HAN – Informacje i instrukcja użytkowania
Biblioteka Główna UMB umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych
poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych) poprzez serwer HAN. Dostęp do
zasobów elektronicznych Biblioteki Głównej UMB z komputerów spoza sieci uczelnianej mają
pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiadający
aktywna kartę biblioteczna.
NIE JEST potrzebne wypełniane wniosków o dostęp
W przypadku korzystania z sieci Internet w budynkach Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku system automatycznie połączy użytkownika z pożądaną bazą danych.
Podłączenie poza siecią UMB (np. w domu) jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem
systemu HAN.
Do korzystania z zasobów elektronicznych UMB rekomendowana jest przeglądarka Internet
Explorer, Internet Edge, Chrome
Od godziny 2 do 3 (w nocy) zalogowanie do systemu jest niemożliwe
Korzystanie z systemu Han jest równoznaczne ze znajomością i akceptacją umowy
licencyjnej:
1. Użytkownik może przegrywać lub drukować ograniczoną ilość kopii cytatów,
abstraktów, pełnych tekstów lub ich części pod warunkiem, że informacje te będą
wykorzystywane jedynie w osobistym, niekomercyjnym celu.

2. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów
konferencyjnych. Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać
rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej.

3. Użytkownik nie będzie wykorzystywać bazy danych, jako części składowej lub podstaw
jakichkolwiek innych publikacji przygotowywanych na sprzedaż i nie będzie też kopiować
ani zmieniać bazy danych lub jakiejkolwiek jej zawartości w jakikolwiek sposób, ani
wykorzystywać tej samej do sprzedaży lub dystrybucji.

Dostęp do zasobów elektronicznych znajduje się w prawej części strony Biblioteki Głównej
(www.biblioteka.umb.edu.pl)

W przypadku korzystania z sieci Internet w budynkach Uniwersytetu Medycznego w
Białymstoku system automatycznie połączy użytkownika z pożądaną bazą danych.

W przeciwnym razie Użytkownik zostanie przeniesiony do panelu logowania:

SPOSOBY LOGOWANIA W SYSTEMIE
1. Studenci i doktoranci logują się poprzez login i hasło z systemu ALEPH
2. Pracownicy logują się poprzez login i hasło z systemu ALEPH LUB login i hasło
zdalnego dostępu PROXY (jeśli było zakładane)

W trakcie logowania (korzystając z Mozilla FireFox) może pojawić się informacja o
problemach z certyfikatem zabezpieczeń. Dostęp do baz danych jest możliwy jedynie w
przypadku dodania wyjątku (lub zmiany przeglądarki na np. Internet Explorer, Chrom)

