
 

 

 

 

 

 

03 Nyt fra Forskerservice 

 

Ulrichsweb 

Materialeindkøb til centrene 

RefWorks kursus og åbent 

værksted 

Lync 

 

 
   
 

RefWorks - åbent værksted 

Tirsdag d. 27/1-15 afholdt Forskerservice sit 

første kursus. Kurset var om RefWorks og 

Lisbeth Michelsen fra UCL biblioteket gennem-

gik en lang række features. Der var rigtig fin 

tilslutning til kurset. 

På torsdag d. 29/1-15 kl. 8.30-9.30 på Lucer-

nemarken, lokale 5, er der et kvik-kursus i 

RefWorks (samme indhold som d. 27/1) og 

herefter, kl. 9.30-10.30, er der åbent værksted, 

hvor alle kan komme og få hjælp eller stille 

uddybende spørgsmål. Tilmelding til åbent 

værksted er ikke nødvendigt. 

Materialeindkøb F&U 

Bøger mv. bestilt til F&U er som udgangspunkt 

UCL’s ejendom og skal derfor registreres ved 

indkøb. Alle indkøb registreres i bibliotekssy-

stemet og lånes ud til forskerne som forsker-

langtidslån, 1 år ad gangen - de kan fornyes 

uendeligt. Materiale der skal indkøbes af andre 

medarbejder end F&U-ansatte skal fortsat gå 

via eget lokalbibliotek. 

Regler og procedure for indkøb tilsendes F&U’s 

ansatte indenfor ganske få dage. 

Bemærk: Hvis man er spærret i bibliotekssy-

stemet på grund af manglende afleveringer af 

materialer eller udestående regninger, bliver 

man desværre ikke serviceret, før ens mellem-

værender er bragt i orden. 

Ulrichsweb forsinket 

Der har været forsinkelse på vores nye abon-

nement til Ulrichsweb, så derfor kan man end-

nu ikke se basen under E-ressourcer på 

bib.ucl.dk. Vi har dog fået adgang til basen, så 

kontakt mig, hvis du ønsker at bruge/prøve 

Ulrichsweb. 

Lync 

Forskerservice er nu kommet på Lync, hvilket 

betyder, at hvis du selv har Lync installeret på 

din computer, kan du dels hurtig se, om jeg er 

ledig dels kontakte mig, enten via chat, 

lyd/tale og video. Man kan afholde online 

møder på både pc, tablet og smartphone (Win-

dows, Android, Apple/iPad/iPhone). Via Lync er 

det også muligt at dele sit skrivebord eller bare 

udvalgte programmer til alle i et Lync-møde. 

Dvs. det f.eks. kan bruges til at jeg kan vise en 

funktion i f.eks. RefWorks eller se med på en 

andens skærm. Lync er ikke færdigudrullet i 

UCL og der kan fortsat være ting der driller. 

Vær opmærksom på, at der afholdes introduk-

tion og demo på stormøder i marts 2015. Det 

er muligt allerede nu at installere og afprøve 

det. Se meget mere om Lync her. 
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NVIVO 

At NVivo er et program til 

at behandle, organisere og 

analysere ikke-numerisk 

eller ustruktureret data. 

Programmet giver mulig-

hed for at klassificere og 

sortere oplysninger og 

herved at undersøge 

sammenhænge i dataene. 

NVivo understøtter data-

formater som lydfiler, 

videoer, digitale fotos, 

Word, PDF, regneark og 

almindelig tekst. 

Det er IT afdelingen der 

administrerer UCL’s li-

censer til programmet. 

Henvendelse kan ske til 

Leila Damkjær Pedersen. 

I F&U er der flere forskere 

der kender og bruger 

programmet. 

Læs mere om NVivo her: 

http://www.qsrinternational.c

om/products_nvivo.aspx 
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