Szanowni Państwo,
z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 13 grudnia 2016 (wtorek) w Bibliotece Głównej
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w godzinach 10:00-15:00, w sali nr 5 (parter) odbędzie
się spotkanie pod nazwą „Dzień z HAN-em”.

Organizatorami są Biblioteka Główna AGH, Krakowski Zespół Biblioteczny oraz producent HANa, firma H+H Software GmbH z Getyngi (RFN). Na spotkanie to zapraszamy zarówno
przedstawicieli bibliotek, które już obecnie zarządzają swoimi elektronicznymi źródłami informacji
za pomocą oprogramowania HAN, jak i te biblioteki, które są tym oprogramowaniem
zainteresowane.
W szczególności spotkanie skierowane jest do administratorów oprogramowania HAN.

Program obejmuje następujące zagadnienia:
•

HAN, co to jest?

•

Umiejscowienie HAN-a w różnorodnych infrastrukturach bibliotecznych

•

Bibliotekarsko-informatyczna obsługa HAN-a
- sposoby tworzenia zasobów linków w HAN-ie
- nakładanie uprawnień czytelników na dostęp do źródeł elektronicznych
- konfiguracja linków, na które czytelnikowi klikać nie wolno
- kontrola licencji dostępu do źródeł elektronicznych
- ukrywamy przed czytelnikiem dane logowania do źródła elektronicznego

•

Statystyka HAN-a
- jakie dane użytkowania protokołuje HAN?
- ochrona danych osobowych i ich anonimizacja
- możliwości wyboru kryteriów obliczeń statystycznych
- zawartość tabel statystycznych i możliwości ich interpretacji

- jakie typy dokumentów były użytkowane przez czytelników?
- obliczenia dla braku uprawnień dostępu do źródeł elektronicznych
- obliczenia dla kontroli licencji dostępu do źródeł elektronicznych
- obliczenia dla zgrupowanych rekordów żródeł elektronicznych, wydziałów uczelni,
rodzajów czytelnika, - obszarów IP, itp.
•

Nowości wersji HAN-a 4

•

Jakie możliwości daje HAN-API, interfejs najnowszej wersji HAN-a

•

Dalszy rozwój HAN-a i jego planowane nowe funkcjonalności

Chcielibyśmy, aby zakres spotkania obejmował te problemy, które są dla Państwa najbardziej
interesujące. W związku z tym prosimy o nadsyłanie propozycji tematycznych lub konkretnych
pytań, a organizatorzy spotkania postarają się w miarę możliwości tematy te oraz odpowiedzi na
pytania uwzględnić w programie spotkania.

Zgłoszenia (dla maksymalnie 2 osób z instytucji) można dokonać poprzez następujący link
http://cytrus.bg.agh.edu.pl/ankieta/index.php?sid=59133
natomiast propozycje tematyczne prosimy nadsyłać na adres: zbigniew.szarejko@hh-software.com
Życzymy Państwu udanego spotkania.
Do zobaczenia w Krakowie.

