
 

 

 

 

 

 

05 Nyt fra Forskerservice 

 

Alerts 

Lync 

Diktafoner 

Nye ordbøger 

 
   
 

Nye ordbøger 

Biblioteket har, bl.a. på opfordring fra Forsker-

service, investeret i adgang til flere ordbøger 

gennem Gyldendal. Det betyder, at der nu også 

er adgang til Dansk - Tysk, Dansk - Norsk og 

Dansk - Svensk. Man finder ordbøgerne ved 

enten at skrive ordbog.gyldendal.dk i browse-

ren, E-ressourcer på bib.ucl.dk eller f.eks. gå via 

UCL programmer/Fælles Programmer. 

Diktafoner 

Forskerservice har indkøbt tre diktafoner til 

udlån på Lucernemarken, da ansatte med 

tilknytning hertil ikke har mulighed for at bruge 

Bibliotekets AV-udlån. Det er kun muligt at låne 

en diktafon ved forudgående aftale med mig 

Lync 

Lync er nu godt i gang i UCL og Forskerservice 

tilbyder fjernhjælp, hvis du har installeret Lync. 

Fordele ved Lync: Lync er integreret med Out-

look og man kan derfor med det samme se, 

om en ansat er tilgængelig eller ej og dermed 

undgås at spilde tid på opkald der ikke besva-

res. Det er utrolig let at afholde møder via Lync 

(det behøver ikke være med videocamera) og 

med chatfunktionen kan man let afklare 

spørgsmål. Forskerservice tilbyder fjernhjælp 

via chat og opkald samt ved overtagelse af 

skærm til konkrete problemstillinger. 

Har du problemer med at få installeret Lync, er 

du velkommen til at høre om jeg kan hjælpe. 

Lync kan i øvrigt også bruges fra telefonen – du 

skal bare have lavet installationen på din com-

puter først. 

Bib.ucl.dk 

Når man søger internationale artikler på 

bib.ucl.dk, kan man nu importere referencer 

fundet på bib.ucl.dk til RefWorks eller et andet 

referencehåndteringsprogram. Klik på Ekspor-

tér i RIS-format, gem filen på skrivebordet, 

vælg Import i RefWorks og vælg RIS Format – 

voila! 

Alerts 

I mange af de databaser Biblioteket stiller til 

rådighed (f.eks. EBSCO-baserne, PubMed og 

Sociological Abstract) er det muligt at oprette 

Alerts på en søgning. Dette er f.eks. anvende-

ligt i perioder hvor man har travlt, men fortsat 

gerne vil holde sig ajour med, om der kommer 

nye artikler på ens fagområde. Hvis du ikke 

allerede har et login til de forskellige baser, så 

opret det og få dermed også flere muligheder, 

bl.a. for at gemme søgesæt. 

 

 

 

A P R I L  
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UNIPED 

At Idunn.no nu også har 

tidsskriftet Uniped? 

Uniped publicerer forsk-

ning som belyser studie-

kvalitet, læring og under-

visning ved universiteter 

og videregående uddan-

nelser. Artiklerne er ho-

vedsalig konceptuelle, 

empiriske og praksisbase-

rede. Der publicerer også 

boganmeldelser af nye, 

relevante udgivelser. 

 

Bonusinfo 

At hvis du bruger folkebib-

lioteks tilbud Filmstriben, 

kan du nu også se film via 

tablet og smartphone. I 

første omgang til apple, 

men andriod er på vej. 

Indtil videre er det beta-

versioner. Søg efter Film-

striben. 

 

 

ANNE-MARIE FIALA CARLSEN 

 

Vidste du… 

 

 
   Lync – installér det og få fordele!  

http://ordbog.gyldendal.dk/
https://bib.ucl.dk/service-proxy/?command=exportrecords&action=getfile&source=show&output=ris&windowid=&id=content:%20author%20ghanirebecca%20title%20workenvironmentcrucialtophysicianhealth%20journal-subpart%20cmajcanadianmedicalassociationjournal=journaldelassociationmedicalecanadienne21october2014vol18615ppe563
https://bib.ucl.dk/service-proxy/?command=exportrecords&action=getfile&source=show&output=ris&windowid=&id=content:%20author%20ghanirebecca%20title%20workenvironmentcrucialtophysicianhealth%20journal-subpart%20cmajcanadianmedicalassociationjournal=journaldelassociationmedicalecanadienne21october2014vol18615ppe563

