De mediatheeksite
Alles wat je moet weten. Alles wat je wilt vinden..

Vanaf dit academiejaar starten we definitief met onze nieuwe mediatheeksite!

In deze presentatie geven we een beknopt overzicht van alle functies.

Veel plezier ermee!
Het mediatheekteam

Ons doel
Dit is wat we willen:
alle mediatheekinformatie helder en overzichtelijk samenbrengen
op één platform,
geïntegreerd in de website van de Arteveldehogeschool
en zichtbaar voor alle doelgroepen: studenten en medewerkers van de
Arteveldehogeschool, externen, werkveld,…

De mediatheeksite.
Op één pagina bieden we
13 functies aan:
1. De zoekbalk
2. Geavanceerd zoeken &
quick links
3. Hulp bij de zoekbalk
4. Mijn mediatheek
5. Nieuws
6. FAQ
7. Openingstijden
8. Info over de 5
vestigingsplaatsen
9. Informatievaardig
10. Links naar sociale media
11. Links naar
Arteveldeplatformen
12. Feedback
13. Citaten

1. De zoekbalk
Dit is helemaal nieuw! Met één zoekvraag kan je onze volledige collectie doorzoeken.
Fysieke collectie

Digitale collectie

@bidoc: catalogus

@epub: e-publicaties

@ebsco: databanken

Dit vervangt: eenvoudig zoeken
in Bidoc (mediatheekcatalogus)

Dit vervangt: zoeken in 5
PDF-bestanden (e- handboeken l.o.

Dit vervangt: eenvoudig zoeken
in Ebsco Discovery Service

Je vindt

Je vindt

Je vindt

titelbeschrijvingen van de
materialen: wat hebben we,

titelbeschrijvingen van de
publicaties

waar staat het, is het beschikbaar?

titelbeschrijvingen
van de publicaties of van
online platformen

Je kunt

Je kunt

[als je ingelogd bent op ‘Mijn mediatheek’]

[als je ingelogd bent op ‘Mijn mediatheek’]

Je kunt

zien wat je uitgeleend hebt,
zelf verlengen en reserveren

de logingegevens zien, inloggen
en daar verder zoeken

Hier vind je de link naar de
originele Bidoc-catalogus, met
alle mogelijkheden om te verfijnen
en geavanceerd te zoeken

en s.o., e-boeken, e-tijdschriften,
databanken)

[als je ingelogd bent op ‘Mijn mediatheek’]

doorklikken naar de publicatie,
de tekst online lezen, printen,
opslaan, doorsturen, …

Hier vind je de link naar de originele
Ebsco zoekmachine (EDS), met alle
mogelijkheden om te verfijnen en
geavanceerd te zoeken

2. Geavanceerd zoeken & quick links
Gevanceerd zoeken
Klik hier als je gebruik wilt maken van alle zoek- en verfijningsmogelijkheden in
Bidoc (mediatheekcatalogus) en in Ebsco Discovery Service).
Quick links
Direct doorklikken naar enkele veelgebruikte algemene databanken, andere
catalogi, persdatabanken en woordenboeken.

Deze pop-up wordt binnenkort aangepast.

3. Hulp bij de zoekbalk
Hier vind je extra uitleg bij de zoekbalk:
- Wat bedoelen we met mediatheekcatalogus, digitale mediatheek en
Ebsco Discovery Service?
- Welke zoekstrategieën kan je gebruiken?

Deze pop-up wordt binnenkort aangepast.

4. Mijn mediatheek

Klik op ‘Mijn mediatheek’. Zo benut je alle mogelijkheden van de zoekbalk.
Log in met je persoonlijke Ahs-gebruikersnaam en wachtwoord
Als je al aangemeld bent op de pc, wordt je profiel automatisch herkend.
Als je ingelogd bent kan je:
- Je uitleengegevens zien
- Zelf materiaal verlengen of reserveren

Je krijgt ook toegang tot de logingegevens van de digitale collectie
en je kunt full-text artikels openen in de databanken.
Externe gebruikers hebben die mogelijkheden niet.

5. Nieuws

In het nieuwsvak krijg je een actuele selectie van mediatheeknieuws:
- Facebookberichten
- Foto’s die we op Instagram posten
- Mededelingen die we rechtstreeks op de site posten
Dringende berichten, zoals een onvoorziene sluiting of ‘groot nieuws’, worden
prominent zichtbaar gemaakt in een aparte balk boven de nieuwsfeed.

6. FAQ
In de FAQ krijg je een antwoord op je
vragen.
Alles wat je moet weten over onze
werking vind je hier.
- Klik op de FAQ
- Tik een zoekterm (printen, draadloos,
uitlenen, gopress, …)
- Klik op de vraag
- Lees het antwoord
Niet gevonden wat je zocht?
Mailto:
info.mediatheek@arteveldehs.be

7. Openingstijden
Je krijgt een overzicht van de vijf
mediatheken en de openingstijden van
vandaag.
Met de pijltjes kan je verder bladeren.
Dit overzicht wordt permanent
geactualiseerd. Elke wijziging is
onmiddellijk zichtbaar op de site.
Dit is de enige plaats waar we onze
openingstijden officieel aankondigen!

8. Info over de vestigingsplaatsen
Klik op een van de vestigingsplaatsen.
Je krijgt een pop-up met
- De contactgegevens van de mediatheek, filmpje en andere
specifieke info van deze vestigingsplaats
- Een kaartje
- Een link naar de Pinterestpagina van de mediatheek.
Hier kan je onze aanwinsten volgen.
Tip: Maak een Pinterestaccount aan.
Zo kan je de verschillende borden gemakkelijk volgen.

Je vindt hier ook een
weekoverzicht van de
openingstijden, met
mogelijkheid om verder te
bladeren.

9. Informatievaardig
Klik op Informatievaardig.
Je krijgt toegang tot de cursus
‘Informatievaardig’, die we
samen met andere partners
ontwikkelen.
In de rubriek ‘Instructie op
maat’ vind je de
instructiebestanden van de 5
mediatheken.
Hier vind je ook het bestand
met de APA-richtlijnen (met
voorbeeldreferenties).
Dit is de norm die we in de
Arteveldehogeschool
gebruiken voor het maken
van bibliografische
referenties.

10. Links naar sociale media
De mediatheek heeft een eigen Facebookgroep.
Wie lid is van Facebook kan ons op die manier volgen.
Ook op ons Instagramaccount delen we foto’s die onze werking
illustreren.
Alle berichten op Facebook en Instagram worden opgenomen in
de nieuwsfeed op de mediatheeksite.

11. Links naar de Arteveldeplatformen
Via deze links kan je onmiddellijk doorklikken naar de twee
informatieplatformen van de hogeschool.
• Chamilo, de elektronische leeromgeving
Hier vind je alle informatie over de opleidingsonderdelen
(cursussen) waarvoor je ingeschreven bent.
• Mijn Dinar
Hier vind je informatie van de opleidingen en diensten van
de Arteveldehogeschool, met links naar verschillende
toepassingen en naar Office 365.

12. Feedback

Ons webplatform is geen afgewerkt product.
We blijven de site voortdurend bijwerken en verbeteren.
Jouw feedback als gebruiker is belangrijk, zeker in deze opstartfase.
Klik op de feedback-knop, meld wat niet werkt, suggereer wat beter kan.
Alle feedback wordt bijgehouden in een beheersmodule en wordt verder
opgevolgd.

13. Het citaat

Als toemaatje bij je bezoek geven we je graag nog een citaat mee!
Ken je zelf een citaat dat je inspireert?
Laat het ons weten. We geven het graag een plaats in onze citatendatabank.

Tot slot
Wie je ook bent,
medewerker, docent, student of bezoeker,
we hopen dat onze nieuwe site een plek wordt
waar je graag komt,
waar je vindt wat je zoekt
en waar je inspiratie opdoet voor de opleiding die je volgt of waarvoor je werkt.

Altijd welkom in de inspiratieplek bij uitstek:

Het mediatheekteam
We voorzien later nog een tweede presentatie waarin we enkele zoekstrategieën
in de zoekbalk zullen illustreren.

