PERSBERICHT
RESEARCHSOFTWARE.COM ‘Ruby’ sponsor van het ANKOSLink 2016 event
HAARLEM, 12 maart 2016 ‐‐ Researchsoftware.com is de ‘Ruby’ sponsor van het ANKOSLink 2016
event, dat plaats zal vinden van 7‐9 april 2016 in het Kremlin Palace Convention Center in Kundu‐
Antalya, Turkije. Hiermee onderstreept Researchsoftware.com het belang van het Anatolian
University Libraries Consortium (ANKOS) en haar leden nog eens en persisteert haar toewijding aan
de Turkse universiteiten, ‐onderzoeksinstituten en ‐ studenten door hen te voorzien van de meest
krachtige research tool en reference manager voor het doen van onderzoek.
“Wij zien een enorme groei in interesse in en gebruik van Thomson Reuters EndNote, de
industriestandaard bibliografische hybride software voor desktop, online en iPad®, in gebruik bij
miljoenen onderzoekers en studenten wereldwijd voor het publiceren en beheren van citaten en
referenties. Met EndNote’s meest recente features ‘Online sharing’ en manuscript matcher, die
gebruikers in staat stellen om de voordelen van desktop, online en iPad® te combineren bij het delen
van libraries en het vinden van de beste journals voor publicatie van hun research, hebben Turkse
organisaties de beschikking over het ultieme gereedschap voor research & development dat hen
helpt samen te werken, know‐how te materialiseren en hun academische performance te
verbeteren, resulterend in innovatie en acceleratie”, zegt Suat Tuzgöl, CEO en oprichter van DISC bv
en Researchsoftware.com.
Op dit moment hebben bijna 50 Turkse universiteiten, inclusief de grootste tien in grootte en 70%
van de top tien qua academische performance, zich al gecommiteerd aan de ANKOS Consortium
EndNote (Online) Sitelicentie‐overeenkomst die speciaal in het leven is geroepen voor de ANKOS
leden en hun Professoren, Researchstaf, Researchassistenten, Onderzoekers, Promovendi en
(promoverende) studenten. Om Turkse universiteiten en instituten te enthousiasmeren en aan te
moedigen zich bij deze Thomson Reuters EndNote (Online) Sitelicentie‐overeenkomst aan te melden,
organiseert Researchsoftware.com EndNote (Online) seminars in heel Turkije.
Over Researchsoftware.com
Researchsoftware.com is de ‘preferred distributor partner’ voor de Benelux en Turkije van
wetenschappelijke software‐uitgevers zoals Thomson Reuters en Design Science.
Researchsoftware.com is een label van een 15 jaar oud bedrijf DISC bv, opgericht in Nederland met
kantoren in Nederland en Turkije. Naast distributie en verkoop houdt Researchsoftware.com zich ook
bezig met training en ondersteuning voor eindgebruikers en organisaties. Het klantenbestand is zeer
divers en bestaat uit academisch medische centra, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen,
farmaceutische‐, petrochemische‐, biotechnologische‐, zuivel‐, zaadveredelingsbedrijven, research &
onderzoeksinstituten, bibliotheken, musea, overheidsorganisaties en Ministeries, kortweg overal
waar onderzoek een centrale en essentiële rol speelt. Een overzicht van enkele van onze klanten is te
vinden op http://www.researchsoftware.com/nl/clients.
Over ANKOS
Het Anatolian University Libraries Consortium (ANKOS) is opgericht in 2000 met twaalf bibliotheken
en drie database abonnementen. Bestaand uit een grote groep van bijna 50 vrijwilligers en met
inmiddels meer dan 1.500 getekende overeenkomsten, biedt het ANKOS Consortium tegenwoordig
toegang tot een aanbod van 83 smaken Online datatabases en tools van meer dan 60 Uitgevers aan
Universiteiten, Hogescholen voor beroepsonderwijs, de Scientific and Technological Research Council
of Turkey (TÜBİTAK), Research instituten, de Politie‐ en Lerarenacademia, de Turkish Military
Academy and Hospital (GATA), Academisch Medische Centra (Istanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi), Ministeries en Overheidsinstituten, de National Library of
Turkey, de National Bank of Turkey en aan de Turkse Atomic Energy Foundation.
Vandaag de dag hebben faculteitsleden van 176 universiteiten van over heel Turkije alsmede
personeel van onderzoeksinstituten en andere organisaties toegang tot bibliografische tools en full‐
text databases op het gebied van wetenschap, mathematica, sociale wetenschappen, humane
wetenschappen, medicijnen, agricultuur, business, educatie, informatica en computertechnologie, en
engineering. Het ANKOS Consortium houdt jaarlijks een ANKOSLink‐event waarbij alle ANKOS‐leden
en externe bedrijven worden uitgenodigd aan het event deel te nemen.
ANKOS gaat zij aan zij met de andere consortia van bibliotheken van de wereld als lid van de
International Coalition of Library Consortia (ICOLC), de Scholarly Publishing and Academic Resources
Coalition (SPARC), de Southern European Libraries Link (SELL) en de international initiative COUNTER
(Counting Online Usage of Networked Electronic Resources).
Meer informatie over ANKOS kunt u vinden op http://www.ankos.gen.tr/web/en en
meer informatie over het ANKOSLink 2016 event is te vinden op
http://www.ankoslink.org.tr/2016/en.
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