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E-zasoby

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego umożliwia uprawnionym  
użytkownikom dostęp do licencjonowanych serwisów 
elektronicznych czasopism oraz książek (tzw. e-zasobów). 

Użytkowanie e-zasobów wiąże się z przestrzeganiem warunków 
licencji i praw autorskich.

E-zasoby dostępne są zarówno z sieci UG jak i spoza sieci 
(np. z domu) za pomocą usługi zdalnego dostępu.



Zdalny dostęp do e-zasobów

Od 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego oferuje nowy 
sposób zdalnego dostępu do baz danych i źródeł 

elektronicznych za pomocą systemu 

HAN



Zdalny dostęp do e-zasobów 

Od 1 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 

Usługa VPN nie jest już dostępna



Zdalny dostęp do e-zasobów - VPN 

Wykorzystywana do 
30.09.2018 r.

usługa VPN umożliwiała 
bezpieczną komunikację ale 

nie zapewniała innych 
istotnych dla biblioteki 

funkcjonalności, do których 
zalicza się:

• Generowanie jednoznacznych statystyk 
korzystania z udostępnianych zasobów 
elektronicznych, co jest niezbędne do oceny 
efektywności usług świadczonych przez 
Bibliotekę UG

• Sprawne zarządzanie dostępem do 
elektronicznych źródeł informacji.



Nowe rozwiązanie HAN

Analiza rynku pod kątem istotnych funkcjonalności systemów zdalnego 
dostępu do zasobów wykazała, że możliwych jest kilka rozwiązań 

powszechnie stosowanych w bibliotekach akademickich.

Jednym z nich jest oprogramowanie 

HAN – Hidden Automatic Navigator

firmy 
H+H Software GmbH

Na dzień 01.10.2018 r. system wdrożony w 42 bibliotekach.



Zdalny dostęp do e-zasobów – HAN (zmiany)

Nowe narzędzie HAN 
pozwala na uproszczenie 

procedury zdalnego 
dostępu do e-zasobów:

• Wymagane jest uwierzytelnianie czytelnika 
poprzez system biblioteczny  (Virtua/Chamo)

• Nie jest wymagana dodatkowa instalacja lub 
konfiguracja na komputerze,

• Nie jest wymagane wypełnianie i wysyłanie 
formularzy zgłoszeniowych w celu założenia 
dodatkowych kont do uruchomienia usługi 
zdalnego dostępu.



Blokowanie niektórych stron



Niepoprawne dane logowania



Blokada dla nieupoważnionych 
użytkowników 



Zdalny dostęp do e-zasobów

Dostęp do e-zasobów spoza sieci UG mają wyłącznie: pracownicy, 
doktoranci oraz studenci UG (stacjonarni, zaoczni i słuchacze studiów 
podyplomowych).

Przy logowaniu należy podać login i hasło do konta bibliotecznego. 

Login to dla:

i)  studentów - numer indeksu poprzedzony prefiksem 5100, 

ii) doktorantów posiadających ELS - numer indeksu poprzedzony    
prefiksem 510090,

iii) pracowników UG - numer karty bibliotecznej.



Jak korzystać z usługi zdalnego dostępu 
za pomocą systemu HAN

Aby skorzystać z dowolnej bazy należy wybrać link znajdujący się na stronie BUG 
w zakładce E-zasoby (Bazy danych, E-czasopisma, E-książki). 
Każda baza ma swój indywidualny link, można ją znaleźć w opisach poszczególnych 
baz lub w wykazie alfabetycznym.

Po kliknięciu w odpowiedni link pojawi się okno, w które należy wpisać login oraz hasło 
do konta bibliotecznego.



Wyszukiwanie za pomocą EDS 
(Multiwyszukiwarka EBSCO)

Wyszukiwanie za pomocą multiwyszukiwarki EDS spoza UG 
działa tak, że u góry ekranu pojawia się żółty pasek informujący 
o przeglądaniu w trybie gościa. 
W tym trybie można wyszukiwać, ale nie ma dostępu do 
pełnych tekstów z licencjonowanych zasobów elektronicznych . 



Wyszukiwanie za pomocą EDS



Wyszukiwanie za pomocą EDS



Wyszukiwanie za pomocą EDS

Po kliknięciu w pełny tekst użytkownik zostanie przekierowany do strony logowania 
HAN-a i po zalogowaniu otrzyma pełny dostęp.



Uwierzytelnianie – tylko jedno konto



Sprawdzenie konta bibliotecznego

• Hasło można samodzielnie zmienić w katalogu 
online Biblioteki UG: chamo.bg.ug.edu.pl

• Zakładka zaloguj



Sprawdzenie konta bibliotecznego



Warunki korzystania ze zdalnego dostępu do 
e-zasobów 

Posiadanie aktualnego konta bibliotecznego 
bez zaległości wobec Biblioteki.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z 
UG lub ukończenia studiów i podpisania 
karty obiegowej w Bibliotece dostęp zostaje 
anulowany.



Problemy!

Co zrobić, jeśli nie 
można się 

zalogować do 
systemu HAN?

Sprawdzić ważność i stan 
konta bibliotecznego w 

katalogu online: 
chamo.bg.ug.edu.pl

W przypadku konieczności 
prolongaty konta lub 

uregulowania zobowiązań 
należy zgłosić się do 

Wypożyczalni

Logowanie



Życzymy Państwu owocnego korzystania z nowego narzędzia. 
Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i pytania dotyczące 

systemu HAN

Kontakt: 
zasoby.online@ug.edu.pl
Mirosława Hopa-Surma

HAN –Your Gateway to Electronic Resources


