Vzdialený prístup k externým informačným zdrojom
Univerzity Komenského v Bratislave
(prístup z počítačov mimo siete UK)
Akademická knižnica UK v spolupráci s Centrom informačných technológií UK
pripravila pre akademickú obec UK prístup k predplateným externým informačným
zdrojom
(pozri
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsiesucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/) aj z počítačov
mimo UK (z domácich počítačov, detašovaných pracovísk, atď.). Vzdialený prístup je
kontrolovaný na meno a heslo. Pri jeho využívaní je nevyhnutné rešpektovať
licenčné podmienky (pozri nižšie), ku ktorým sa UK zaviazala pri kúpe prístupu do
daných informačných zdrojov. Ich prípadné porušenie bude mať za následok štandardné
právne a prevádzkové dôsledky.
Na vzdialený prístup k externým informačným zdrojom je potrebné:
1. Získať osobné prihlasovacie meno a heslo. Tieto údaje, tzv. prístupový kód do
Integrovaného informačného a komunikačného systému Univerzity Komenského (IIKS
UK), môžete získať dvomi spôsobmi:
a) po zadaní údajov z preukazu zamestnanca, resp. študenta UK do formulára
na stránke https://cdo.uniba.sk/public/findPK (systém na počkanie
vygeneruje príslušné prihlasovacie údaje) alebo
b) po zadaní prihlasovacích údajov do AISu na stránke
https://cdo.uniba.sk/public/resetl0;jsessionid=22FB59AEF64523D79166
4852F08E2F5A.node-cdo-int-app6 (tu si tiež môžete vygenerovať nové
prístupové heslo).
V prípade ťažkostí so získaním prihlasovacích údajov kontaktujte Centrum podpory
informačných technológií (CePIT) na telefónnom čísle: 02/90104444.
2. Nastaviť si v rámci webového prehliadača tzv. proxy server - použiť automatický
konfiguračný
skript
http://www.uniba.sk/proxy.pac.
Podrobnejší
návod
nastavenia proxy pre browser FireFox, Internet Explorer alebo Google Chrome pozri
nižšie.
Po nastavení proxy bude webový prehliadač vždy pri spustení vyžadovať
autentifikáciu prostredníctvom mena a hesla. Po správnom uvedení prihlasovacích údajov
získaných v kroku 1 by mali byť bez problémov prístupné jednotlivé www stránky,
vrátane externých informačných zdrojov UK.
Odporúča sa mať k dispozícii na počítači dva rôzne webové prehliadače (alebo
profily v rámci jedného prehliadača), na jednom z nich nastaviť proxy server a tento
prehliadač používať pre prácu s externými informačnými zdrojmi UK. Druhý prehliadač bez proxy - používať na bežné surfovanie po internete, nebude potrebné sa prihlasovať.

Akademická knižnica
http://vili.uniba.sk,
kniznica@vili.uniba.sk
Bratislava, 13.04.2016
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Licenčné podmienky platné pri využívaní externých
informačných zdrojov
Akademická knižnica UK zabezpečuje pre celú univerzitu prístup do plnotextových
elektronických informačných zdrojov. V rámci UK je prístup kontrolovaný na základe IP
adries jednotlivých počítačov. Vzdialený prístup umožňuje využívanie zdrojov na základe
autentifikačných údajov, t.j. prostredníctvom osobného prihlasovacieho mena a hesla,
ktoré sa prideľujú len členom akademickej obce UK, t.j. pracovníkom a študentom UK.
Nie je povolené tieto prihlasovacie údaje ďalej šíriť.
Podpisom licenčnej zmluvy sa UK za všetkých používateľov zaviazala dodržiavať
všetky stanovené podmienky prístupu. Vzhľadom na uvedené upozorňujeme, že je
zakázané sťahovať úplné texty pomocou akýchkoľvek robotov, či iných programov
na automatické a zrýchlené sťahovanie dát. Sťahovanie údajov je možné iba ručne. V
rámci udelených licencií majú používatelia povolené prezeranie, tlačenie alebo
uchovávanie plnotextových článkov pre vlastnú potrebu, a to aj v elektronickej forme, ale
nepovoľuje sa hromadné sťahovanie dát a ďalšia distribúcia.
Keďže podľa upozornení zo strany databázových producentov dochádza aj k
porušovaniu licenčných podmienok, je nevyhnutné ich dodržiavanie. Pri nerešpektovaní
tejto požiadavky môže dodávateľ okrem iného zablokovať prístup do databáz pre celú UK.
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Nastavenie proxy servera Mozilla FirFox (sk/eng)

Nástroje/Tools → Možnosti/Options → Spresnenie/ Advanced → záložka Sieť/ Network
→ Pripojenie/ Connection - klik na Nastavenia/ Settings →
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→ označiť „Adresa URL pre automatické nastavenie serverov proxy“/ „Automatic
proxy configuration URL“ a zadať http://www.uniba.sk/proxy.pac

Potvrdiť a uložiť nastavenia tlačidlom OK.
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Nastavenie proxy servera Internet Explorer (sk/eng)

Nástroje/ Tools → Možnosti siete Internet/ Internet Options → Pripojenia/
Connections → klik na tlačidlo Nastavenie siete LAN/ LAN Settings →
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→ označiť „Použiť automatický konfiguračný skript“/ „Use automatic configuration
script“ a do poľa s adresou zadať http://www.uniba.sk/proxy.pac

Potvrdiť a uložiť nastavenia tlačidlom OK.
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Nastavenie proxy servera Google Chrome (sk/eng)

Chrome – klik na nastavenia (ikona vpravo) → voľba „Nastavenia“ → klik na
„Zobraziť rozšírené nastavenia“ → časť Sieť → klik na tlačidlo „Zmeniť nastavenia
proxy“
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→ otvorí sa okno v záložke „Pripojenia“/ „Connections“ → klik na tlačidlo „Nastavenie
siete LAN“/ „LAN settings“ →
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→ použiť automatický konfiguračný skript: http://www.uniba.sk/proxy.pac

Potvrdiť a uložiť nastavenia tlačidlom OK.
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Zrušenie vzdialeného prístupu
Zrušenie vzdialeného prístupu v prehliadači Mozilla Firefox
Pri otvorení internetu cez prehliadač Mozilla Firefox je postup podobný ako na s. 3-4:
- Nástroje - Možnosti - Spresnenie - Sieť - Nastavenia –
- následne je potrebné vymazať Adresu URL (dole - prázdny riadok)
- označiť Nepoužívať server proxy (hore), potvrdiť OK
- zavrieť a znova otvoriť internetový prehliadač, ktorý už nevyžaduje prihlásenie
menom a heslom
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Zrušenie vzdialeného prístupu v prehliadači Internet Explorer
Pri otvorení internetu cez prehliadač Internet Explorer je postup podobný ako na s. 5-6:
- Nástroje/ Tools - Možnosti siete Internet/ Internet Options - Pripojenia/
Connections - klik na tlačidlo Nastavenie siete LAN/ LAN Settings
- následne je potrebné vymazať Adresu (v strede - prázdny riadok)
- odstrániť označenie Použiť automatický konfiguračný skript (nad adresou),
potvrdiť OK
- zavrieť a znova otvoriť internetový prehliadač, ktorý už nevyžaduje prihlásenie
menom a heslom

Zrušenie vzdialeného prístupu v prehliadači Google Chrome
Pri otvorení internetu cez prehliadač Internet Explorer je postup podobný ako na s. 7-9:
- Chrome nastavenia (ikona vpravo) - Nastavenia - Zobraziť rozšírené nastavenia časť Sieť - Zmeniť nastavenia proxy v záložke Pripojenia/ Connections Nastavenie siete LAN/ LAN settings
- následne je potrebné vymazať Adresu (v strede - prázdny riadok)
- odstrániť označenie Použiť automatický konfiguračný skript (nad adresou),
potvrdiť OK
- zavrieť a znova otvoriť internetový prehliadač, ktorý už nevyžaduje prihlásenie
menom a heslom
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