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INTERNETREGLEMENT BIBLIOTHEEK SCHOTEN
In de bibliotheek is er WiFi voor iedereen. Leden kunnen gratis gebruik maken
van de computers in de bibliotheek.
Hoe gebruik ik een bibcomputer?
In de hoofdbibliotheek log je in op onze computers met je eigen eID of je
lidkaart. Elke sessie wordt na 1 uur automatisch beëindigd.
Als je je sessie vroeger wil beëindigen ben je zelf verantwoordelijk om je af te
melden. Zo vermijd je misbruik door anderen.
Na elke sessie start de computer opnieuw op en worden wijzigingen aan
instellingen, bestanden en programma’s gewist.
TIP: om te vermijden dat je bestanden verliest, bewaar je ze op een extern
geheugen of op een cloudopslag-dienst.
Reserveren is mogelijk. Contacteer hiervoor de bibliotheek tijdens de
openingsuren.
 Je bent jonger dan 12 jaar? Dan mag je maximaal 2 uur per dag de
computer gebruiken.
 Je bent ouder dan 12 jaar? Dan mag je maximaal 4 uur per dag de
computer gebruiken.
Opgelet Filiaal Deuzeld: Omdat er maar een beperkt aantal computers hier
aanwezig zijn, mag je de computer maximaal 2 uur per dag gebruiken, ongeacht
je leeftijd. Op deze manier krijgen zo veel mogelijk leners toegang tot deze
dienstverlening.
Wat kan?
 Printen (€ 0,15 zwart/wit A4; € 0,30 kleur A4). Het printsaldo komt op je
kaart en kan betaald worden aan de betaalautomaat. Printen is de
volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker.
 Gegevens opslaan op een extern geheugen (USB of geheugenkaart) of in
een cloudopslag-dienst.
 Kantoortoepassingen zijn beschikbaar (Word, Excel en PowerPoint).

 Randapparatuur: er is een identiteitskaartlezer en een aansluiting voor
een (eigen) hoofdtelefoon. Je kan oortjes kopen in de bibliotheek.
 Diverse databanken: binnen de muren van de bibliotheek via onze pc’s of
via je tablet, laptop of smartphone.
Wat kan niet?
 Aanmelden met de identiteitskaart of bibliotheekkaart van iemand
anders.
 Verder werken in een openstaande sessie van iemand anders.
 Internet gebruiken voor illegale doeleinden.
 Websites met een pornografische inhoud en websites die aanzetten tot
geweld en/of racisme raadplegen.
 Apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek
vernietigen, aanpassen op beschadigen.
 Zonder toestemming kopiëren van gegevens waarop auteursrecht berust
of andere inbreuken op het copyright.
 Eten en/of drinken in de buurt van de computers.
 Storen van andere bibliotheekgebruikers.
Het niet naleven van deze regels kan aanleiding geven tot een tijdelijke of
definitieve uitsluiting van het internet- en computergebruik.
Bij vaststelling van schade aan apparatuur en/of software bepaalt de
bibliothecaris de te betalen vergoeding.
Tot slot
De bibliotheek is niet aansprakelijk voor informatie die vanop haar computers
verspreid wordt.
De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor (tijdelijke) onbeschikbaarheid van
de computers en van de internettoegang in het bijzonder.
De bibliotheekmedewerkers helpen je graag met algemene zoeksuggesties. Zij
zijn evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het
gebruik van de computer en het internet.
Software die wordt overgenomen van het internet kan virussen bevatten. De
bibliotheek is niet verantwoordelijk voor schade aan apparatuur of
programma’s of verlies van gegevens die het gevolg zijn van virussen.

