
Kullanıcılar İçin Vetis
Vetis, kullanıcıların; hızlı, kolay ve güvenli  
biçimde kampüs dışından veritabanlarına 
bağlanabilmelerini sağlar. Tek şifre ile 
kampüs içi/dışı kolaylıkla ve güvenle 
bağlanıp araştırmalarını yapabilirler. 

Kurumlar İçin Vetis
Kullanıcı eğilimleri ve potansiyellerini 
belirlemek için Vetis’in sağladığı gelişmiş 
istatistik kabiliyetleri ile kurumlar, verdikleri 
hizmetlerin analizlerini kolayca yapabilirler. 
İçerik sağlayıcılardan bağımsız trafik verilerinin 
tümüne sahip olurlar.

ÜNİVERSİTELER İÇİN,
YENİ NESİL ERİŞİM...
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Vetis;

Günlük kullanıcı ve 
içerik  trafiği verilerini 
görüntülemenize 
olanak tanır.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu
uyarınca, kişilerin aradığı
anahtar kelimelerin kaydı
tutulmamaktadır.



Kurumlar, kullacı eğilimlerini ve potansiyelleri belirlemek için 
Vetis’in sağladığı gelişmiş istatistik kabiliyetleri ile verdikleri 
hizmetlerin analizlerini kolayca yapabilirler. 

Vetis ile veritabanı sağlayıcılardan bağımsız veri akış tra�ği analizleri yapabilirsiniz. 
Böylece içerik sağlayıcılardan bağımsız istatistik kabiliyeti kazanırsınız. Bu durum 
içerik belirleme ve satınalma süreçlerinde isabetli kararlar vermenize yardımcı olur. 

Belli Periyotlardaki kullanımları görmenize ve içerik kullanım haritası çıkartmanıza 
yardımcı olur. 

Her bir kaynağınızın kulllanım oranlarını çıkararak popülerliklerini görebilirsiniz. 
Böylece satın aldığınız veritabanlarının gerçek fayda durumu hakkında reel bilgi 
sahibi olursunuz.

Vetis, kaynaklarınızı aktif olarak kullanıp istifade eden kişi veya grupların kullanım 
miktarına göre analizlerini yapmanıza olanak tanır. Bunun sayesinde kaynak 
kullanımlarında ve yeni kaynak taleplerinde, gerçekleştirilen bu taleplerin verim 
analizlerini kolayca yapabilirsiniz.

Günlük bazda kullanıcı ve içerik  tra�ği yönüyle verileri görüntülemenizi sağlar.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca kişilerin aradığı anahtar kelimelerin kaydı 
tutulmamaktadır.

En önemli çalışma konularını ve kütüphane kullanıcılarınızın ilgilendiği arama 
terimlerini analiz etmenizi ve içerik temin etme süreçlerinde isabetli kararlar 
vermenizi sağlar.

İŞ ORTAKLARIMIZ İÇİN
VETİS’İN AYRICALIKLARI

Vetis;

Kullanıcılar ve 
Veritabanları için çok 
yönlü analizler 
yapmanıza imkan 
sağlar.

Vetis ile; içerik tedarikçilerinden bağımsız 
istatistik kabiliyeti kazanırsınız. 



Mesafe ve mekanlardan bağımsız, 
bilgiye güvenle ulaşabilmeniz için çalışıyoruz.

Gizliliğiniz Güvence Altında!

Vetis’in sahip olduğu “Akıllı maskeleme sistemi” ile kişisel 
verilerinizin kütüphane proxyleri üzerinden akması engellenir.

Tek Şifre İle Erişim...

Entegre olabilecek yapıdaki tüm kütüphane yönetim 
otomasyonlarına ek herhangi bir şifre gerekmeksizin erişin! 

Zaman ve Mekan bağımsız olarak bilgiye ulaşmanın rahatlığını 
yaşayın.

Teknik Detaylarla Uğraşmayın!

Vetis, veritabanlarına bağlanmak için gerekli bağlantı ayarlarını 
sizin için otomatik olarak yapar.

Herhangi bir proxy ayarlaması gerektirmeden sisteme 
bağlanmanızı ve veri tabanlarına uzaktan erişiminizi sağlar.

KULLANICILAR İÇİN
VETİS’İN AYRICALIKLARI

LDAP

Tek Şifre

Vetis LDAP sistemi ile uyumludur. Böylece tüm 
üyelikleriniz tek şifre üzerinden yönetilir.
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Üniversite veritabanına Vetis ile bağlandığınızda, 
hızlı bağlanırsınız.

VETİS’le veritabanlarına bağlanmak isteyen araştırmacılar öncelikle muhatap Üniversite kütüphanesi 
aracılığı ile başvuru yaparlar. Üniversite tarafından sağlanan imkan ile tanımlı olarak veritabanlarına 
bağlanırlar.

Aşağıdaki ekranda görüldüğü gibi Yordam BT Kütüphane Otomasyonu üye modülünde kayıtlı olan 
kullanıcı adı ve şifrenizi, kayıtlı değilseniz ve TEK ŞİFRE kullanıyorsanız kurum tarafından size verilen 
kullanıcı adı ve şifrenizi girerek “Oturum Aç” butonuna basınız.

Yordam BT Kütüphane Otomasyonu’nda yer alan üyelik bilgileri (kullanıcı adı, şifre) ile oturum açtıktan 
sonra sol taraftaki menü içerisinden VETİS bağlantısını kullanarak ilgili veritabanlarına ulaşabilirsiniz. 

Bu modülde görüntülenen veritabanları YordamBT Kütüphane Otomasyonu içerisinde yer alan VETİS 
modülüne önceden kaydedilen ve web erişimine açılmış olan veritabanlarıdır.
Açık olan veritabanlarının kullanılabilmesi için web sayfasını görüntülediğiniz tarayıcınıza VETİS eklentisi 
kurmanız gerekecektir.  Chrome veya Firefox  tarayıcıları kullanılabilir. İnternet Explorer eklentiye müsait bir 
tarayıcı olmadığı için kullanılamamaktadır.

Vetis eklentisini tarayıcınıza ilk defa kuracaksanız seçtiğiniz bir veri tabanı üzerindeki ok simgesine tıklayp 
ilgili veri tabanı penceresinin sol alt köşesinde “erişim için tıklayın”  bağlantısını kullanın. Kullandığınız 
tarayıcıya uygun eklentiyi kurmak için sayfanın üst tarafında açılan yardım penceresinden ilgili eklentiyi 
seçin.

Chrome için “Chrome’a Ekle” butonunu kullanarak ekleme işlemini tamamlayın ve ardından mutlaka 
tarayıcınızı tekrar başlatın. Bundan sonra adres çubuğunun üzerinde Vetis eklenti ikonu görünecektir. 

Firefox için “Add to Firefox” butonunu kullanarak ekleme işlemini tamamlayın ve ardından mutlaka 
tarayıcınızı tekrar başlatın. Bundan sonra adres çubuğunun üzerinde Vetis eklenti ikonu görünecektir. 

Üstte belirtilen işlemlerin ardından kurum tarafından erişime açılmış olan veritabanlarına istediğiniz yerden 
ulaşabilirsiniz.
Ayrıca gelen sayfa üzerinde bulunan açılır alan �ltrelerini kullanarak araştırmak istediğiniz veritabanları 
listesini de daraltabilirsiniz.

Herhangi bir veritabanına bağlandığınızda o veritabanının yasal olarak hangi kuruma ait olduğu bilgisini 
de aşağıdaki gibi görebilirsiniz. 

Vetis eklenti ikonu tarayıcınızda  pasif renkte ise, üye oturumu açmadığınızı veya herhangi bir veritabanı 
üzerinde araştırma yapmadığınız durumunu ifade eder. 
Vetis eklenti ikonu tarayıcınızda  kırmızı renkte ise, üye oturumu açtığınızı ve hangi veritabanı üzerinde 
araştırma yaptığınız durumunu ifade eder. 



Keşif aracı entegrasyonu ile
onlarca veritabanını aynı anda tarama imkanı.



Vetis İstatistik Sistemi’nin tüm hakları,Yordam Bilişim Teknoloji Danışmanlık Eğitim ve Elektronik Sistemleri San. Tic. A.Ş.’ye aittir
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