blackberry ve Windows Phone da dahil olmak üzere tüm mobil
platformlar üzerinde kullanılabilir.

OverDrive Media Station
OverDrive Media Station tüm dijital katalogunuzu e-kitap, sesli kitap, müzik ve video tanımak
için kullanıcılarınıza göstermektedir.
OverDrive Media Station OverDrive katalogunun erişim ve dolaşımını artırmak için mükemmel
bir yoldur.
Kullanıcılarınız indirmek ya da okumak istediği ekitap, sesli kitap ve videoları tarayarak
seçebilir, seçilen materyalleri akıllı telefonlarınıza ya da istediği herhangi bir cihaza QR kodu,
eposta ve Sms ile göndererek keyifle okuyabilirler.
Böylece kullanıcılaınız tüm kataloga rahatça erişebilir ve kolay bir şekilde kullanabilir.

Türkiye’den Örnekler

Ankara Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi

Daha fazla bigi edinmek için http://www.overdrive.com

