Dantek Kursinformation
Varför ska du gå kurs?
Är du ny i biblioteket eller vill du höja din kompetens inom Dantek BiblioMatik, då är en kurs rätt
för dig.
Du kommer att vidga dina vyer och genom att
använda systemet rätt få ett bättre verktyg för
ditt dagliga arbete.
Dantek har som praxis att man som användare av
systemet ska genomgå en introduktionskurs,
detta för att kunna utnyttja potentialen i systemet
fullt ut.

Dantek BiblioMatik introduktionskurs
Denna kurs vänder sig företrädesvis till personal,
som nyligen har börjat jobba med Dantek BiblioMatik, eller står i begrepp att göra detta.
Kursen är en introduktion till Dantek BiblioMatik,
där de mest använda funktionerna visas i detalj.
Ur programmet:


Grundläggande om system, teknik och Dan-

Kursen vänder sig till personal som använt Dan-

tek Driftcenter.


tek BiblioMatik en tid och vill förnya sina kun-

Materialunderhåll - registrering av nya

skaper och se möjligheterna med systemet. Allt

material, klassuppsättningar etc.


Låntagarregistrering - nya låntagare, låntagare byter klass, utskrift av låntagarstreck-



för att få ett effektivare redskap i vardagen.
Ur programmet:

koder.



Genomgång av systemdesign.

Lånedisken med lånerutiner som utlån,



Dantek ElevWeb.



Materialunderhåll med redigering av biblio-

återlämning och omlån, samt låntagarstatus.


Dantek BiblioMatik repetitionskurs

grafiska poster, felregistrerade böcker och
trasig streckkod.

Dantek BiblioMatik söksystem - Skolbibliotekariens Portal och ElevWeb.



Uppdatering från katalogserver och import
av poster.



Reservationer.



Självbetjäningsdisken.



Låntagarhantering och import av låntagare.



Söksystemen i Dantek BiblioMatik.



Statistik för olika ändamål.



Lånerutiner.



Utlån av klass– eller gruppuppsättning.

Kolla ev. uppdateringar och ändringar på
www.dantek.se under Tjänster
Dantek AB

Box 503
351 06 Växjö

Tel 0470-475 50

info@dantek.se

www.dantek.se

Dantek Kursinformation
Kursorter
Öppna kurser
Dantek arrangerar öppna kurser i olika städer, ex v
på följande orter:


Stockholm



Göteborg



Norrköping



Uppsala



Växjö



Gävle



Örebro

Tid och plats för terminens kurser hittar du på
www.dantek.se under Tjänster. Där hittar du även
Anmälan.

Pris för att delta på en öppen kurs
Introduktion (kl 9.15-16) 2 785,-.
Priset är inkl kursmaterial, lunch och fika, exkl
moms. (Ytterligare deltagare från samma bibliotek/skola, 985,-)

Så här anmäler du dig

Repetition (kl 9-12 eller kl 13-16) 1 585,-.

För att anmäla sig till kurs så ringer man på 0470-

Priset är inkl kursmaterial och fika, exkl moms.

475 50 eller maila till yl@dantek.se. Anmälan är
bindande.

Kommunkurs

Kom i håg att notera namn, skola, e-mail och tele-

Vid nytt kommunavtal eller om en kommun ser
behov av ytterligare utbildning, arrangeras gemensam kurs för alla skolor i kommunen. Kurs
kan skräddarsys speciellt till kommunen och avtalas som halv - eller heldagskurs.

fonnummer i din anmälan.
Bekräftelse och adress för kursen skickas till anmälda deltagare senast en vecka före kurstillfället.
Om anmäld kursdeltagare får förhinder kan ersättare utses. Görs avanmälan (skriftlig) senare än 14

Kontakta oss för offert.

dagar före kurs och ersättare ej utses, debiterar
Dantek halva kursavgiften. Vid för få anmälda delta-

Lokal kurs

gare kan kursen flyttas till annat tillfälle eller ställas

Lokal kurs kan arrangeras för ett antal skolor i
samma region eller för den enskilda skolan,

in helt.

t ex

som studiedag för såväl bibliotekspersonal som för

Dantek har sedan 1997 levererat IT-lösningar till

övrig personal.

bibliotek i Sverige, huvudsakligen till skolbibliotek.

Kontakta oss för offert.

Också gymnasieskolor, folkhögskolor och andra utbildningsinstitutioner använder sig av våra system.
Vår huvudprodukt är Dantek BiblioMatik, som nu-

Telefonkurs

mera finns hos 500 kunder i 90 kommuner.

Har ni inte möjlighet att delta i våra öppna kurser
erbjuds telefonkurs med uppföljning efter en tids
reflektion. Kontakta oss för offert.

Dantek AB

Box 503
351 06 Växjö

Dantek levererar även kringutrustning till kommunoch skolbibliotek: Scanners, kvittoskrivare, streckkodsetiketter m.m.

Tel 0470-475 50

info@dantek.se

www.dantek.se

