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Návody na administráciu

• Nemecký jazyk
– https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/admindoc/admin.html

• Anglický jazyk
– https://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/admindoc/EZB_Admin_englisch.pdf  



Prihlásenie sa do administrácie

• Adresa: https://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/admin 



Základné okno na výber titulov

• Výber podľa oblastí, titulu, vydavateľstva, url, kotvy...



Výber titulov podľa kotvy

• Zadať napr. Anker/Anchor =. „Springer“



Zoznam titulov – Anchor = Springer

• Stĺpce = Konzorcium; Zmena farby semaforu; Editácia; Semafor 



Zoznam titulov – Oblasť = archeológia

• Všetky možnosti označenia dostupnosti titulov
• African Archaeological Review – žltý semafor a zároveň riadený 

konzorciálnou administráciou (žlté označenie stĺpca Konzorcium)



Vyhľadaný zoznam titulov

• Stĺpec „Konzorcium“
– Ukazuje, ktoré tituly spracováva konzorciálny 

administrátor (žltá farba)
– Označené žltou farbou alebo bez označenia 

(biele)
– Konzorciálne tituly nemožno v rámci 

individuálnej administrácie preznačiť zo žltej 
na červenú



Zmena farebného označenia titulu

• Druhá ponuka v ľavom stĺpci v rámci Administrácie licencií „Bearbeiten/Edit 
Licensing Data“ – vyhľadanie napr. titulu „Britannia“, ktorý nie je spravovaný v rámci 
konzorcia a je prístupný na základe predplatného – červený semafor



Zobrazenie údajov o titule

• Kliknutím na názov časopisu sa možno dostať k údajom o danom 
titule. Titul je primárne prelinkovaný na prvú uvedenú URL adresu v 
tomto zozname.



Zmena farebného označenia titulu

• Označiť „Ampelfarbe ändern/Change color...“ a potvrdenie 
„Weiter/Go on!“



Zmena farebného označenia titulu

• Ďalší krok ponúka vpísanie „Anchor“ (uľahčí vyhľadávanie pri 
ďalšej administrácii) a „URL pre prístup k plnému textu“ (ak je iná, 
než prednastavená adresa titulu = väčšinou adresa vydavateľstva)



Zmena farebného označenia titulu

• Ponúka navyše vloženie „Lizenzzeiträume/License periods“, kde 
možno nastaviť prístup k výberu určitých ročníkov titulu (ak nie je e-
časopis prístupný v danej knižnici kompletne)



Zmena farebného označenia titulu

• Ponúka navyše vloženie „Lizenzzeiträume/License periods“, kde 
možno nastaviť prístup k výberu určitých ročníkov titulu (ak nie je e-
časopis prístupný v danej knižnici kompletne)



Potvrdenie nových nastavení

• Po potvrdení ponúka používateľský náhľad („Wechsel in Benutzersicht 
des Eintrags/User view of this entry“) pre daný titul



Používateľský náhľad

• Po potvrdení ponúka používateľský náhľad („Wechsel in Benutzersicht des 
Eintrags/User view of this entry“) pre daný titul

• V skutočnosti sa zmena farebného označenia titulu v zozname objaví až na druhý 
deň!!!



Administrácia ďalších titulov

• Postup možno opakovať („Bearbeiten/Edit licensing data“) pre 
ďalšie časopisy, prípadne prestavovať súčasne viaceré tituly



Ukončenie administrácie
• Administráciu možno ukončiť zavretím okna 

administrácie

• Tituly z databáz EBSCO, ProQuest, 
SpringerLink, Kluwer/Springer, Science Direct 
UTL3 a UTL5, John Wiley and Sons sú 
administrované v rámci konzorciálneho konta – 
žiadosť o zmeny hláste konzorciálnemu 
administrátorovi (kincikova@ulib.sk)



Otázky

• V prípade otázok kontaktujte:

– katarina.kincikova@ulib.sk
– 02/59804333


