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Elektronische bestanden
op nieuwe plek in
het RUG-menu
Annet Kranenborg a.kranenborg@rug.nl

Via het menu van de Universitaire Werkplek
(UWP) wordt onder andere een startmenu
met bibliotheekinformatie aangeboden,
het Library Services Menu. Dit menu biedt
de gebruiker een snelle manier om bij de
belangrijke elektronische bronnen te komen.

Bij de invoering van de UWP eind
2006 is een voorlopige presentatie van het Library Services Menu
in het NAL/RUG-menu aangemaakt. Na een half jaar werd
vanuit diverse bibliotheken aangegeven dat men over de onderverdeling niet tevreden was.
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