OverDrive kullanım kılavuzu
Erişim adresi: https://msgsu.overdrive.com/

1.

https://msgsu.overdrive.com/ bağlantısını tıklayarak Mimar Sinan Üniversitesi – OverDrive dijital
kütüphanesine erişebilirsiniz.

2.

Kişisel hesabınızda oturum açabilmeniz için ekranın sağ üst köşesinde yer alan “sign in” bölümüne
tıklamanız gerekmektedir.

3.

Personelseniz sicil numaranızı, öğrenciyseniz öğrenci numaranızı işaretli alana yazıp “sign in” e
tıkladığınızda oturumunuz açılacaktır. Personelin sicil numarası önüne iki tane 00 (sıfır) yazması
gerekmektedir.

4.

Giriş yaptıktan sonra OverDrive ana sayfaya yönlendirileceksiniz ve kaynak ödünç alabileceksiniz.
Kaynak ödünç alınabilir durumda ise başlığın üstünde “available” bilgisi görünür. Koleksiyonda yer
alan kaynakların “konulara göre” dağılımını görmek için “subjects” e tıklayabilirsiniz. Koleksiyonda
arama yapmak için ise sağ üst köşede yer alan büyüteç simgesine tıklayabilirsiniz. Kişisel hesabınızı
görüntülemek için “my account”a tıklamanız gerekmektedir.

5.

Bir kaynağı ödünç almak için kitaba tıklayınız. Aşağıdaki ekran sizi karşılayacaktır. Bu sayfada kitap
hakkında bilgileri, kitaptan kaç kopya olduğu ve kitabın format bilgisi yer almaktadır. Kitabı ödünç
almak için “borrow” a tıklayınız. Kitabı ödünç almadan incelemek isterseniz “read a sample” ı
tıklayınız.

6.

Kitabı ödünç alır almaz, üst menüde bir bilgi notu görünür. Bu bilgi notunda kitabın sisteme dönüş
zamanı görünmektedir. Sistem, 9 Kasım 2016 gününe kadar bu kitabı ilgili hesaba tanımlamıştır.
Kaynak, 9 Kasım gününden sonra otomatik olarak iade edilecektir. Kitabı hemen okumaya başlamak
için “read now” a tıklayabilirsiniz.

7.

“Read now” a tıkladığınız anda OverDrive Read platformu açılır ve artık kitabınızı okuyabilirsiniz.

8.

OverDrive elektronik kitap okuma deneyiminizi iyileştirmek adına size yenilikçi özellikler
sunmaktadır. Kitabın üzerinde herhangi bir yere tıkladığınız takdirde aşağıda menü açılacaktır. Bu
menü üzerinden kitap içinde tarama yapabilir, okuma ayarları üzerinde değişiklik yapabilir (font,
punto, ekran ışığı) veya sayfaya ayraç ekleyebilir, kitap içinde bölümlerde gezinti yapabilirsiniz.

9.

Tarama yapmak için büyüteç simgesine tıklayınız. Tarama metnini sol sütunda açılan bölüme girerek
taramanızı gerçekleştirebilirsiniz.

10. Kitap hakkında detaylı bilgi ve ayarlara ulaşmak için orta alanda bulunan “üç çizgi” simgesine
tıklayınız. Kitap bölümleri, okuma ayarları, ekran ışığı, çevrımdışı erişim ayarları gibi seçenekleri
görebilirsiniz.

11. Elektronik kitabınızı okurken anlamını bilmediğiniz bir kelime ile karşılaşırsanız OverDrive’ın sözlüğü
yardımınıza koşacaktır. Anlamını merak ettiğiniz kelimenin üstüne tıklayarak karşınıza açılan
pencereden “define” a tıklarsanız sözlük hizmeti devreye girecektir.

12. Kitabınız üzerinde not almak ve dilediğiniz aralıkta highlight yapmak isterseniz; bir kelime veya kelime
öbeği seçin. Karşınıza çıkacak menüde yer alan “highlight”a tıklayın. Sonrasında renk
seçeneklerinden birini seçerek işleminizi tamamlayın –dilerseniz not da ekleyebilirsiniz.- Kaynak
üzerinde yaptığınız işaretlemeler ve aldığınız notlar, size özel hesabınızda hep saklanacak olup,
kaynağı tekrar ödünç aldığınızda da karşınıza gelecektir.

13. OverDrive mobil cihazlarınızdan da erişebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bağlantı adreslerini
kullanabilirsiniz.
Iphone, IPAD: https://goo.gl/iivFSn
Android: https://goo.gl/zuy7ry

