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Hvad kommer vi omkring?
• 1 minut om mig

• UNGLI – i overskrifter
• Lidt om hvem
• Lidt om adgange
• Lidt om brugsrettigheder
• Gratis adgange i 2020 – også for folkebibliotekarer
• Samarbejdet med DDB
• Vær med!
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UNGLI – i overskrifter
•

Oprettet 1/6 2019 i forbindelse med opløsningen af
DEFF – det tidl. nationale licenskonsortium

•

Opgave
Forhandling, administration og formidling af licensaftaler
Udvikling af licensområdet for ungdomsuddannelsessektoren

•

Rådgivningsorgan
UNGLU – ungdomsuddannelsernes licensudvalg

• Vores info-side

december 2019

UNGLI aftaler – hvem og hvad?
•

UNGLI lister 2020*

•

Overblik over betjeningsberettigede
hovedskoler

•

Overblik over samarbejdspartnere og
produkter*

•

Overblik over hovedskolernes UNGLI
abonnementer**

* Kan downloades fra info-side efter nytår
** Kan leveres på forespørgsel

Navn, udgiver /leverandør
American Association for the Advancement of Science
Berlingske Tidende
Bisnode
Børsen
Content Online
Det Historiske Akademi
EBSCO
Emerald
Encyclopaedia Britannica (UK) Ltd
Euromonitor International
Gale-Cengage Learning
Infomedia
JSTOR (via Content Online)
Marketline
McGraw Hill
Pressreader (via Content Online)
ProQuest
Retriever
Springer Nature
Økonomisk Ugebrev

Skriv til UNGLI@kb.dk
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UNGLI aftaler – om adgang
•

Adgang leveres af forlagene via WWW

•

Adgang er som hovedregl baseret på IP adresse
genkendelse – UNI log-in understøttelse ”work in
progress”

•

Fjernadgang altid tilladt – mulighederne afhænger af
institutionens IT set-up

•

Adgang gælder altid for hovedskolen inkl. alle
underordnede enheder
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UNGLI aftaler – om brugsrettigheder
•

altid tilladt at søge i, læse i, downloade og udprinte
dele af det licenserede materiale til eget brug

•

aldrig tilladt at give adgang til, eller dele det licenserede
materiale med nogen, der ikke er studerende,
underviser eller ansat ved institutionen





•

aldrig tilladt at downloade eller gemme større mængder
af det licenserede materiale
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Gratis adgange i 2020
•

Gratis adgang for alle betjeningsberettigede institutioner i 2020
•

Britannica School + Britannica Academic

•

Gale in Context: High School [tidligere Student Resources in Context]

•
•
•
•

Masterfile Premier
Book Classics
Teacher Reference Center
GreenFile

Hovedskole institutionen skal aktivt tilmelde sig hos os for at udnytte tilbuddet!
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Gratis adgange i 2020 – også for folkebibliotekarer
•

”Supportadgang” tilbydes som forsøg i 2020
til folkebiblioteker, der ikke har egen licens

•

Adgang gives på basis af bruger ID og password

•

Må alene anvendes med henblik på vejledning og undervisning
af studerende fra ungdomsuddannelsesinstitutioner,
f.eks. udarbejdelse af læringsmateriale

• Forsøget finansieres af Det Kgl. Bibliotek.
Skriv til UNGLI@KB.dk senest 17.december for at få adgang 1. januar 2020
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Gratis licenser i 2020 – forlagswebinar
Onsdag den 15. januar 2020, kl 10.

Torsdag den 23. januar 2020, kl 11.

Tirsdag den 28. januar 2020, kl 10.
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Samarbejde med
•

Samforhandlinger siden 2018

•

Mulige fællesforhandlinger fra 2020 med udvalgte forlag
Faglig sparring. Fælles adressering af problemer. Gennemsigtighed.
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Vær med? – UNGLI’s licensfaglige netværk
•

Mulighed for at levere frivillige faglige input til UNGLI omkring initiativer sammen med
kollegaer fra uddannelsesinstitutionerne

•

Skyde mindre heldige ideer ned, inden vi bruger for mange ressourcer på dem

•

Invitation til at evaluere produkter

•

Deltagelse i (relevante)piloter og forsøg

•

INGEN møder og INGEN forpligtelse

Skriv til UNGLI@kb.dk
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