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SAMEVATTING 

'n Webportaal kan omskryf word as 'n Webruimte vir 'n spesifieke teikengehoor wat 'n 

verskeidenheid inhoude byeenbring en 'n aantal dienste aanbied, soos byvoorbeeld 

soekenjins, nuus, elektroniese pos, geselskamers en intydse aankope. Hierdie studie 

ondersoek die faktore wat in ag geneem moet word tydens die ontwerp van 'n Webportaal 

vir akademici. Op grond van 'n literatuurstudie en 'n empiriese ondersoek word riglyne 

afgelei wat van waarde kan wees vir die ontwerp van so 'n portaal. 'n Webportaal vir 

akademici moet veral hulle persoonlike bestuur van akademiese inligting en kennis 

ondersteun. Die persoonlike onderhoude met die akademici gee 'n goeie aanduiding van 

die inhoud, funksies, voorkoms en waarde van 'n akademiese portaal.  
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SUMMARY 

A web portal can be defined as a Web site  for a specific audience that aggretates an array 

of content and and provides a variety of services including search engines and directories, 

news, e-mail, chat rooms and online shopping. This study investigates the factors that 

must be considered during the design of a web portal for academics. Guidelines for the 

design of such a portal were developed on the basis of a literature study and an empirical 

study. A web portal for academics must support their personal management of academic 

information and knowledge. Personal interviews were conducted with academics in order 

to identify the content, functions, appearance and value of an academic portal. 
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HOOFSTUK 1: INLEIDING  

 

1.1 Aanleiding tot hierdie studie 

 

Die idee van 'n geïntegreerde akademiese werkstasie is veral in die tagtiger- en begin 

negentigerjare gepropageer as 'n moontlike oplossing vir die persoonlike inligtingbestuur- 

en  -hanteringsprobleme van akademici. So 'n werkstasie impliseer die ondersteuning van 

akademici se persoonlike inligting- en kennisbestuur (spesifiek die persoonlike 

insameling, verwerking, skep en verpreiding van inligting en kennis) deur die 

inligtingtegnologie op 'n geïntegreerde wyse (Pienaar et al, 1993; Pienaar, 1991; Pienaar, 

1990). 

 

Die Internet het teen die einde van die tagtigerjare meer algemeen beskikbaar geraak as 'n 

navorsings- en kommunikasiehulpmiddel. In 1991 is die eerste World Wide Web 

navigeerders bekend gestel, terwyl soekenjins in 1994 hulle verskyning gemaak het in 'n 

poging om Webinligting effektief  te herwin. Die belangrikste Webontwikkeling van 

1998 word gesien as die omskakeling van generiese soekenjins na Webportale, terwyl die 

parallelle verskyning van korporatiewe portale as die belangrikste Webontwikkeling van 

1999 gesien word. 'n Webportaal kan omskryf word as 'n Webruimte vir 'n spesifieke 

teikengehoor wat 'n verskeidenheid inhoud byeenbring en 'n aantal dienste aanbied, soos 

byvoorbeeld soekenjins, nuus, elektroniese pos, geselskamers en intydse aankope 

(Melzer, 1999).  

 

1.2  Die probleem 

 

Die moontlikheid bestaan dat die konsep en funksionaliteit van Webportale die 

persoonlike inligting- en kennisbestuur van akademici kan ondersteun soos wat deur die 

akademiese werkstasie van die jare 80 gepropageer is. Na aanleiding van hierdie 

moontlikheid kan die sentrale navorsingsvraag soos volg gestel word: 
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Watter faktore moet in ag geneem word tydens die ontwerp van 'n Webportaal vir 

akademici? 

 

Die sentrale navorsingsvraag word aan die hand van die volgende meer spesifieke vrae 

ondersoek: 

 

♦ Waaruit bestaan akademici se persoonlike kennis- en inligtingbestuur? Tot watter 

mate het die Internet, en meer spesifiek die Web, reeds die wetenskaplike 

kennissiklus beïnvloed? 

♦ Tot watter mate kan die konsep en funksionaliteit van Webportale die persoonlike 

kennis- en inligtingbestuur van akademici ondersteun?  

♦ Watter inligtingbronne, dienste en hulpmiddels benodig akademici as deel van 'n 

Webportaal? 

♦ Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal vir akademici en watter probleme 

voorsien hulle ten opsigte van die implementering daarvan? 

♦ Verskil akademici wat onderskeidelik as navorsers en opleiers presteer se behoeftes 

in terme van 'n Webportaal? Watter ander verskille is daar? 

♦ Wat is inligtingkundiges se siening oor die inhoud, funksionaliteit en waarde van 'n 

Webportaal vir akademici? 

♦ Wat is die implikasies van hierdie studie vir die ontwerp van 'n Webportaal vir 

akademici? Kan riglyne vir die ontwerp van so 'n Webportaal afgelei word? Hoe sou 

so 'n Webportaal daar uitsien? 

 

1.3 Doel van die studie 

 

Die studie is in hoofsaak 'n empiriese studie met as hoofdoel om riglyne te bepaal vir die 

ontwerp van 'n Webportaal vir akademici. 
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1.4 Navorsingsmetode  

 

Daar is kortliks na die literatuur gekyk ten einde 'n inligting- en kennisbestuurmodel te 

identifiseer om as konsepsuele basis vir die studie te dien. Daar is ook vlugtig gekyk na 

die ontwikkeling van geskikte inligtingtegnologie om akademici se taakverrigting te 

ondersteun. 

 

Die stappe van die empiriese navorsingsiklus (Boshoff, 1988) is vir die studie gevolg. Dit 

behels die volgende fases: probleemdefinisiefase, navorsingsontwerp, dataversameling en 

-ontleding en die interpretasie van resultate. Die gekose navorsingsontwerp is 'n 

gevallestudie, en daar is van kwalitatiewe insameling- en verwerkingsmetodes gebruik 

gemaak.  

 

Die gevallestudie word in hierdie studie gekombineer met aspekte van kwasi-

eksperimentele ontwerp, deelnemende aksienavorsing en die ontwerp- en 

ontwikkelingsproses (sogenaamde "embedded design") (Hammersley, 1992: 185, 198).  

 

1.5 Waarde van die studie 

 

Hierdie studie kan aan akademici 'n gesofistikeerde hulpmiddel verskaf wat hulle in staat 

sal stel om op 'n meer koste-effektiewe wyse hulle persoonlike akademiese inligting en 

kennis te hanteer en te bestuur.  

 

1.6 Beperkings van die studie 

 

Die beperkings van die studie is inherent aan beperkings van die gekombineerde 

navorsingsontwerp. Oorsaaklikheid en verbande gaan nie bepaal word nie. Aangesien 

daar van 'n doelbewuste steekproef gebruik gemaak word, kan die resultate van die studie 

ook nie veralgemeen word nie.  
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1.7 Indeling van hoofstukke 

 

Die studie word soos volg ingedeel met die oog op die beantwoording van die sentrale 

navorsingsvraag: 

 

In hoofstuk 1, wat die inleiding tot die studie is, word aspekte wat tot die studie 

aanleiding gegee het kortliks bespreek. Daarna word die probleem in die vorm van enkele 

vrae geformuleer, waarna die doel van die studie gestel word. Die metode, waarde en 

beperkings van die studie word dan bespreek.  

 

Hoofstuk 2 is 'n literatuuroorsig en behels twee aspekte. Eerstens word ondersoek 

ingestel na die identifisering van 'n persoonlike inligting- en kennisbestuurmodel om as 

konsepsuele basis van die studie te dien. Tweedens word daar gekyk na die ontstaan en 

ontwikkeling van Webportale en wat die huidige stand van sake is. Daar word ook gekyk 

na die mate wat die konsep van Webportale persoonlike inligting- en kennisbestuur kan 

ondersteun.  

 

In hoofstukke 3 en 4 word die empiriese studie se navorsingsontwerp en bevindings 

bespreek. Onderhoude is gevoer met 'n doelbewuste steekproef van agt akademici aan die 

Universiteit van Pretoria ten einde te bepaal waaruit hulle bestuur van inligting en kennis 

bestaan, en of daar 'n behoefte bestaan vir 'n Webportaal om hulle taakverrigting te 

ondersteun. Tydens die gestruktureerde onderhoude het die akademici ook 'n prototipe 

portaal op die Web deurgewerk en geëvalueer. 'n Fokusgroepsessie is met vyftien 

inligtingkundiges van die Akademiese Inligtingdiens (AI), Universiteit van Pretoria, 

gevoer ten einde ook hulle evaluasie van die Webportaal te verkry.  

 

Riglyne word in hoofstuk 5 op grond van die empiriese studie afgelei, wat van waarde 

kan wees vir die ontwerp van 'n Webportaal vir akademici. 
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Die evaluering en bespreking van bevindings vind in hoofstuk 6 plaas aan die hand van 

die navorsingsvrae.  
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HOOFSTUK 2: TEORETIESE AGTERGROND 

 

2. 1 Inleiding 

 

In hierdie hoofstuk word daar spesifiek na twee aspekte gekyk. Eerstens word 'n 

persoonlike inligting- en kennisbestuurmodel geïdentifiseer om as konsepsuele basis van 

die studie te dien, en tweedens word daar na die ontwikkeling van inligtingtegnologie, 

spesifiek Webportale, gekyk om vas te stel of dit die persoonlike inligting- en 

kennisbestuur van akademici kan ondersteun.  

 

2.2 Persoonlike inligting- en kennisbestuurmodel 

 

2.2.1 Siklus van wetenskaplike kennis 

 

Die siklus van wetenskaplike kennis (Masson, 1971: 187) bestaan uit die volgende 

sektore: gebruikersektor (literatuuroorsig, assimilasie en formulering van hipoteses), die 

skep- ("generation") sektor (toetsing deur eksperimente en ontwikkeling van nuwe 

teorieë), die kommunikasiesektor (mondelinge verslae, skryf van verslae en artikels, 

primêre, sekondêre en tersiêre publikasies), en die bergingsektor (aankoop en 

prosessering vir herwinning, die wêreld se berging van kennis in biblioteke, argiewe 

ensovoorts). Die akademikus kan dus as beide die gebruiker en produsent van 

wetenskaplike inligting gesien word (Blom, 1980: 94). 

 

 

 

 

 

 

 

University of Pretoria.etd



 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1 

Siklus van wetenskaplike kennis 

(Masson, 1971: 187) 

 

Die Internet, en meer spesifiek die World Wide Web, is besig om die wetenskaplike  

kennissiklus in 'n groot mate te beïnvloed. Dit kan soos volg voorgestel word:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berging 

Gebruik 

Skep 
Kommunikasie 
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Siklus Internet/Webinvloed 

Gebruiksektor 

 

Gesofistikeerde websoekenjins maak gevorderde soektogte 
moontlik vir eindgebruikers. Tradisionele databasisse word op 
die Web beskikbaar gestel vir herwinning.  

Skepsektor Kennisprodukte word maklik met html redigeerders geskep en 
op die Web gepubliseer. 

Kommunikasiesektor Internetkommunikasie-instrumente soos geselskamers, bulletin 
borde, "listservers" en e-pos vergemaklik internasionale 
kommunikasie en maak die skep van virtuele gemeenskappe 
moontlik. Tradisionele publikasies soos tydskrifte, boeke en 
proefskrifte word in 'n groot mate reeds op die Web gepubliseer. 
Opleidingsmateriaal word toenemend deur middel van die Web 
afgelewer. 

Bergingsektor Berging van wetenskaplike kennis vind al hoe meer elektronies 
plaas en word op die Web beskikbaar gestel. Virtuele / digitale 
biblioteke ontwikkel, asook nuwe standaarde (meta-data) om die 
inligting te ontsluit. Intelligente agente word ontwikkel om die 
massas elektroniese inligting op die Web te organiseer, te herwin 
en beskikbaar te stel soos nodig. 

 

Tabel 1 

Invloed van Internet op die 

siklus van wetenskaplike kennis 

 

2.2.2 Taakverrigting van die akademikus 

 

Die taakverrigting van die akademikus word in hoofsaak as onderrig en navorsing gesien. 

Daar word van die standpunt uitgegaan dat die taakverrigting van die akademikus as die 

vertrekpunt en basis vir die ontwerp van 'n geskikte inligtingstelsel moet dien ten einde 

die akademikus optimaal te ondersteun (Pienaar, 1990: 2-1).  Blom (1980: 15, 16, 53) se 

taakverrigtingsmodel plaas taakverrigting sentraal, met die omgewing, die persoon en die 

wetenskap as veranderlikes wat 'n invloed op die akademikus se taakverrigting 

(probleemoplossing, besluitneming, beplanning, rasionele handeling, uitbreiding van 

kennis) uitoefen.  
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2.2.3 Persoonlike inligting- en kennisbestuur 

 

Inligting in al sy vorme (data, feite, inligting en kennis) kan as beide die roumateriaal en 

die hoofproduk van wetenskapsbeoefening gesien word (Blom, 1980: 94). Dit is 

belangrik om te bepaal welke inligtingfunksies, dit wil sê die persoonlike bestuur en 

hantering van inligting en kennis, as onderdeel van die akademikus se taakverrigting 

beskou kan word. So 'n ontleding kan 'n duideliker beeld gee van watter aspekte van die 

akademikus se taakverrigting moontlik deur 'n inligtingstelsel ondersteun kan word 

(Pienaar, 1990: 3-1). Moon (1988: 269) stel dit soos volg: "Studies of how individuals 

organize their work, and also of the general nature of scientific information processing 

work can (therefore) be relevant when designing a personal information system.".  

 

Aan die hand van die sogenaamde "input-output" model (Koontz, 1984), Heeks (1987) se 

elemente van navorsing en Newell en Simon (1972) se inligtingprosesseringsmodel, is 'n 

model van die akademikus se inligtingfunksies, die persoonlike inligting- en 

kennisbestuurmodel, ontwikkel (Pienaar, 1991).  

 

 

 

Figuur 2 

Persoonlike inligting- en kennisbestuurmodel 

Persoonlike 
kennisbestuur 

Insameling en 
herwinning van 
inligting 

Organisering 
en verwerking 
van inligting 

Skep van 
inligting- en 
kennisprodukte 

Kommunikasie en 
verspreiding van 
inligting en kennis 
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Die persoonlike bestuur van inligting en kennis moet natuurlik binne die breër perspektief 

van die siklus van wetenskaplike inligting gesien word (Masson, 1971: 187; Figuur 1).  

 

'n Persoonlike inligtingstelsel wat die akademikus se persoonlike inligting- en 

kennisbestuur wil ondersteun, sal aan die volgende vereistes moet voldoen (Pienaar, 

1990; 1991): 

 

♦ Persoonlike bestuur van inligting en kennis: Die inligtingstelsel moet die akademikus 

in staat stel om die persoonlike bestuur van inligting en kennis maklik en doeltreffend 

uit te voer. Die akademikus moet dus in staat wees om die insameling en herwinning, 

organisering en verwerking,  en skep en kommunikasie van inligting en kennis met 

behulp van die inligtingstelsel te beplan, te beheer en te koördineer. Inligting moet so 

geïntegreerd beskikbaar gestel word dat daar van 'n "seamless electronic 

environment"  (vergelyk Matheson, 1988: 222) gepraat kan word.  

♦ Persoonlike insameling en herwinning van inligting: Die inligtingstelsel moet by die 

akademikus se soekgewoontes aanpas, en hom/haar in staat stel om sy/haar eie 

soektogte te onderneem. Daar behoort interaksie tussen die akademikus en die 

inligtingkundige te wees. Aangesien mondelinge kommunikasie 'n belangrike aspek 

van die insameling van inligting is, moet die inligtingstelsel daarvoor voorsiening 

maak. Die "invisible college" kan ook meer sigbaar gemaak word ten einde die mees 

gevorderde inligting op 'n vakgebied meer toeganklik te maak.  

♦ Persoonlike organisering en verwerking van inligting: Die inligtingstelsel moet 

voorsiening maak vir die maak van notas en aantekeninge, soos opsommings, 

verwysings, gevolgtrekkings en ekserpte. Daar moet vir die organisering van 

verskillende tipes inligting, soos literatuur, interne organisatoriese inligting en 

persoonlike inligting, voorsiening gemaak word. Die verskaffing van meganiese en 

kognitiewe hulp vir die klassifisering en herwinning van inligting sal van groot 

waarde vir akademici wees. Die inligtingstelsel moet die akademikus se persoonlike 

inligtingnetwerk ondersteun, die behoefte aan 'n visueel-ruimtelike uitleg van 
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inligting in ag neem, asook beide junior akademici (gevorderde nagraadse studente) 

en senior akademici ondersteun.  

♦ Skep en verspreiding van inligting- en kennisprodukte: Die inligtingstelsel moet so 

ver as moontlik die skep van inligting- en kennisprodukte soos artikels, verslae en 

lesings, sowel as die kommunikasie en verspreiding daarvan ondersteun. Dit is ook 

belangrik dat beide rekordgebonde kommunikasie en persoonlike / verbale 

kommunikasie ondersteun word. 

 

2.3 Die ondersteuning van persoonlike inligting- en kennisbestuur deur Webportale 

 

2.3.1 Inligtingtegnologie wat ontwikkel is om die akademikus se persoonlike inligting- en 

kennisbestuur te ondersteun 

 

Vannevar Bush het al in 1945 in sy beroemde artikel "As we may think" die teoretiese en 

konsepsuele grondslae gelê van inligtingtegnologie wat eers in die tagtiger- en 

negentigerjare ontwikkel is. Sy "memex" beskryf hy soos volg: "Consider a future device 

for individual use, which is a sort of mechanized  private file and library. It needs a name, 

and to coin one at random, "memex" wil do. A memex is a device in which an individual 

stores his books, records, and communications, and which is mechanized so that it may 

be consulted with exceeding speed and flexibility. It is an enlarged intimate supplement 

to his memory." (Bush, 1945). Met hierdie apparaat het hy in werklikheid die akademiese 

werkstasie-konsep vooruit geloop. Hy word veral as die vader van die hiperteks-konsep 

gesien en het die vermoë om laterale verbande te lê as 'n integrale deel van die "memex" 

se funksionering gesien (Lambert, 1986: 3-20; Lewis, 1988:294). Een van die 

belangrikste eienskappe van die Web is hiperteksskakels tussen dokumente.  

 

Voor die opkoms van die Internet, en veral die World Wide Web, asook die algemene 

gebruik van grafiese koppelvlak ("GUI") persoonlike programmatuur,  was daar verskeie 

internasionale projekte wat inligtingstelsels ontwikkel het om die akademikus se 

taakverrigting te ondersteun. So was daar die "scholar's workstation"-projekte wat veral 

deur Massachusetts Institute for Technology,  Carnegie Mellon University en Brown 
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University in die begin van die jare tagtig van stapel gestuur is. Die National Library of 

Medicine in die V.S.A. (Verenigde State van Amerika) het op hulle beurt die IAIMS 

("Integrated Academic Information Management System")-projek geloods. Ted Nelson, 

wat die vader van die woorde hiperteks en hipermedia is, was van plan om met behulp 

van projek Xanadu alle gepubliseerde literatuur te omskep in 'n hipermediaformaat en dit 

deur 'n wêreldwye telekommunikasienetwerk algemeen toeganklik te maak (Pienaar, 

1990: 4-1-4-30).  

 

2.3.2 Die ontstaan en ontwikkeling van Webportale 

 

Die Internet het teen die einde van die tagtigerjare meer algemeen beskikbaar geraak as 'n 

navorsings- en kommunikasiehulpmiddel. In 1991 is die eerste World Wide Web 

(WWW) navigeerders bekend gestel, terwyl soekenjins in 1994 hulle verskyning gemaak 

het in 'n poging om Webinligting effektief  te herwin. Die belangrikste Webontwikkeling 

van 1998 word gesien as die omskakeling van soekenjins na algemene verbruiker- 

Webportale, terwyl die parallelle verskyning van korporatiewe portale ("Enterprise 

Information Portals = EIP") as die belangrikste Webontwikkeling van 1999 gesien word. 

'n Webportaal kan omskryf word as 'n Webruimte of diens vir 'n spesifieke teikengehoor 

wat 'n verskeidenheid inhoude byeenbring en 'n aantal dienste aanbied, soos byvoorbeeld 

soekenjins, nuus, elektroniese pos, geselskamers ("chat rooms") en intydse aankope 

(Melzer, 1999; Boye, 1999). 

 

Op hierdie stadium word die volgende tipes portale onderskei: 

 

♦ Vertikale portale, ook bekend as "Vortals". Dit is portale wat vir spesifieke 

belangegroepe ontwikkel is. Voorbeelde hiervan is CNET.com (winkelsentrum), 

animalhouse.com (kollege), pets.com (troeteldiere) en women.com (vrouesake). 

♦ Horisontale portale of Megaportale vir algemene verbruikers. Voorbeelde is Excite, 

Yahoo, AltaVista en AOL.com 
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♦ Korporatiewe of Intranet portale (EIP) wat werkers in organisasies se taakverrigting 

ondersteun deur interne en eksterne inligting te integreer. Verskaffers van pakkette is 

byvoorbeeld Business Objects, Plumtree, Glyphica en Epicentric. 

♦ Internetpoorte ("gateways") of biblioteke wat nie interne organisatoriese funksies 

ondersteun nie (White, 2000; Strauss, 2000). 

 

Die Gartner Groep onderskei die volgende vier vlakke van portaalfunksionaliteit: 

 

♦ Intranettoegangspunt - algemene inligting, asook  'n verskeidenheid inligting, 

soekfunksie en hiperskakels 

♦ Inhoudintegrasie - die vorige, plus uitgebreide inligting, gevorderde soekfunksie, 

gidse ("directories") en verpersoonliking 

♦ Werkplekintegrasie - die vorige, plus kliëntondersteuning, transaksies, samewerking, 

rolgebaseerde profiele, ERP ("enterprise resource planning") integrasie 

♦ Markintegrasie - die vorige, plus aankope, "supply chain" bestuur, e-markintegrasie, 

gevorderde verpersoonliking, EDI, XML, Java (Strauss, 2000) 

 

Die volgende elemente kan deel van 'n universiteitsportaal wees: kalenders en doenlysies, 

besprekings- en geselsgroepe, aankondigings, werksgeleenthede, verslae en dokumente, 

persoonlike personeelinligting, bestuursinligting, soek, e-pos en adresboek, samewerking 

op Intranet en Internet, toepassing, werkvloei, kursusskedules, koshuisspyskaarte, 

kampus- en wêreldnuus, weer, kaarte en beelde, organigramme, finansiële dienste, 

toegang tot e-handel, skakels na naslaanmateriaal en boekmerke (Strauss, 2000). 

 

In Januarie 2000 het verskeie V.S.A. universiteite soos Brown University, Boston 

College, Delaware, Cornell, Princeton, George Washington en Yale byeengekom om 'n 

spesifikasiedokument op te stel vir 'n gratis portaal raamwerk vir universiteite (Strauss, 

2000). 

 

In Mei 2000 het 'n Webindekseringwerkswinkel in Delft, Nederland vergader en besluit 

om 'n akademiese portaalinisiatief vir Europa te loods. Die belangrikste komponente van 
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die portaal is: indekseringsinstrumente en soekenjins, outomatiese indekse en 

mensgemaakte onderwerppoorte, gidsdienste, en videodienste op aanvraag. Die doelwitte 

van so 'n akademiese portaal is die volgende: gerig op die navorsing- en 

onderwysgemeenskap: moet die gemeenskap ondersteun en bind, veral die ondersteuning 

van 'n virtuele gemeenskap met sy kennisakkumulasie en domein spesifieke bronne, 

navorsingdiversifikasie en kennisakkumulasie, ondersteuningsinstrumente en -dienste vir 

navorsers en opvoeders,  en samewerking met die industrie. Navorsers en opvoeders 

benodig die volgende van so 'n portaal: inligting oor spesifieke navorsingsareas, 

(virtuele) gemeenskapsinteraksie, video-/oudiomateriaal, die bou van persoonlike profiele 

en die uitruil van ervaring en bevindings, en gevorderde toegang tot navorsingsinligting. 

Visuele inligting is veral van belang om virtuele konferensies, lesings, seminare en 

afstandsonderrig te ondersteun. Kursusse op aanvraag, asook praktiese lesse soos 

byvoorbeeld snykundedemonstrasies en virtuele klaskamers moet ondersteun word (Web 

indexing workshop, 2000). 

 

Campbell (2000) het op 18 Mei 2000 'n "white paper" gelewer by die jaarlikse 

konferensie van die Association of Research Libraries in die V.S.A. oor die behoefte aan 

die ontwikkeling van 'n "scholars" of akademiese portaal deur universiteitsbiblioteke. 'n 

Forum wat in September 1999 deur 80 direkteure van akademiese biblioteke in Keystone, 

Colorado bygewoon is, het tot die gevolgtrekking gekom dat die biblioteekwêreld die 

gevaar loop om in die World Wide Web omgewing sy kliëntegroepering ("constituency") 

aan kommersiële inligtingsdienste ("information.coms") prys te gee. Die Keystone 

afgevaardiges het voorgestel dat akademiese biblioteke 'n Webteenwoordigheid moet 

ontwikkel wat "library.org" genoem kan word. Campbell noem hierdie 

Webteenwoordigheid die "scholars portal". Volgens hom word die ontwikkeling van so 'n 

akademiese portaal genoodsaak deur verskeie faktore, soos die onbetroubare 

soekresultate van die information.coms, aangesien hierdie resultate nie verkry word op 

grond van akkuraatheid en kwaliteit nie, maar op grond van onbekende kommersiële 

kriteria - iets wat onaanvaarbaar vir akademiese navorsing is. Sulke dienste herwin ook 

nie inligting in genoeg diepte vir navorsingsdoeleindes nie, aangesien hulle nie ontwerp 

is met die oog op die spesifieke behoeftes van die akademiese gemeenskap nie. 'n 
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Verdere faktor is die feit dat die wêreld se besigheid, insluitend die besigheid van 

navorsing, besig is om al hoe meer Webgebaseerd te raak. In die akademiese gemeenskap 

skuif interne administratiewe funksies, asook die kernfunksies van onderrig en leer, al 

hoe meer na die Web. Akademiese biblioteekstelsels en digitale biblioteekeksperimente 

is ook feitlik almal Webgebaseer. Die voorgestelde akademiese portaal kan 'n 

verskeidenheid van inhoud en dienste bied. Dit kan 'n rol speel in die toevoeging van 

materiaal van hoë akademiese kwaliteit deur die daarstel van standaarde, soekfasiliteite 

oor databasisse te ontwikkel, en 'n verskeidenheid ondersteuningsinstrumente te bied. Die 

ontwikkeling van asinkroniese leermetodologieë vereis ook 'n gepaste Web 

teenwoordigheid deur tradisionele biblioteekdienste. Virtuele naslaanomgewings is besig 

om te ontwikkel, soos byvoorbeeld 'n virtuele wetenskapgeselskamer wat toegang bied 

tot 'n 24x7-biblioteekgeselskamer wat studente se inligtingbehoeftes virtueel sal 

ondersteun. Die akademiese portaal kan ook Webgebaseerde dokumentlewering, 

eksperimentele gedeelde werkplekke en alternatiewe akademiese publisering ondersteun. 

"If the research library community accepts the challenge of and succeeds in creating the 

scholars portal, it will put a tool of immense value in the hands of the academic 

community. In doing so, it will for the first time in the Web environment, bring together 

high quality specialized content, commercial sources of data, viable search engines, and 

virtual human and machine based assistance." (Campbell, 2000: 4,5).  

 

2.4 Sintese 

 

'n Persoonlike inligting- en kennisbestuurmodel vir akademici is geïdentifiseer om as 

konsepsuele basis vir die studie te dien. Dit blyk verder uit hierdie bespreking dat die 

konsep en funksionaliteit van Webportale wel moontlikhede bied om akademici se 

persoonlike bestuur van inligting en kennis te ondersteun. Hierdie moontlikheid gaan 

verder tydens die empiriese studie ondersoek word.   
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HOOFSTUK 3: EMPIRIESE STUDIE 

 

3.1 Inleiding 

 

Die doel van die empiriese ondersoek is om die navorsingsvrae van hierdie studie 

te probeer beantwoord. Die empiriese navorsingsproses gaan deurloop word ten 

einde hierdie antwoorde te verkry. Volgens Boshoff (1988) kan die volgende 

fases of stappe in die empiriese navorsingsproses onderskei word: 

 

♦ Keuse van die probleem en hipoteseformulering (probleemdefinisiefase) 

♦ Formulering van die navorsingsontwerp (struktuur en plan) 

♦ Dataversameling 

♦ Data-ontleding 

♦ Interpretasie van die resultate 

 

Die navorsingsproses word as 'n sirkulerende proses gesien. Na die afloop van 'n 

navorsingsprojek, kan verdere probleem- en hipoteseformulering gedoen word, 

waarna 'n verdere navorsingsiklus kan volg. Hierdie empiriese studie se 

werkswyse en resultate sal aan die hand van hierdie stappe bespreek word. 

 

3.2 Probleemdefinisiefase 

 

Tydens hierdie fase moet besluit word wat die navorsingsvraag of -vrae is waarop 

die studie antwoorde moet verskaf. Ten einde te probeer vasstel of  Webportale 

akademici se persoonlike bestuur van akademiese inligting en kennis in die 

praktyk kan ondersteun, is die sentrale navorsingsvraag van hierdie studie soos 

volg geformuleer: 
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Watter faktore moet in ag geneem word tydens die ontwerp van 'n Webportaal vir 

akademici? 

 

Die sentrale navorsingsvraag word aan die hand van die volgende meer spesifieke 

vrae ondersoek: 

 

♦ Waaruit bestaan akademici se persoonlike kennis- en inligtingbestuur? Tot 

watter mate het die Internet en meer spesifiek die Web reeds die 

wetenskaplike kennissiklus beïnvloed? 

♦ Tot watter mate kan die konsep en funksionaliteit van Webportale die 

persoonlike kennis- en inligtingbestuur van akademici ondersteun?  

♦ Watter inligtingbronne, dienste en hulpmiddels benodig akademici as deel van 

'n Webportaal? 

♦ Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal vir akademici en watter 

probleme voorsien hulle ten opsigte van die implementering daarvan? 

♦ Verskil akademici wat onderskeidelik as navorsers en opleiers presteer se 

behoeftes in terme van 'n Webportaal? Watter ander verskille is daar? 

♦ Wat is inligtingkundiges se siening oor die inhoud, funksionaliteit en waarde 

van 'n Webportaal vir akademici? 

♦ Wat is die implikasies van hierdie studie vir die ontwerp van 'n Webportaal vir 

akademici? Kan riglyne vir die ontwerp van so 'n Webportaal afgelei word? 

Hoe sou so 'n Webportaal daar uitsien? 

 

3.3 Navorsingsontwerp 

 

Daar word oor die algemeen wat empiriese navorsing betref tussen kwantitatiewe 

en kwalitatiewe navorsing onderskei. Kwantitatiewe navorsing staan ook as 

positivistiese of tradisionele navorsing bekend, terwyl terme soos veldnavorsing, 

etnografiese navorsing en naturalistiese navorsing as wisselterme vir kwalitatiewe 

navorsing gebruik word (Mouton, 1988). Hierdie studie kan as kwalititatiewe 

navorsing beskou word.  
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Die belangrikste navorsingsontwerpe wat tot empiriese navorsing se beskikking 

is, is die eksperiment, die kwasi-eksperiment, die opnamestudie en die 

gevallestudie (Boshoff, 1988). Die gevallestudie word as die oorhoofse 

navorsingsontwerp vir die studie gebruik, aangesien dit as die mees geskikte 

navorsingsontwerp vir die beantwoording van die navorsingsvrae beskou kan 

word. Gevallestudienavorsing behels die ondersoek na enkele natuurlike gevalle. 

Die keuse van hierdie navorsingsontwerp sluit egter nie die gebruik van ander 

navorsingsontwerpe uit nie "... embedded designs are possible: for example where 

a survey is used to provide information about a single case selected for study ..." 

(Hammersley, 1992: 185, 198). Die gevallestudie word in hierdie studie 

gekombineer met aspekte van kwasi-eksperimentele ontwerp, deelnemende 

aksienavorsing en die ontwerp- en ontwikkelingsproses: 

 

3.3.1 Kwasi-eksperimentele ontwerp. Die volgende simbole word gebruik: X = 

intervensie; O = observasie / meting; 1-n dui op opeenvolgende intervensies en 

meting. 'n Gebroke lyn tussen die eksperimentele groepe dui aan dat die groepe 

nie gerandomiseer is nie. 'n Wye verskeidenheid kwasi-eksperimentele ontwerpe 

is tot die navorser se beskikking (Cook en Campbell, 1983). Vir hierdie studie 

word 'n tweegroep-kwasi-eksperimentele ontwerp oor tyd (longitudinaal) 

voorgestel:  

 

Groep A =  O1          X1          O2 

--------------------------------------------- 

Groep B =  O1          X1          O2 

 

 

3.3.2 Deelnemende aksienavorsing. Aksienavorsing dui op die gesamentlike 

bereiking van aksie (verandering) en navorsing (begrip). Aksienavorsing beskik 

oor die volgende eienskappe: dit is siklies van aard, deelnemend, kwalitatief en 

nadenkend ("critical reflection"). Die sikliese aard dui op die stappe: beplan > 
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doen  > neem waar > reflekteer (en dan  > beplan ensovoorts). Aangesien 

verandering beoog word, moet diegene wat direk geraak word by die 

navorsingsproses betrek word. Aksienavorsing kan as 'n spiraal gesien word 

(Dick, 1997).  

 

3.3.3 Ontwerp- en ontwikkelingsproses. Die tradisionele ontwerp- en 

ontwikkelingsproses bestaan uit die volgende stappe: ontwerp, ontwikkeling, 

implementering en evaluasie (Hodgkinson en Cronje, 1998). "Rapid application 

design and development" (RADD) het ontwikkel as gevolg van 'n behoefte om die 

proses te bespoedig en die kliënt van die begin af by die proses te betrek. Die 

proses kan soos volg voorgestel word (Analyst international, 2000): 

 

 

 

 
 

 

Figuur 3 

"Rapid application design and development" 
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'n Gekombineerde navorsingsontwerp om die akademici se behoefte aan 'n 

Webportaal te ondersoek, word soos volg voorgestel:  

 

Groep A: Bestaan uit 'n doelbewuste steekproef van vyf akademiese presteerders 

van die Universiteit van Pretoria (gevallestudies) 

Groep B: Bestaan uit 'n doelbewuste steekproef van vyf onderwysinnoveerders 

van die Universiteit van Pretoria (gevallestudies) 

 

Afhangende van die respondente se reaksie kan die proses enige tyd aangepas of 

gestaak word. 

 

Groepe Meting (O) / 
Ingreep (X) 

Data-
insamelings 
metode 

Ontwerp en 
ontwikkelings 
proses 
(RADD) 

Aksie 
navorsings 
siklus 

Fase 1: 
Ontwerp van 
prototipe 
portaal 
 

 Literatuur en 
voorbeelde 
van 
akademiese 
Webportale 

Navorser 
ontwerp  
konsepportaal 
en 
verpersoonlik-
te portaal  

Beplan 
Doen 

 

 

 Ongestruk-
tureerde 
onderhoude 

Navorser 
bespreek 
konsepportaal 
met AI 
bestuur, 
inligting-
kundiges en 
portaal- 
ontwerper 

Neem waar 
Reflekteer 

 

 

 

 

 

  Ontwerper 
ontwikkel 
prototipe 
portaal 

Beplan 
Doen 
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Fase 2: 
Evaluasie van 
prototipe 
portaal 
Groepe A +B 
 

O1 = 
Identifisering 
van inligting-
behoeftes en 
demografiese 
inligting 

Gestruktu-
reerde 
onderhoude 

Identifisering 
van kliënte 
behoeftes 

Neem waar 
Reflekteer 

 X1 = 
Respondente 
werk deur 
prototipe 
portaal op 
Web 

Navorser 
dokumenteer 
aksies en 
kommentaar 
van akademici 

 Neem waar 

 O2 = 
Respondente 
evalueer 
prototipe 

Gestruktu-
reerde 
onderhoude 

Evaluasie 
Ontwerp-    
riglyne 

Neem waar 

Fase 3: 
Evaluasie van 
prototipe 
portaal 
inligting-
kundiges 
Opmerking: 
Hierdie is 'n 
aanvullende 
data- 
insamelings- 
metode ter 
wille van 
triangulasie 
 

X1 = 
Ontwerper 
demonstreer 
prototipe 
portaal 

  Doen 

 O1 = 
inligting-
kundiges 
evalueer 
prototipe 
portaal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fokusgroep Evalueer 
Ontwerp-    
riglyne 

Neem waar 
Reflekteer 
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Fase 4: 
Werkende 
portaal word 
ontwikkel 

  Ontwerper 
hersien 
prototipe en 
ontwikkel 
werkende 
portaal na 
aanleiding van 
onderhoude 
met akademici 
en fokusgroep 
met inligting-
kundiges 

Beplan  
Doen 

Fase 5: 
Werkende 
Webportaal 
word gebruik 
en geëvalueer 
Groepe A + B 
Opmerking: 
Hierdie fase 
val buite die 
bestek van 
hierdie studie 
 
 

X2 = 
Respondente 
gebruik 
werkende 
portaal vir 'n 
tydperk 

  Doen 

 O3 = 
Respondente 
evalueer 
werkende 
portaal 

Gestruk-
tureerde 
vraelyste op 
die Web 

 Neem waar 

   Webportaal 
word 
deurlopend 
opgedateer 

Doen 
Reflekteer 

 

 

Tabel 2 

Navorsingsontwerp (struktuur en plan) 
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3.3.4 Keuse van gevalle 

 

3.3.4.1 Keuse van akademici vir deelname aan die studie 

 

Twee groepe akademici van die Universiteit van Pretoria is geïdentifiseer, 

naamlik akademiese presteerders en onderwysinnoveerders. Die Departement 

Personeel het 'n lys van twaalf akademiese presteerders uit die verskillende 

fakulteite wat gereeld die toekennings ontvang, aan die navorser verskaf, terwyl 

die Departement Telematiese Leer en Onderwysinnovasie die lys van 

departemente en akademici wat in 1999 die toekenning vir onderwysinnovasie 

ontvang het, aan die navorser verskaf het. Die navorser het die relevante 

inligtingkundiges gevra vir 'n aanduiding van die betrokkenes se Webkundigheid. 

Tien akademici is gekies ten einde die verskillende fakulteite so goed as moontlik 

te verteenwoordig. Hierdie akademici se Webgeletterdheid is ook as medium tot 

hoog aangeslaan. Die vakgebiede van die vyf akademiese presteerders is Fisika, 

Dierkunde, Metallurgiese Ingenieurswese, Afrikatale en Afrikaans. Die 

vakgebiede van die vyf onderwysinnoveerders is Sielkunde, Mikrobiologie, 

Argeologie, Tandheelkunde en Rekeningkunde. 

 

3.3.4.2 Keuse van inligtingkundiges vir deelname aan die studie 

 

Neëntien inligtingkundiges van die Akademiese Inligtingsdiens van die 

Universiteit van Pretoria, is na die fokusgroeponderhoud genooi. Die volgende 

vakkundige gebruikersgroepe is deur die lede van die fokusgroep verteenwoordig: 

geesteswetenskappe, opvoedkunde, teologie, natuurwetenskappe, ekonomiese en 

bestuurswetenskappe, medies, tandheelkunde, asook terreine ten opsigte van 

inligtingtegnologie, die Web, die elektroniese tydskrif, databasisse en die  

elektroniese katalogus. Daar was ook verteenwoordigers van die leiersgroep en 

bestuur. Die  Webgeletterdheid van die groep is oor die algemeen medium tot 

hoog. 
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3.4 Dataversameling 

 

Verskeie dataversamelingsmetodes is tot die empiriese navorser se beskikking, 

soos objektiewe toetse en skale, onderhoude, vraelyste, observasies en sosiometrie 

(Kerlinger, 1986: 438-607). Dit gaan oor watter dataversamelingsmetode(s) by 

die probleem, die navorsingsvrae en die navorsingsontwerp pas (Boshoff, 1988). 

Tydens hierdie studie is 'n gestruktureerde oop-einde vraelys opgestel wat tydens 

die persoonlike onderhoude met die betrokke akademici, asook die 

fokusgroepsessie met die inligtingkundiges gebruik is. Metodologiese triangulasie 

dui op die gebruik van verskillende metodes om data oor dieselfde onderwerp in 

te samel, ten einde verskillende aspekte van dieselfde werklikheid bloot te lê 

(Haricombe, 1993).  

 

3.4.1 Gestruktureerde vraelys (Aanhangsel A) 

 

Die vraelys is opgestel met die oog op die beantwoording van die navorsingsvrae. 

Die persoonlike bestuur van die inligting- en kennismodel is as die vertrekpunt vir 

die vrae oor die bepaling van inligtingbehoeftes gebruik. Die vraelys 

(onderhoudskedule) bestaan uit vier afdeling, naamlik: 

 

♦ Demografiese inligting: geslag, ouderdom, webgeletterdheid, omvang van 

klasgee en navorsing en ander kennisprodukte 

♦ Identifisering van inligtingbehoeftes: gebruik van inligtingbronne en -dienste, 

gebruik van tegnologiese hulpmiddels vir die verwerking en skep van 

kennisprodukte, kommunikasie van kennisprodukte, kommunikasie met 

vakkundige verwysingsgroep en probleme wat met die persoonlike bestuur 

van inligting en kennis ervaar word 

♦ Deurwerk van prototipe Webportaal deur akademici: die respondente werk 

self  deur die prototipe portaal op die Web 
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♦ Evaluering van prototipe Webportaal: dit gaan hier oor die aanvaarbaarheid 

van die idee van so 'n portaal om akademici se bestuur van kennis te 

ondersteun. Kommentaar word oor elke aspek van die prototipe portaal gevra, 

soos byvoorbeeld die spyskaart en die soekfasiliteite. Voorstelle vir die 

verbetering van die portaal word ook gevra 

 

3.4.2 Persoonlike onderhoude met akademici 

 

Die persoonlike onderhoud is 'n interpersoonlike situasie, waarin die 

onderhoudvoerder spesifieke vrae aan die respondent vra. Daar is in hoofsaak 

twee tipes onderhoude, naamlik gestruktureer en ongestruktureer. Kerlinger 

(1986) gee die volgende kriteria vir die opstel van vrae: 

 

♦ Die vraag moet verband hou met die navorsingsprobleem en 

navorsingsdoelwitte 

♦ Die tipe vraag (oop of geslote) moet geskik wees vir die soort inligting wat 

benodig word 

♦ Die item of stelling moet duidelik en ondubbelsinnig wees 

♦ Die vrae mag nie leidend wees nie 

♦ Die vraag mag nie kennis vereis waaroor die respondent nie beskik nie 

♦ Die vraag moenie delikate inligting vra nie 

♦ Die vraag moet nie gelaai wees met sosiale aanvaarbaarheid nie 

 

Die vraelys (Aanhangsel A) of onderhoudskedule is uitgewerk aan die hand van 

Fowler en Mangione (1990) se riglyne vir gestandaardiseerde onderhoude. Die 

skedule is tydens die eerste onderhoud uitgetoets en aangepas deur 'n vraag by te 

voeg (Aanhangsel A, par.1 Demografiese inligting se laaste vraag oor ander 

kennisprodukte). Respondente is telefonies en per e-pos deur die navorser 

gekontak en onderhoude is met hulle gereël. Die respondente is meegedeel dat 

hulle betrokke gaan wees by die ontwerp en ontwikkeling van 'n Webportaal vir 

akademici. Altesaam agt onderhoude is gevoer, aangesien twee van die 
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respondente nie beskikbaar was nie. Die onderhoude is oor die tydperk 15 

Augustus tot 28 September 2000 gevoer. Die kortste onderhoud was 30 minute en 

die langste 'n uur en 'n half met 'n gemiddelde tyd van ongeveer 45-60 minute. 

Tydens die onderhoude het die respondente die prototipe Webportaal gebruik en 

hulle werkswyse is deur die navorser gedokumenteer. Die navorser het ook 

skermafdrukke ("screenshots") van die portaal saamgeneem vir ingeval die Web 

nie beskikbaar was nie. Vyf van die respondente is departementshoofde, terwyl 

een van die vyf  beide departementshoof en voorsitter van 'n skool is. Een van die 

respondente beklee 'n leerstoel en lei 'n navorsingsgroep. As gevolg hiervan was 

daar 'n redelike mate van tydsdruk tydens die onderhoude. 

 

3.4.3 Fokusgroepsessie met inligtingkundiges 

 

Fokusgroepnavorsing behels 'n georganiseerde bespreking met 'n geselekteerde 

groep individue ten einde inligting oor hulle sienings en ervarings oor 'n 

spesifieke onderwerp in te samel. Fokusgroeponderhoude is veral geskik om 'n 

verskeidenheid perspektiewe oor dieselfde onderwerp te verkry. Die rol van die 

moderator is belangrik, aangesien die persoon die gesprek op koers moet hou. Dit 

is noodsaaklik dat die deelnemers aan 'n fokusgroep oor toepaslike ervaring 

beskik om 'n ingeligte opinie oor die betrokke onderwerp te kan hê  en dat 'n 

eksplisiete onderhoudskedule gebruik moet word (Gibbs, 1997). Fokusgroepe 

word ook gebruik tydens die ontwerp en ontwikkeling van programmatuur. 

Volgens Nielsen (1997) is dit 'n tegniek wat gebruik kan word om veral 

gebruikersbehoeftes en -gevoelens te bepaal, beide voor koppelvlakontwerp en 

lank na implementering. Die moderator verskaf gewoonlik 'n demonstrasie van 

die produk as 'n basis vir bespreking. 
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'n Fokusgroepsessie met inligtingkundiges is aanvullend tot agt onderhoude met 

akademici gehou om: 

 

♦ Die vakkundige menings van geselekteerde personeel van die Akademiese 

Inligtingsdiens ten opsigte van die prototipe portaal te verkry 

♦ As 'n aanvullende data-insamelingsmetode te dien ter wille van triangulasie 

♦ Die inligtingspersoneel te betrek by die ontwerp- en ontwikkelingsproses om 

veranderingsbestuur en die implementering van die portaal te ondersteun 

(Gibbs, 1997). 

 

Neëntien personeellede is genooi, waarvan vyftien die fokusgroep bygewoon het. 

Die navorser het as gesprekleier opgetree, terwyl die ontwerper van die prototipe 

portaal die portaal gedemonstreer het. Die doel en struktuur van die gesprek is 

vooraf aan die fokusgroep voorgehou. Die portaal is gedemonstreer, waarna die 

tweede helfte (vanaf par. 4, Aanhangsel A) van die akademici se 

onderhoudskedule gebruik is. Die navorser en nog 'n lid van die groep het 

aantekeninge gemaak. Die fokusgroep het op 5 Oktober 2000 plaasgevind en het 

van 14:00 - 15:45 geduur. Die fokusgroep het slegs uit dames bestaan.  
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HOOFSTUK 4: DATA-ONTLEDING 

 

4.1 Inleiding 

 

Die doel van die data-ontledingsprosedure is uiteindelik om antwoorde op die 

navorsingsvrae te verskaf (Boshoff, 1988). Die respons op die verskillende data-

insamelingsmetodes, die verwerking van die ingesamelde data en 'n bespreking van die 

resultate gaan vervolgens bespreek word: 

 

♦ Verwerking van onderhoude met akademici 

♦ Verwerking van fokusgroepsessie met inligtingkundiges 

 

4.2 Verwerking van onderhoude met akademici 

 

Gestruktureerde onderhoude aan die hand van die vraelysskedule (Aanhangsel A) is met 

agt akademici aan die Universiteit van Pretoria gevoer. Twee groepe akademici is 

geïdentifiseer naamlik akademiese presteerders en onderwysinnoveerders. Agt van die 

tien respondente wat aanvanklik gekies is, het aan die onderhoude deelgeneem.  

 

4.2.1 Samevatting van onderhoude en voorlopige ontwerpriglyne  (volgens 

onderhoudskedule se struktuur; Aanhangsel A) 

 

Onderhoude is met agt respondente gevoer: vier akademiese presteerders en vier 

onderwysinnoveerders 

 

Samevatting van onderhoude 

 

Ontwerpriglyne 

4.2.1.1 Demografiese inligting 

 

 

4.2.1.1.1 Geslag: al agt respondente is manlik 
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4.2.1.1.2 Ouderdomsaanduiding: ses is in die groep 31-49 

jaar en twee is in die groep bo 50 jaar 

 

4.2.1.1.3 Vlak van Webgeletterdheid: een is laag; vier is 

medium; een is medium tot hoog en twee is hoog 

 

4.2.1.1.4 Omvang van klasgee; Persentasie van tyd: 

gemiddeld 29% van tyd word aan klasgee spandeer 

Persentasie Webgebaseer: geen vir ses respondente; een se 

klasgee is 50% Webgebaseer en een se klasgee is 75% 

Webgebaseer 

Opmerking: Die twee respondente wat Webgebaseerde 

onderwys gee, is albei onderwysinnoveerders én 

geesteswetenskaplikes. Drie van die akademiese 

presteerders was negatief oor UP se Webgebaseerde 

onderwysmodel. 

 

♦ Koppeling met Web-

CT moet ondersoek 

word 

4.2.1.1.5 Omvang van navorsing; Persentasie van tyd: 

gemiddeld 53% van tyd word aan navorsing spandeer 

Aantal artikels in 1999: 55 artikels met 'n gemiddeld van 7 

artikels per respondent; wissel van 3 respondente met geen 

artikels tot respondente met onderskeidelik 10, 15 en 26 

artikels in die natuurwetenskappe 

Aantal referate in 1999: 35 referate met 'n gemiddeld van 4 

per respondent 

Aantal M+D-studente in 1999: 55 studente met 'n gemiddeld 

van 7 studente per respondent 

Wetenskapsterreine: Dierkunde, Metallurgiese 

Ingenieurswese, Rekeningkunde, Mikrobiologie, Afrikatale, 

Sielkunde, Fisika, Argeologie 

 

 

 

♦ Die portaal moet 

aanvanklik veral die 

navorsingsproses 

ondersteun 
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4.2.1.1.6 Ander kennisprodukte: Voorbeelde: 

♦ Internasionale argeologie-uitstalling en multimediakiosk 

♦ Rekenaarprogramme vir laboratorium 

♦ Word dokumente en grafika vir Webonderwys 

♦ Bou van elektroniese korpusse vir Afrikatale 

♦ Multimedia cd's as deel van kursus 

♦ Wil 'n Webbladsy laat ontwikkel wat olifante se 

bewegings aandui 

 

Sintese: Hierdie groep akademici is oor die algemeen 

gevestigde kundiges in hulle onderskeie vakgebiede en kan 

as opinie-leiers beskou word. Alhoewel onderwys en 

opleiding vir die respondente belangrik is, is navorsing hulle 

hoofaktiwiteit. Dit mag wees dat 'n doelbewuste steekproef 

met ander kriteria wat 'n ander groep respondente tot gevolg 

sou gehad het, tot ander resultate sou gelei het. Navorsing en 

onderwys is die twee hoofkennisprodukte. 

 

4.2.1.2 Identifisering van inligtingbehoeftes: 

 

 

4.2.1.2.1 Watter inligtingbronne (sluit deskundiges in) word 

gebruik; frekwensie van gebruik en beskikbaarheid op Web: 

♦ Boeke is deur drie respondente genoem. Hulle is almal 

in die geesteswetenskappe. Die boeke is nie op die Web 

beskikbaar nie. Word daagliks tot weekliks gebruik 

♦ Tydskrifte (joernale) en tydskrifartikels word veral 

intensief deur die natuurwetenskaplikes gebruik - 

daagliks tot maandeliks - sommige is op die Web 

beskikbaar. Dit wou voorkom of heelwat van die 

respondente nie bewus is van UP se Tyds@Tuks 

elektroniese tydskrifprojek nie. Artikels word deur 

middel van soekenjins opgespoor 

 

 

♦ Die portaal moet vir e-

boeke voorsiening 

maak 

♦ Die portaal moet vir e-

tydskrifte en e-artikels 

voorsiening maak 
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♦ Soekenjins word deur vier respondente gebruik. 

Voorbeelde is Yahoo, Ananzi en WebFerret. Word 

daagliks tot maandeliks gebruik.  

♦ Multimedia vir opleiding soos video en cd-rom. Een 

respondent wat dit jaarliks gebruik 

♦ "Virtual sites" van argeologiese belang op die Internet. 

Word jaarliks deur een respondent gebruik.  

♦ Argeologiese vindplekke en kultuurversamelings - 

maandeliks tot jaarliks deur een respondent 

♦ Vakspesialiste, gasdosente, medewerkers/kollegas 

(ook internasionaal) is deur twee respondente genoem. 

Persoonlike kontak en e-pos op 'n weeklikse tot 

maandelikse basis 

♦ Tussengangers. Drie van die respondente maak van 

inligtingkundiges, studente, sekretaresses ens gebruik 

om literatuurverwysings en tydskrifartikels te verkry 

♦ Listservers. Een van die respondente maak van drie 

listservers gebruik  

♦ Webbladsye van internasionale verenigings en 

institute. Twee respondente maak hiervan gebruik. Die 

een gebruik sy Web "browser" se "location" funksie om 

hierby uit te kom 

♦ Lys van geakkrediteerde tydskrifte op UP Web word 

deur een respondent maandeliks gebruik 

 

♦ Die portaal moet vir 

soekenjins voorsiening 

maak 

 

 

♦ Die portaal moet vir 

die byvoeg van urls 

voorsiening maak 

♦ Die portaal moet vir 'n 

werksruimte vir 

kollegiale 

samewerking 

voorsiening maak 

♦ 'n Kontaklys is nodig 

♦ Die portaal moet vir e-

pos en "listservers" 

voorsiening maak 

 

 

 

♦ Die lys van 

geakkrediteerde 

tydskrifte moet 

beskikbaar wees 

 

4.2.1.2.2 Watter inligtingsdienste word gebruik, 

byvoorbeeld interbiblioteeklenings 

♦ Interbiblioteeklenings (IBL) word deur sewe van die 

respondente gebruik - vanaf 'n weeklikse tot 'n ses-

maandelikse basis 

 

 

♦ Die portaal moet vir 

IBL voorsiening maak 
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♦ Boeke word op reserwe in een respondent se kantoor 

gehou vir gebruik deur studente 

♦ Inligtingkundiges is deur vier respondente genoem. 

Hulle lewer 'n wye verskeidenheid dienste, maar is veral 

betrokke by soektogte  

♦ Databasisse is deur drie respondente genoem: Science 

Direct; ISI en CD-net. Een respondent gebruik nie die 

databasisse nie, aangesien dit volgens hom nie 

toeganklik is nie 

♦ Versameling: papierboeke en -tydskrifte word in 

verskeie vorme gebruik soos die gereserveerde 

versameling en inhoudsopgawes wat aan hulle verskaf 

word. Een respondent maak van multimedia gebruik 

♦ UP-Explore word deur twee respondente gebruik 

♦ Fotostaatgeriewe is deur een respondent genoem 

♦ Insette tot aankope is deur een respondent genoem. 

Twee respondente (albei natuurwetenskaplikes) het 

gekla oor onvoldoende fondse vir tydskrifte en oor 

tydskrifkansellasies 

Opmerking: Dit het voorgekom of die respondente selde self 

die biblioteek gebruik. Ander mense gebruik dit namens 

hulle. Daar is heelwat onkunde oor die AI se Webprodukte 

en -aanbiedings. Enkele respondente het ook die opmerking 

gemaak dat dit geld kos om  tydskrifte op die Web te 

gebruik en daarom laat hulle liewers artikels fototstateer 

 

 

 

 

 

♦ Die portaal moet vir e-

reserwes voorsiening 

maak 

♦ Kontaklys vir 

inligtingkundiges is 

nodig 

♦ Toegang tot 

databasisse is nodig 

♦ E-inhoudsopgawes 

moet verskaf word 

 

 

 

♦ Toegang tot die 

biblioteekkatalogus is 

nodig 

♦ Kommunikasie en 

insette rondom die 

aankoopproses is 

nodig 

♦ Die AI se 

Webprodukte en          

-dienste moet 

doeltreffend bemark 

word 
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4.2.1.2.3 Watter tegnologiese hulpmiddels (soos 'n 

woordverwerker) word gebruik vir die verwerking van 

inligting en skep van kennisprodukte soos lesings of 

artikels? 

♦ MS Word word deur al agt respondente gebruik 

♦ MS Excel word deur vyf respondente gebruik 

♦ MS PowerPoint word deur vyf respondente gebruik 

♦ MS Access word deur drie respondente gebruik 

♦ Quest (om cd's mee te skryf) word deur een respondent 

gebruik 

♦ Omnipage (vir skandering) en WordPerfect 9 word 

deur een respondent gebruik 

♦ Elektroniese dagboeke word intensief deur een 

respondent gebruik 

♦ Sigma Plot (grafika), Oregon en Basic word deur een 

respondent gebruik 

♦ Frontpage word deur een respondent gebruik 

♦ GIS programmatuur, ProCite vir literatuurverwerking 

en gevorderde statistiese pakkette word deur een 

respondent (en sy groep) gebruik 

♦ CorelDraw en Web-CT word deur een respondent 

gebruik. Hy is besig om na multimedia en "virtual 

reality" te beweeg met sy opleiding. Hy gebruik 'n 

videokaart vir die maak van video's 

Opmerking: Die respondente se algemene 

rekenaargeletterdheid is relatief hoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Toegang tot MS- 

produkte is nodig 

 

 

 

♦ Toegang tot ander tipe 

programmatuur moet 

ondersoek word  
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4.2.1.2.4 Op watter wyses word kennisprodukte soos lesings 

en artikels gekommunikeer? (Byvoorbeeld lesings word 

fisies voor 'n klas gegee; artikels word in geakkrediteerde 

tydskrifte gepubliseer; referate word aan konferensies 

voorgedra) 

♦ Al die respondente gebruik bogenoemde metodes 

♦ Twee respondente maak van UP se telematiese 

onderwysmodel gebruik 

♦ Een respondent maak van rekenaargesteunde onderrig 

in die klas gebruik 

♦ Kortkursusse word deur een respondent gebruik 

♦ Populêr wetenskaplike artikels, films, televisie, radio 

en koerante word deur een respondent (en sy 

navorsingsgroep) gebruik 

♦ Studiegidse vir Web-CT en die opstel van 

verspreidingslyste vir studente word deur een 

respondent gebruik 

♦ Lesings aan inrigtings / maatskappye wat navorsing 

befonds word deur een respondent gebruik 

♦ 'n Respondent se departement: 3 programme op Web-

CT; televisieprogramme; eie Webbladsy; eie intranet 

(beleid, notules ens); interne listserver; finansiële 

databasis 

♦ "Listservers" word deur een respondent gebruik. Sy 

toekomsplanne: skep van 'n virtuele klaskamer; plasing 

van vaktydskrif asook korpusse en woordeboeke op die 

Web 

♦ Vakkundige cd's word deur een respondent gebruik 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Die portaal moet die 

skep van akademiese 

kennisprodukte 

ondersteun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ Die portaal moet 

voorsiening maak vir 

die insluit van 

departemente se 

bestaande Internet- 

produkte 

♦ Die portaal moet die 

publikasie van kennis-

produkte op die Web 

ondersteun 
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4.2.1.2.5 Op watter wyses kommunikeer u met u 

vakkundige verwysingsgroep ("invisible college") 

♦ Elektroniese pos word deur sewe respondente gebruik 

♦ Konferensies en kongresse word deur vier respondente 

gebruik 

♦ Werkswinkels word deur een respondent gebruik 

♦ Twee respondente gebruik die telefoon 

♦ Konsultasiegesprekke word deur een respondent 

gebruik 

♦ Raadgewende werk word deur een respondent gebruik 

♦ Een respondent dien op professionele liggame se 

komitees 

♦ Pos is deur een respondent genoem 

 

 

 

♦ E-pos moet beskikbaar 

wees 

♦ Die portaal moet 

kommunikasie met 

vakkundige netwerke 

ondersteun 

4.2.1.2.6 Watter probleme, indien enige, ervaar u met u 

persoonlike bestuur en hantering van inligting en kennis? 

♦ Drie respondente ervaar geen probleme nie - een 

respondent is van mening dat sy stelsel goed werk, 

alhoewel daar 'n tydsbeperking is en een respondent 

reken dat hulle hulle eie probleme oplos en daarom is 

daar geen probleme nie 

♦ Een respondent vind die rekenaardienste by UP 

onbetroubaar, terwyl nog een reken dat die 

Webnetwerk wispelturig is 

♦ Boeke wat op UP-Explore is is nie altyd in die 

biblioteek beskikbaar nie - volgens een respondent 

♦ Een respondent benodig hulp met Websoektogte, 

aangesien dit 'n moeisame proses is om skaars 

dokumente op die Web op te spoor 

 

 

 

♦ Hulp vir die bedryf 

van die portaal en die 

uitbou van Web- 

kundigheid moet 

beskikbaar wees 
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♦ Kundigheid oor html-kodering, die skep en verpakking 

van multimedia en die integrering van inligtingkundige 

beginsels met sy vakgebied is vir een respondent 'n 

probleem 

♦ Die organisering, herwinning en berging van 

inligtingstukke is vir een respondent 'n probleem 

♦ Een respondent ervaar 'n totale inligtingoorlading agv 

e-pos, faks en telefoon. Studente vra ook meer inligting 

nav die departement se Webbladsy en dit kan nie 

individueel hanteer word nie 

Sintese: Hierdie resultate gee 'n goeie aanduiding van wat 

hierdie akademici se persoonlike bestuur van inligting en 

kennis behels en watter inligtingsdienste en -produkte deel 

van die Webportaal moet wees. Die invloed van die Internet 

op die respondente se persoonlike inligting- en 

kennisbestuur kan soos volg opgesom word:  

♦ Insameling en herwinning van inligting: Hierdie aspek is 

al in 'n mate deur die Internet beïnvloed. Websoekenjins 

word deur vier van die respondente gebruik. Slegs 

enkele van die respondente is bewus van die AI se 

elektroniese tydskrif- en databasisaanbiedings op die 

Web. Inligtingkundiges en ander tussengangers word 

veral gebruik om inligting te verkry.  

♦ Organisering en verwerking van inligting: Een 

respondent gebruik 'n indekseringpakket ("ProCite"), 

terwyl nog 'n respondent die organisering, herwinning en 

berging van inligtingstukke as 'n probleem ervaar. Die 

Internet speel hier geen rol nie. 
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♦ Skep van inligting- en kennisprodukte: Die MicroSoft-

reeks produkte word in hoofsaak vir hierdie aspek 

gebruik. Slegs twee akademici skep opleidingsprodukte 

vir publisering op die Web. 

♦ Kommunikasie en verspreiding van inligting en kennis: 

Elektroniese pos speel 'n groot rol om inligting en kennis 

te versprei en om wetenskaplike netwerke in stand te 

hou. "Listservers" word min gebruik en geselskamers 

glad nie.  

Die Internet is tans nie 'n integrale deel van hierdie 

akademici se taakverrigting nie. 

4.2.1.3 Prototipe portaal word voorgehou en deurgewerk:  

http://linuxbox.up.ac.za:8080/infoportal/app/template/main.

wm  Enkele skermafdrukke van die prototipe portaal word 

nou voorgehou om 'n aanduiding van die inhoud, 

funksionering en voorkoms van die portaal te gee: 
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Figuur 4 

Hoofblad van die prototipe Webportaal 

 

Figuur 5 

Bibloteekkatalogus as deel van prototipe Webportaal 
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Figuur 6 

Tydskrifindeks van prototipe Webportaal 

 

 

Figuur 7 

Beskikbare tydskrifte oor 'n onderwerp 
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Figuur 8 

Voorbeeld van 'n Webtydskrif 

 

 

Figuur 9 

Funksionering van verpersoonliking 

University of Pretoria etd



 41 

 

Figuur 10 

'n Verpersoonlikte lys inligtingbronne 

 

 

 

Tydens die deurwerk van die portaal deur die respondente 

het die volgende na vore gekom: 

♦ Slegs een respondent het vanself na die 

verpersoonliking gegaan en geweet hoe dit werk. Een 

respondent het gevra hoe hy moet weet dat hy moet 

registreer voordat hy kan "add to favourites". Die blou 

opdraggies daaronder is ook verwarrend 

♦ Niemand het vanself na "customization" gegaan nie 

♦ Elektroniese tydskrifte en databasisse se 

beskikbaarheid het positiewe kommentaar ontlok 

 

 

 

 

 

 

♦ Die verpersoonliking- 

gedeelte van die 

portaal moet 

herontwerp word 

♦ Die "customization"-

plasing moet verander 

word en kan selfs met 

verpersoonliking 

gekombineer word 
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♦ Onderwerpe is as die belangrikste toegang tot inligting 

gebruik. Indien hulle nie 'n spesifieke bron kon opspoor 

nie, is daar na die alfabet gegaan. Een respondent het die 

verskillende toegangswyses tot dieselfde bron 

verwarrend gevind 

♦ Die middelste gedeelte (figuur 4) se taal ensovoorts het 

negatiewe kommentaar ontlok 

♦ Om vanaf die tydskrifte terug na die portaal te beweeg, 

was vir sommige 'n probleem 

♦ Daar is 'n behoefte om Webadresse / urls te kan byvoeg 

♦ Daar is 'n behoefte aan toegang tot die lys van 

geakkrediteerde tydskrifte 

♦ Een respondent wil hê die UP-navorsingsdatabasis 

moet hierby geïntegreer word 

♦ Een respondent hou van die idee dat deskundiges kan 

help bou aan die databasis 

♦ Soekfunksie van portaal - nie duidelik wat gesoek word 

nie. Die stelsel moet sê indien dit niks kry nie. 

Tydskrifte se soekfunksie is ook nie duidelik nie.  

♦ Een respondent wil hê dat die databasis toegangkodes 

administreer 

♦ Die verband met UP-homepage was 'n vraag 

♦ Biblioteekkatalogusskerm - een respondent het gevra 

of daar van amazon.com bestel kan word. Nog 'n 

respondent dink dit kan later uitgebrei word na 

byvoorbeeld kalahari.net.  

♦ Een respondent het genoem dat daar 'n behoefte aan 

projekbestuurondersteuning is 

 

 

♦ E-tydskrifte en 

databasisse is nodig 

♦ Onderwerpe moet 

aansienlik uitgebrei 

word  

♦ Hulpfunksie vir 

funksionering van 

portaal 

♦ Haal middelste 

gedeelte uit en plaas 

iewers anders  

♦ Ander Webadresse 

moet bygevoeg kan 

word 

♦ Hulp vir terugbeweeg 

vanaf ander platforms 

♦ Lys van 

geakkrediteerde 

tydskrifte is nodig 

♦ Ondersoek die 

moontlikheid om die 

UP-navorsings-

databasis in te sluit 

♦ Kliënte moet aan 

inhoud van portaal 

help bou 

♦ Hulp vir soekfunksie 

♦ Administrasie van 

toegangkodes is nodig 
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♦ Een respondent is van mening dat die biblioteek- 

katalogus weggesteek is op die UP-homepage 

♦ Vrae rondom wat terme soos "knowledge tools" en "UP 

publications" beteken. Moet sê watter "knowledge tools" 

word bedoel 

♦ Een respondent benodig 'n outomatiese koppeling 

tussen databasissoektogte, biblioteekbesit en die ibl- 

funksie 

 

♦ Beleid is nodig oor 

koppeling van die 

portaal met ander 

tuisblaaie 

♦ Die amazon.com 

funksie by die 

katalogus moet 

duideliker wees en kan 

ook uitgebrei word 

♦ Ondersteuning vir 

projekbestuur is nodig 

♦ Huidige terme wat 

gebruik word, is nie 

altyd duidelik nie 

♦ Ondersoek koppeling 

met ibl-stelsel 

Sintese: Dit het tydens die deurwerk van die prototipe 

Webportaal deur die respondente geblyk dat hulle Internet- 

en Webgeletterdheid oor die algemeen nie baie hoog is nie. 

Probleme rondom terme wat gebruik is, asook die beweeg 

deur die portaal, het na vore gekom. 

 

4.2.1.4 Evaluering van Webportaal-prototipe 

 

 

4.2.1.4.1 Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal 

om u hantering  en bestuur van inligting te ondersteun? Die 

respondente was almal positief oor die idee van so 'n 

portaal: 

♦ Baie goed - alles is op een plek beskikbaar. Dit sou goed 

wees indien 'n literatuurorganiseerder soos die van 

"Research Toolbox" ook by die portaal geïntegreer kan 

 

 

 

 

♦ Ondersoek die 

moontlikheid om 'n 

literatuur- 

University of Pretoria etd



 44 

word 

♦ Absoluut. Voorwaarde: netwerk moet stabiel wees 

♦ Sal goed wees. Voordeel indien databasisse slegs een 

wagwoord benodig. Huidige omgewing is baie 

gefragmenteerd - behoefte aan beter integrasie 

♦ Baie goed as dit uitgebou kan word tot 'n kragtige 

soekfasiliteit 

♦ 100% 

♦ Hoekom sal dit onaanvaarbaar wees? Klink goed 

♦ Dit kan baie oulik werk. Sou goed wees indien daar na 

die volgende funksies gekliek kan word: dagboek (Lotus 

organiseerder), tel nrs, "to do" lys. Dit sou goed wees 

indien die portaal die skerm is waarmee hy al sy 

funksies kon hanteer - indien die rekenaar daarmee kon 

oopmaak. Sal die portaal graag wil gebruik 

♦ Indien dit kommunikeerbaar is, is dit baie aanvaarbaar 

 

organiseerder in te 

sluit 

♦ Onderhandel op 

strategiese vlak oor 

die stabiliteit van 

netwerke 

♦ Ondersoek die 

moontlikheid dat die 

portaal die "desktop" 

kan vervang 

4.2.1.4.2 Stem u saam met die inhoud van die huidige 

prototipe en wat dink u moet bykom of weggelaat word? 

♦ Eerste bladsy ("home"): Oor die algemeen is almal 

positief; een voel net dit is te besig 

♦ Spyskaart: Almal is baie positief. Een persoon voel dat 

meer as een skakel na dieselfde onderwerp pla. Indien 'n 

elektroniese dagboek sou bykom, moet mens net daarop 

kan kliek 

♦ Middelste gedeelte: Vier is positief en vier negatief. 

Positief: mooi, veral kleure van sleutelwoorde; altyd vir 

eerstegebruikers; baie "nice". Negatief: haal uit en maak 

deel van "menu" - "about InfoPortal" en 

"Personalitation"; lees gewoonlik nie; taal is 'n 

 

 

 

 

♦ Hulpfunksie -

verduidelik 

verskillende toegange 

 

♦ Haal middelste 

gedeelte uit en maak 

deel van spyskaart 
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probleem; bietjie onnodig - as net een keer sien, is dit ok 

♦ "Search" en bestek: Ses respondente vind dit goed. Die 

ander se kommentaar: nie nodig nie; moet aandui indien 

nie inligting herwin nie; verkies katalogus as soekbestek; 

onduidelik 

♦ "Calendar": Vier is positief oor die funksie. Die ander: 

nie nodig nie, sy eie een werk goed genoeg; nie nodig 

nie, maak skerm te besig, funksie bestaan reeds elders 

♦ "To-do list": Drie is positief. Kommentaar: moet kan 

"prompt"; benodig ook kontakadreslys; as vinnig daarop 

kan inkom 

♦ "Resources by type": Een respondent is van mening 

dat multimedia moet bykom, terwyl nog 'n respondent 

voel dat die dubbele inskrywings 'n probleem is 

♦ "Library catalogue": Die respondente was almal baie 

positief oor hierdie koppelvlak 

♦ "Databases": Die respondente is positief oor hierdie 

aspek. Enkele opmerkings: baie goed - indien dit meer 

beskikbaar is en dit kragtige herwinning bied; 

bykomende onderwerpe word benodig; verwarrend - 

gaan van alfabetiese lys na titel? - onderwerpe is reg; 

toegang is 'n groot probleem 

♦ "Journals": Die respondente is positief oor hierdie 

aspek. Enkele opmerkings: geakkrediteerde lys van 

tydskrifte is noodsaaklik; die soekfunksie binne die 

tydskrifte werk goed. Opmerking: Veral die 

natuurwetenskaplikes was opgewonde oor die feit van 

tydskrifte op die Web 

 

 

 

♦ Soekfunksie moet 

duideliker wees 

 

 

♦ Ondersoek 

moontlikheid om 

portaal met bestaande 

dagboeke te koppel 

♦ Sluit "to-do list" in 

 

 

 

 

♦ Gebruik hierdie 

koppelvlak vir 

katalogus indien 

moontlik 

♦ Beskikbaarheid van 

databasisse moet 

ondersoek word 

♦ Sluit geakkrediteerde 

lys van tydskrifte in 
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♦ "UP publications": Vyf respondente was positief oor 

hierdie aspek, spesifiek oor die moontlikheid van 

elektroniese verhandelings en proefskrifte. Een 

respondent was neutraal, een gebruik die UP- 

Webbladsye daarvoor en een twyfel oor die waarde van 

die idee aangesien M- en D-studies as artikels 

gepubliseer word. Een respondent is van mening dat 

toegang tot UP-navorsingspublikasies wel van waarde 

sal wees.  

♦ "Knowledge tools": Vier respondente reken dat hierdie 

funksie belangrik is. Een van hierdie respondente het die 

volgende genoem: e-pos, MS Word, MS Excel en 'n 

elektroniese dagboek. Nog een reken die portaal kan sy 

"desktop" vervang. Drie respondente reken hierdie 

funksie is nie nodig nie. Een van hierdie respondente sou 

egter wel sy cd's deur die portaal aan studente wil 

toeganklik maak 

♦ "Guides and tutorials": Sewe respondente is positief 

oor hierdie aspek. Enkele opmerkings: studiegidse is 

belangrik en Web-CT-integrasie noodsaaklik; goeie 

soekfunksie is noodsaaklik; FAQ vir die gebruik van 

databasisse en die Web; goed indien studente dit kan 

gebruik. Een respondent is negatief: afstandonderrig is 

die begin van stagnasie en nie relevant vir 'n lewende 

wetenskap nie 

♦ "Resources by subject": Almal is positief hieroor. 

Volgens een respondent is dit die belangrikste gedeelte. 

Nog 'n respondent vra dat die onderwerpe uitgebrei moet 

word 

♦ "Services": Geen kommentaar 

 

♦ Ondersoek wat die 

inhoud van "UP 

publications" gaan 

behels 

 

 

 

 

 

♦ Ondersoek die 

moontlikheid om 

gewilde 

programmatuur in te 

sluit 

 

 

 

 

♦ Ondersoek verband 

met Web-CT 

 

 

 

 

 

♦ Brei onderwerpe uit 
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♦ "Interlibrary loan": Almal is positief oor hierdie 

funksie. Een respondent vra dat die portaal gekoppel 

moet wees aan 'n geïntegreerde stelsel 

♦ "Book acquisitions:: Almal is positief hieroor 

♦ "Suggestions": Sewe respondente is positief hieroor. 

Een is negatief: moet versigtig wees aangesien dit 

verwagtinge van diens skep 

♦ Verpersoonliking: Almal is baie positief hieroor. 

Enkele opmerkings: vinnige registrasie is belangrik; 

verander "favourites" eerder na "personalisation"; "new 

visitors register" moet meer opvallend wees; bekommerd 

dat dit 'n administratiewe las kan skep 

♦ "Customization": Vier respondente is positief hieroor 

en vier negatief. Enkele opmerkings: sou graag 'n 

persoonlike argeologiese "touch" wou bysit, spesifiek 

met multimedia; wonderlike idee in beginsel; kan groot 

administratiewe probleme skep; funksionaliteit is die 

belangrikste eienskap van die portaal; benodig 

"shortcut" vanaf rekenaarskerm na portaal 

♦ Ondersoek koppeling 

met ibl-stelsel 

 

♦ Sluit aankopefunksie 

in 

♦ Kontakpersoon vir 

portaal is belangrik 

♦ Herontwerp 

verpersoonliking en 

"customization" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1.4.3 Enige voorstelle  vir die verbetering van die 

prototipe Webportaal? 

♦ Vereenvoudig die uitleg: "simplicity, flexibility, adding 

value" 

♦ Idee is baie "smart" en "grand". Sal dit graag wil 

gebruik. Indien portaal oopmaak, moet dit toegang tot 

alles gee; veral maklik toegang tot inligtingbronne - 

moet wagwoorde kan hanteer. Wonder oor die verband 

met ander UP-Webbladsye, bv die UP-tuisblad 

 

 

 

♦ Eenvoudige uitleg is 

nodig 

♦ Portaal moet op die 

Internet beskikbaar 

wees 
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♦ Moet van kantoor, huis en veldkantore soos Kruger 

Wildtuin en Marioneiland kan werk - veral M- en D- 

studente 

♦ Verduidelikings lees te veel soos 'n hulpfunksie - 

byvoorbeeld op die "home" bladsy by die verduideliking 

oor die infoportal moet 'n term soos "aggregates" 'n 

voorbeeld insluit 

♦ Soekfunksie - moet sê as nie iets kry nie 

♦ 'n Koukus of "chat room"; veral tutors / senior studente 

moet ook die portaal kan gebruik; goeie link met Web-

CT; hulpfunksie / raad vir publikasieprobleme; 

kopiereg?; wil op portaal en die Internet publiseer; 

kommunikasie is baie belangrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦ 'n Kommunikasie-

ruimte is nodig 

♦ Advies oor e-

publikasie is nodig 

4.2.1.4.4 Watter probleme voorsien u met die idee van die 

Webportaal?  

Een respondent voorsien geen probleme nie; vyf 

respondente voorsien dat netwerkprobleme die portaal kan 

ondermyn; een respondent voel sterk daaroor dat effektiewe 

bemarking nodig is. Die portaal sal help om bronne 

makliker toeganklik vir studente te maak. Inligtingkundiges 

gee gereeld lesings as deel van die kurrikulum - al die 

verskillende urls en name maak die studente deurmekaar 

 

 

♦ Stabiliteit van UP- 

netwerke moet 

aangespreek word 

♦ Die portaal moet 

effektief bemark word 

4.2.1.4.5 Enige sienings, aanbevelings, voorstelle oor die 

voorkoms ("look & feel") van die prototipe portaal? 

Oor die algemeen is die respondente positief oor die portaal 

se voorkoms. Enkele opmerkings: taal 'n probleem; "banner" 

gedeelte lyk nie goed nie; middelste gedeelte te vol - te veel 

woorde. Behoefte dat dit ook Webbladsye van 

departemente, beleidstukke, UP-tuisblad moet kan 

akkommodeer; te veel strepies en blokkies; hou daarvan dat 

dit konserwatief is sonder tierlantyntjies; hou van 

 

 

♦ Die voorkoms van die 

portaal moet 

eenvoudig en 

interessant wees 
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kleurgebruik; moet dit meer "fun" maak, byvoorbeeld 

sirkels, "mindmaps" en animasie. Stel voor dat 'n mini-cd 

gebruik word om die portaal te "autoload" - inligting oor die 

portaal te verskaf en gebruikers outomaties te registreer 

Sintese: Die respondente was baie positief oor die idee van 

so 'n Webportaal om hulle persoonlike bestuur van inligting 

en kennis te ondersteun. Daar was 'n besef dat hulle huidige 

omgewing baie gefragmenteerd is en beter geïntegreer kan 

word. Die idee dat die portaal 'n "desktop"-skerm se 

funksionaliteite kan vervang, het na vore gekom. Die 

spesifieke kommentaar oor die inhoud, funksionaliteit en 

voorkoms van die prototipe Webportaal is waardevol vir die 

verdere ontwerp en ontwikkeling van die portaal. Netwerk- 

probleme word as die grootste struikelblok vir die portaal se 

suksesvolle implementering gesien.  

 

  

Tabel 3 

Verwerking van onderhoude met akademici 

 

 

4.2.2 Bespreking van die resultate van die onderhoude met akademici 

 

Hierdie agt persoonlike onderhoude met akademici aan die Universiteit van Pretoria het 

oor drie aspekte gegaan, naamlik die respondente se demografiese inligting, die 

identifisering van hulle inligtingbehoeftes en hulle evaluasie van die prototipe 

Webportaal nadat hulle dit self op die Web deurgewerk het. Samevattend kan die 

volgende gesê word: 

 

♦ Die respondente is 'n groep hoëvlak akademici in hulle vroeë middeljare wat goed in 

hulle vakgebiede gevestig is en deel uitmaak van nasionale en internasionale 

vakkundige netwerke.  
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♦ Die Internet en Web het veral 'n verskil in hulle inligtingverkryging en kommunikasie 

gemaak, spesifiek die gebruik van elektroniese pos en soekenjins. Oor die algemeen 

het die Internet nie 'n groot impak op hulle taakverrigting nie en is die respondente se 

Webgeletterdheid oor die algemeen nie besonder hoog nie.  

♦ Die respondente is baie positief oor die idee van 'n Webportaal. Die detailevaluasie 

van die prototipe is van groot waarde vir die herontwerp en verdere ontwikkeling van 

die portaal. 

♦ Daar is enkele verskille tussen die twee groepe respondente, naamlik 

onderwysinnoveerders en akademiese presteerders. Die belangrikste verskil is dat 

twee van die onderwysinnoveerders opleidingsmateriaal op die Web publiseer en dat 

nie een van die akademiese presteerders dit doen nie. Een van die akademiese 

presteerders is van plan om dit te doen, maar nie as deel van die UP onderwysmodel  

(telematiese onderwys) nie. Twee van die onderwysinnoveerders wil die portaal vir 

hulle nagraadse studente gebruik, terwyl een van die akademiese presteerders ook 

baie sterk daaroor voel. Ander verskille is dat die geesteswetenskaplikes meer op 

boeke gerig is, en die natuurwetenskaplikes meer op tydskrifte (joernale). Hierdie 

verskille kan binne een Webportaal geakommodeer word. Afsonderlike portale is dus 

nie nodig vir die rolle van onderwys en navorsing nie. Die portaal sal wel oor die 

funksionaliteit moet beskik om die voorkoms en inhoud volgens behoefte aan te pas 

("customization"). 

 

Hierdie onderhoude verbeter die moontlikheid dat 'n werkende Webportaal relevant en 

aanvaarbaar vir akademici verbonde aan die Universiteit van Pretoria sal wees.  
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4.3  Verwerking van fokusgroepsessie met inligtingkundiges. 

 

Neëntien inligtingkundiges verbonde aan die Akademiese Inligtingsdiens, Universiteit 

van Pretoria, is per e-pos na die fokusgroepsessie genooi, waarvan vyftien die sessie 

bygewoon het. Die portaal is deur die ontwerper gedemonstreer, waarna die tweede helfte 

van die akademici se onderhoudskedule (evaluasie van die prototipe portaal; Aanhangsel 

A; par. 4) gebruik is.  

 

4.3.1  Tydens die demonstrasie van die prototipe Webportaal het die volgende aspekte na 

vore gekom: 

 

♦ Inligting word in die databasis gestoor. 'n Kliënt se gebruikgeskiedenis kan volledig 

bygehou word. Koekies word gebruik om kliënte te identifiseer. 

♦ Die huidige soekfunksie op die hoofbladsy soek net op die inhoud van die portaal en 

nie op byvoorbeeld die inhoud van databasisse nie. Daar is 'n behoefte aan 'n globale 

soekfunksie op die inhoud van bronne. 

♦ Tydskrifte moet binne die raamwerk van die portaal vertoon word - "co-branding" 

met die verskaffer is moontlik. Dit moet maklik wees om terug te beweeg na die 

portaal. 

♦ E-pos, elektroniese dagboeke en woordverwerkers moet deel van die portaal wees 

♦ Die portaal word dinamies gedryf met "templates" en Web- en Wizard-koppelvlakke. 

Java word gebruik sodat integrasie met ander stelsels op die kampus, ensovoorts 

relatief maklik kan plaasvind. 

♦ Die portaal bied verpersoonliking, maar nog steeds algemene toegang. Die prototipe 

portaal is op die beginsel van "favorites" gebaseer.  

 

Sintese: Aangesien die inligtingkundiges op 'n demonstrasie moes reageer en nie self 

deur die prototipe portaal kon werk nie, is hulle kommentaar redelik algemeen. Aspekte 

soos 'n behoefte aan 'n globale soekfunksie en die beweging deur die portaal het na vore 

gekom. 
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4.3.2  Tydens die evaluasie van die prototipe Webportaal het die volgende aspekte na 

vore gekom: 

 

4.3.2.1 Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal om u kliënte se hantering en 

bestuur van inligting te ondersteun? 

 

♦ Oor die algemeen is dit aanvaarbaar. Daar was 'n vraag oor hoe die aparte Web/html- 

bladsye van die dienseenhede deur die portaal geraak gaan word 

♦ Die portaal word basies die akademikus se "desktop" 

♦ Die portaal word deur die betrokkenes as 'n dinamiese kommunikasiekanaal met 

kliënte beskou. Notas / kennisgewings kan op die kliënte se rekenaars flits.  

 

4.3.2.2 Stem u saam met die inhoud van die huidige prototipe en wat dink u moet bykom 

of weggelaat word?  

 

♦ Eerste bladsy: die AI se logo moet meer prominent wees - dit is 'n uitstekende 

bemarkingsgeleentheid  

♦ Middelste gedeelte: Die baie geskryf laat dit "cramped" lyk 

♦ "Search" en bestek: Daar sal 'n aanduiding moet wees dat slegs op titels en 

beskrywings gesoek gaan word. Web "search engines" moet definitief ook beskikbaar 

wees.  

♦ "Calendar": Vraag of dit aan bestaande elektroniese dagboeke soos Access sal kan 

koppel. 

♦ "To-do list": Alles wat jy aan kan dink en graag daar wil hê 

♦ "Library catalogue": Vraag of UP-Explore se nuwe koppelvlak nie hier gebruik 

moet word nie 

♦ "Databases": ERL-databasisse moet ook geïntegreer kan word. Huidige onderwerpe 

is te min - al die ander vakgebiede moet bykom 

♦ "Journals": Tyds@Tuks "brand" naam moet hier verskyn 

University of Pretoria etd



 53 

♦ "UP publications": Dit is die logiese plek vir e-argiewe, asook verhandelings en 

proefskrifte. Ook integrasie met ander internasionale argiewe. Vraag of die benaming 

"UP publications" nie verwarrend is nie 

♦ "Knowledge tools": Wat word hiermee bedoel. Die portaalontwerper verduidelik dat 

dit 'n katalogus met programme kan wees wat afgelaai kan word 

♦ "Guides and tutorials": Klink reg 

♦ "Resources by subject": Goed - hoe gaan reeds bestaande data ingevoer word 

♦ "Services": Voorgeskrewe boekelys kan bykom. Moontlik ook dienste rondom 

voorbereiding van manuskripte soos vertaling, taalversorging en tik. Ondersteuning 

vir e-publisering is nodig 

♦ "Inter library loan": Dit is belangrik dat die Sabinet stelsel hierby inskakel 

♦ "Book acquisitions": Daar moet 'n funksie wees om kliënte te laat weet van nuwe 

relevante boeke 

♦ Verpersoonliking van portaal: "Login" moet eenmalig wees - geen ekstra 

wagwoorde ensovoorts moet nodig wees nie - kampus is besig om na LDAP 

bedieners te beweeg 

♦ "Customization": Al die dienste wat nie benodig word nie, kan sodoende 

uitgeskakel word - skakel probleem uit van te veel aanbiedings 

♦ Algemeen: Sterk punt van portaal moet integrasie en interaktiwiteit wees. Kliënte 

moet inligtingkundiges kan kontak. Instandhouding van portaal is baie belangrik, 

asook 'n kontakpersoon. Voel soos 'n biblioteek op die Web - die portaal moet meer 

omvattend wees. Bestaande "branding" is belangrik soos bv Tyds@Tuks en UP-

Explore.  

 

4.3.2.3 Enige voorstelle vir die verbetering van die prototipe Webportaal? 

 

♦ Moeilik om te sê - sal dit eers self wil gebruik 

♦ Sukses of mislukking gaan van integrasie afhang 

♦ Sal kliënte bewus maak van alle aanbiedings 

♦ Kommunikasie en bemarking noodsaaklik 
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♦ Helpskerms is noodsaaklik  - meer hulp vir spesifieke funksies - kontekssensitiewe 

hulp is nodig 

 

4.3.2.4 Watter probleme voorsien u met die idee van hierdie Webportaal? 

 

♦ As dit net nog 'n sisteem is, gaan dit 'n probleem wees; dit moet tien ander stelsels 

vervang 

♦ Kontakpersoon is nodig - ondersteuning moet baie goed wees - 'n administreerder is 

nodig 

♦ Globale soekfunksie op inhoud (verskil van mening hieroor) 

 

4.3.2.5 Enige sienings, aanbevelings, voorstelle oor die voorkoms ("look & feel") van die 

prototipe portaal? (Opmerking: die portaal se kleure lyk vreemd op die skerm as gevolg 

van die dataprojektor) 

 

♦ Geel lees moeilik 

♦ Voel staties. Moontlik kan van die kleure verander soos wat deurbeweeg. 

♦ Lees nie maklik nie 

♦ Sou beslis kleur verander 

 

Sintese: Dit blyk uit hierdie evaluasie dat die inligtingkundiges spesifiek uit die hoek van 

die inligtingsberoep na die prototipe portaal kyk en nie vanuit die perspektief van die 

akademikus nie. Die portaal word veral as 'n integrasie en verlengstuk van die 

Akademiese Inligtingsdiens se inligtingsdienste en -produkte gesien.  
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4.3.3 Voorlopige ontwerpriglyne vir die portaal 

 

Die volgende ontwerpriglyne word voorlopig uit die fokusgroepgesprek afgelei: 

 

♦ Soekfunksie: Daar is 'n behoefte aan 'n globale soekfunksie op die inhoud van 

bronne. Beter verduideliking is nodig by die huidige funksie. Soekenjins moet ook 

beskikbaar wees 

♦ Progammatuur: E-pos, elektroniese dagboeke en woordverwerkers moet deel van 

die portaal wees 

♦ Bemarkingsgeleentheid: Portaal word gesien as 'n bemarkingsgeleentheid vir die AI 

- die gebruik van bv AI-logo's. Bemarking van die portaal is noodsaaklik 

♦ Kommunikasie: Portaal moet kommunikasie met kliënte ondersteun. Kliënte moet 

inligtingkundiges kan kontak 

♦ Verhouding met ander Webbladsye: Hierdie kwessie moet ondersoek word 

♦ Funksie van portaal: Die portaal kan die akademikus se "desktop" vervang 

♦ "Calendar": Moet met bestaande stelsels kan koppel 

♦ "To-do list": Moet beskikbaar wees 

♦ "Library catalogue": UP-Explore se koppelvlak kan moontlik eerder hier gebruik 

word 

♦ "Databases": ERL-databasisse moet ingesluit word 

♦ Tydskrifte: Tydskrifte moet binne die raamwerk van die portaal vertoon word - "co-

branding" met die verskaffer is moontlik. Dit moet maklik wees om terug te beweeg 

na die portaal. Tyds@Tuks se "brandname" moet hier verskyn 

♦ "UP publications": Naam moet ondersoek word. E-argiewe, verhandelings en 

proefskrifte kan hier gekoppel word 

♦ "Services": Voorgeskrewe boekelys kan ingesluit word. Ondersoek ondersteuning 

vir elektroniese en gewone publisering 

♦ "Inter library loan": Skakel in by Sabinet stelsel 

♦ "Book acquisitions": Funksie om kliënte op hoogte van nuutste boeke te hou, word 

benodig 
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♦ Verpersoonliking: Eenmalige registrasie word benodig 

♦ "Customization": Is ten gunste van hierdie aspek 

♦ Onderwerpe: Moet uitgebrei word om al die vakke in te sluit 

♦ Administrasie: Instandhouding van portaal is belangrik en 'n kontakpersoon is 

noodsaaklik 

♦ Helpskerms: Kontekssensitiewe hulp is noodsaaklik 

♦ Voorkoms: Moet minder staties wees 

 

4.3.4 Bespreking van die resultate van die fokusgroepsessie met inligtingkundiges 

 

Daar is wel 'n mate van oorvleueling tussen die die akademici en inligtingkundiges se 

evaluasie van die prototipe Webportaal. Die belangrikste verskille is as gevolg van 

verskillende uitgangspunte. Die inligtingkundiges se Webgeletterdheid is oor die 

algemeen hoër as die van die akademici en hulle kan dit as 'n geleentheid vir opleiding en 

konsultasie sien. Die waarde van triangulasie is deur hierdie aanvullende 

insamelingsmetode geïllustreer, aangesien nuttige bykomende ontwerpriglyne 

geïdentifiseer is.  

 

 

University of Pretoria etd



 57

 

HOOFSTUK 5: ONTWERPRIGLYNE VIR 'N WEBPORTAAL VIR 

AKADEMICI 

 

5.1 Inleiding 

 

Na aanleiding van die teoretiese oorsig (Hoofstuk 2) en die empiriese ondersoek 

(Hoofstukke 3 en 4) gaan ontwerpriglyne vir 'n ideale Webportaal vir akademici 

afgelei word. Die persoonlike bestuur van die inligting- en kennismodel (Figuur 

2) gaan as raamwerk vir die riglyne gebruik word. 

 

5.2 Persoonlike bestuur van akademiese inligting en kennis 

 

5.2.1 Persoonlike bestuur van inligting en kennis. Ten einde voorsiening te maak 

vir 'n instrument wat die akademikus in staat sal stel om sy persoonlike bestuur en 

hantering van akademiese inligting en kennis op 'n geïntegreerde wyse uit te voer, 

moet die portaal oor die volgende eienskappe beskik: 

 

♦ Die tipe portaal is 'n kombinasie van 'n vertikale portaal ("vortal") en 'n 

korporatiewe portaal ("enterprise information portal"),  aangesien dit vir 'n 

spesifieke gebruikersgroep ontwerp is en ook sal poog om interne (UP) en 

eksterne inligting te integreer.  

♦ Die portaal sal beskik oor die hoogste moontlike funksionaliteit (Strauss, 

2000) en integrasie ten einde die akademici se taakverrigting optimaal te 

ondersteun. Dit sluit gevorderde verpersoonliking en "customization" in.  

♦ Beide die onderrig- en navorsingsrol van die akademikus moet ondersteun 

word. 

♦ Opleiding en konsultasie oor die funksionering van die Internet en die portaal, 

beide rekenaarmatig en persoonlik, is noodsaaklik.  
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5.2.2 Persoonlike insameling en herwinning van inligting. Ten einde hierdie aspek 

te ondersteun, moet die portaal oor die volgende beskik: 

 

♦ Eksterne en interne inligtingbronne: elektroniese tydskrifte, elektroniese 

artikels, elektroniese reserwes, elektroniese argiewe, databasisse, elektroniese 

inhoudsopgawes, biblioteekkatalogi, voorgeskrewe boekelys, elektroniese 

boeke, elektroniese verhandelings en proefskrifte en die UP 

navorsingsdatabasis. Voorsiening moet gemaak word vir toegang tot 

persoonlike bronne van inligting soos vakkundiges en inligtingkundiges. 

♦ Funksies: Websoekenjins, globale soekfunksie oor portaal se inhoud, 

"listservers", geselskamers, elektroniese pos, die byvoeg van Webadresse en 

koppeling met dokumentlewering en interbiblioteekleningstelsels. Akademici 

moet kan deelneem aan die opbou en evaluering van relevante inligtingbronne 

as deel van die portaal se inhoud. Hulpfunksies vir opleidingsdoeleindes en 

probleemoplossing is noodsaaklik.  

 

5.2.3 Organisering en verwerking van inligting. Daar moet vir literatuur- 

organiseerders en indekseringspakkette voorsiening gemaak word, wat die 

akademikus in staat sal stel om sy akademiese inligting doeltreffend te organiseer. 

Dit moet ook navorsingsgroepe se indekseringsbehoeftes kan ondersteun. Die 

gebruik van Webagente moet ingespan word om hierdie proses so ver as moontlik 

te outomatiseer.  

 

5.2.4 Persoonlike skep van inligting- en kennisprodukte. Die portaal behoort 

toegang tot gewilde pakkette te verleen soos die MicroSoft-reeks. Die 

funksionaliteit van hierdie programmatuur moet by die portaal geïntegreer word 

om 'n "seamless" omgewing te skep. Dit moet vir akademici maklik wees om 

Webdokumente te skep en op die Web te publiseer. Die uitdaging van 

elektroniese publikasie binne die wetenskaplike kennissiklus moet ondersteun 

word.  
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5.2.5 Kommunikasie en verspreiding van inligting en kennis. Hierdie aspek kan 

ondersteun word deur funksies soos elektroniese pos, "listservers" en 

geselskamers beskikbaar te stel. Dit moet vakkundige netwerke soos virtuele 

konferensies en seminare ondersteun, sowel as Webonderrigmetodes, soos 

virtuele klaskamers, demonstrasies en lesings. Werksruimtes vir kollegiale 

samewerking moet voorsien word, asook ondersteuning vir projekbestuur.  

 

5.3 Strategiese en organisatoriese aspekte. Ten einde die suksesvolle 

implementering van 'n Webportaal vir akademici aan die Universiteit van Pretoria 

te verseker, moet die volgende strategiese en organisatoriese aspekte in ag 

geneem word: 

 

♦ Die onstabiliteit van die netwerke by die Universiteit van Pretoria moet op 

strategiese vlak aangespreek word. Hierdie aspek is deur die respondente as 

die grootste struikelblok vir die sukses van die portaal gesien. 

♦ Daar bestaan 'n groot mate van onkunde oor bestaande Webaanbiedings van 

die universiteit, soos die databasisse en elektroniese tydskrifte wat op die Web 

beskikbaar is. Indien die portaal goed bemark word, sal die beskikbaarheid 

van hierdie inligtingbronne ook beter bekend wees en beter benut word.   

♦ Goeie administratiewe en tegniese ondersteuning is noodsaaklik vir die 

effektiewe funksionering van die portaal. Kundige advies, opleiding en 

ondersteuning moet as 'n integrale deel van die portaal gesien word.  

♦ Dit blyk uit die literatuuroorsig dat soortgelyke projekte reeds internasionaal 

aandag ontvang. Samewerking met hierdie projekte kan tot die voordeel van 

die portaal se verdere ontwikkeling wees. 
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5.4 Sintese 

 

Hierdie ontwerpriglyne vir 'n ideale Webportaal vir akademici is tans nie almal 

prakties uitvoerbaar nie. Dit gee egter 'n goeie aanduiding van hoe so 'n portaal 

daar kan uitsien. Vervolgens gaan die bevindings van die studie geëvalueer en 

bespreek word. 
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HOOFSTUK 6: BESPREKING EN EVALUERING VAN BEVINDINGS 

 

6.1 Inleiding 

 

Die vraag  wat hier aan die orde is, is of daar in die doel van die studie geslaag is. 

Die sentrale navorsingsvraag van die studie is om te bepaal watter faktore in ag 

geneem moet word tydens die ontwerp van 'n Webportaal vir akademici. Die 

sentrale navorsingsvraag is aan die hand van die volgende spesifieke vrae 

ondersoek: 

 

♦ Waaruit bestaan akademici se persoonlike kennis- en inligtingbestuur? Tot 

watter mate het die Internet en meer spesifiek die Web reeds die 

wetenskaplike kennissiklus beïnvloed? 

♦ Tot watter mate kan die konsep en funksionaliteit van Webportale die 

persoonlike kennis- en inligtingbestuur van akademici ondersteun?  

♦ Watter inligtingbronne, dienste en hulpmiddels benodig akademici as deel van 

'n Webportaal? 

♦ Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal vir akademici en watter 

probleme voorsien hulle ten opsigte van die implementering daarvan? 

♦ Verskil akademici wat onderskeidelik as navorsers en opleiers presteer se 

behoeftes in terme van 'n Webportaal? Watter ander verskille is daar? 

♦ Wat is inligtingkundiges se siening oor die inhoud, funksionaliteit en waarde 

van 'n Webportaal vir akademici? 

♦ Wat is die implikasies van hierdie studie vir die ontwerp van 'n Webportaal vir 

akademici? Kan riglyne vir die ontwerp van so 'n Webportaal afgelei word? 

Hoe sou so 'n Webportaal daar uitsien? 
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Daar is gepoog om hierdie vrae deur middel van 'n oorsigtelike literatuurstudie en 

'n empiriese ondersoek te beantwoord. Om te bepaal in watter mate die 

probleemstelling moontlik opgelos is, gaan daar kortliks na die volgende aspekte 

gekyk word: 

 

♦ Samevatting van antwoorde op die sentrale navorsingsvraag se spesifieke vrae 

♦ Evaluering van die metodes wat gebruik is 

♦ Belangrikste bevindings 

♦ Leemtes in die studie 

♦ Temas vir verdere navorsing 

 

6.2 Die mate waarin die studie die sentrale navorsingsvraag beantwoord het 

 

Die mate waarin die studie die sentrale navorsingsvraag beantwoord het, gaan na 

aanleiding van die spesifieke navorsingsvrae ondersoek word. 

 

6.2.1 Waaruit bestaan akademici se persoonlike kennis- en inligtingbestuur? Tot 

watter mate het die Internet en meer spesifiek die Web reeds die wetenskaplike 

kennissiklus beïnvloed? 

 

Tydens die literatuuroorsig (Hoofstuk 2) is 'n persoonlike inligting- en 

kennisbestuurmodel (Figuur 2) geïdentifiseer om as konsepsuele basis van die 

studie te dien. Die gestruktureerde vraelys (Aanhangsel A) is na aanleiding van 

die model opgestel. Uit die onderhoude (Tabel 3) het dit geblyk dat hierdie model 

voldoende is om akademici se persoonlike bestuur van akademiese inligting en 

kennis te verklaar. Tydens die onderhoude is die detail van hierdie model ingevul 

sodat dit 'n goeie aanduiding gee van wat die huidige stand van sake is, met ander 

woorde, hoe lyk die huidige insameling, herwinning, organisering, verwerking, 

skep, kommunikasie en verspreiding van inligting en kennis deur akademici. Dit 

gee 'n aanduiding van watter funksies deur die Webportaal ondersteun moet word. 
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Tabel 2 gee 'n aanduiding van die moontlike invloed van die Internet op die siklus 

van wetenskaplike kennis. Tydens die onderhoude het dit geblyk dat die Internet 

en Web veral 'n verskil in die akademici se inligtingverkryging en kommunikasie 

maak, spesifiek as gevolg van die gebruik van elektroniese pos en soekenjins. Oor 

die algemeen het die Internet nie 'n groot impak op hulle taakverrigting nie en is 

die respondente se Webgeletterdheid nie besonder hoog nie. Dit is aspekte wat vir 

die verdere ontwerp en ontwikkeling van die Webportaal van belang is. Die 

portaal moet so ontwerp word dat relatief onkundige mense dit met gemak kan 

gebruik. Opleiding en advies om Webgeletterdheid te verhoog en die Internet by 

die siklus van wetenskaplike kennis te integreer, is belangrik. 

 

6.2.2 Tot watter mate kan die konsep en funksionaliteit van Webportale die 

persoonlike inligting- en kennisbestuur van akademici ondersteun?  

 

Dit blyk uit die literatuurstudie (Hoofstuk 2) dat die konsep van 'n Webportaal 

groot moontlikhede bied om die persoonlike inligting- en kennisbestuur van 

akademici te ondersteun. Verskeie internasionale projekte is tans besig om hierdie 

moontlikheid te ondersoek. Die prototipe Webportaal (Figure 4-10; 

http://linuxbox.up.ac.za:8080/infoportal/app/template/main.wm) gee ook 'n 

aanduiding dat die konsep van 'n portaal effektiewe ondersteuning kan bied.   

 

6.2.3 Watter inligtingbronne, dienste en hulpmiddels benodig akademici as deel 

van 'n Webportaal? 

 

Die onderhoude met die akademici (Hoofstuk 4; Tabel 3), waartydens hulle die 

prototipe Webportaal op die Internet deurgewerk het, het hierdie vraag in 'n groot 

mate beantwoord. Dit kan soos volg opgesom word: 

 

♦ Inligtingbronne: Elektroniese tydskrifte, elektroniese artikels, elektroniese 

reserwes, elektroniese argiewe, databasisse, elektroniese inhoudsopgawes, 

biblioteekkatalogi, elektroniese boeke, lys van geakkrediteerde tydskrifte, 
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elektroniese verhandelings en proefskrifte en die UP-navorsingsdatabasis. 

Voorsiening moet gemaak word vir toegang tot persoonlike bronne van 

inligting soos vakkundiges en inligtingkundiges 

♦ Dienste: Koppeling met interbiblioteekleningstelsels. Akademici se 

(elektroniese) deelname aan die aankoop van inligtingbronne is ook belangrik.  

♦ Hulpmiddels: Websoekenjins, "listservers", geselskamers, elektroniese pos, 

literatuurorganiseerders / indekseringspakkette en die byvoeg van 

Webadresse. Toegang tot gewilde pakkette moet verleen word. Akademici 

moet kan deelneem aan die opbou en evaluering van relevante inligtingbronne 

as deel van die portaal se inhoud. Hulpfunksies vir opleidingsdoeleindes en 

probleemoplossing is noodsaaklik 

 

6.2.4 Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal vir akademici en watter 

probleme voorsien hulle ten opsigte van die implementering daarvan? 

 

Hierdie vrae is spesifiek aan die akademici tydens die onderhoud gevra (Hoofstuk 

4; Tabel 3). Al agt respondente was oorweldigend positief oor die 

aanvaarbaarheid van die idee van 'n Webportaal om hulle hantering en bestuur 

van inligting te ondersteun (par. 4.2.1.4.1).  Vyf van die respondente is van 

mening dat netwerkprobleme by die Universiteit van Pretoria die implementering 

van die portaal kan kniehalter. Een respondent is van mening dat goeie bemarking 

nodig sal wees. Die administratiewe ondersteuning wat die portaal benodig, was 

vir een respondent 'n bron van kommer. Hierdie aspekte moet aangespreek word 

ten einde die suksesvolle implementering van die portaal te verseker. 

 

6.2.5 Verskil akademici wat onderskeidelik as navorsers en opleiers presteer se 

behoeftes in terme van 'n Webportaal? Watter ander verskille is daar? 

 

Ten einde hierdie vraag te beantwoord, is twee groepe akademici geïdentifiseer, 

naamlik onderwysinnoveerders en akademiese presteerders. Daar is enkele 

verskille tussen hierdie twee groepe respondente. Die belangrikste verskil is dat 
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twee van die onderwysinnoveerders opleidingsmateriaal op die Web publiseer en 

nie een van die akademiese presteerders dit doen nie. Een van die akademiese 

presteerders is van plan om dit te doen, maar nie as deel van die UP- 

onderwysmodel  (telematiese onderwys) nie. Twee van die onderwys- 

innoveerders wil die portaal vir hulle nagraadse studente gebruik, terwyl een van 

die akademiese presteerders ook baie sterk daaroor voel. Ander verskille is dat die 

geesteswetenskaplikes meer op boeke gerig is, en die natuurwetenskaplikes meer 

op tydskrifte (joernale). Hierdie verskille kan binne een Webportaal 

geakkommodeer word. Afsonderlike portale is dus nie nodig vir die rolle van 

onderwys en navorsing nie. Die portaal sal wel oor die funksionaliteit moet beskik 

om die voorkoms en inhoud volgens behoefte aan te pas ("customization"). 

 

6.2.6 Wat is inligtingkundiges se siening oor die inhoud, funksionaliteit en waarde 

van 'n Webportaal vir akademici? 

 

Tydens 'n fokusgroepsessie is inligtingkundiges se sienings oor die idee van 'n 

Webportaal vir akademici verkry (Hoofstuk 4; par. 4.3). Die Webportaal word oor 

die algemeen as aanvaarbaar beskou, en word veral as 'n integrasie en verlengstuk 

van die Akademiese Inligtingsdiens se inligtingsdienste en -produkte gesien. 

Enkele bykomende inligtingbronne en funksionaliteit is ook geïdentifiseer: 

 

♦ Globale soekfunksie oor die portaal se inhoud 

♦ Voorgeskrewe boekelys moet beskikbaar wees 

♦ Koppeling met elektroniese dokumentlewering 

♦ Aktualiteitsdienste aan en 'n kommunikasiekanaal met akademici  

 

Nuttige bykomende idees oor die funksionering van die Webportaal het deur 

hierdie gesprek na vore gekom. 
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6.2.7 Wat is die implikasies van hierdie studie vir die ontwerp van 'n Webportaal 

vir akademici? Kan riglyne vir die ontwerp van so 'n Webportaal afgelei word? 

Hoe sou so 'n Webportaal daar uitsien? 

 

Een van die belangrikste implikasies van die studie is dat daar empiries vasgestel 

is dat akademici die konsep en funksionaliteit van 'n Webportaal aanvaarbaar vind 

vir die ondersteuning van hulle persoonlike bestuur van akademiese inligting en 

kennis.  

 

Tydens die verwerking van die ingesamelde inligting uit die onderhoude met die 

akademici en fokusgroepsessie met die inligtingkundiges in Hoofstuk 4, is 

ontwerpriglyne deurlopend geïdentifiseer. Hierdie resultate, asook ontwerpriglyne 

uit die literatuurstudie in Hoofstuk 2, is in Hoofstuk 5 saamgevat. Dit gee 'n goeie 

aanduiding van hoe so 'n ideale Webportaal daar kan uitsien. 

 

'n Goeie naam vir so 'n Webportaal kan miskien "Scholar's portal" wees, 

aangesien dit die aard en wese van die portaal weerspieël.  

 

6.3 Evaluering van die metodes wat gebruik is 

 

Daar is van 'n verkennende literatuurstudie en 'n empiriese ondersoek gebruik 

gemaak. Tydens die literatuurstudie is 'n reeds bestaande model geïdentifiseer, en 

sodoende is daar van vorige in diepte navorsing oor akademici se taakverrigting 

gebruik gemaak. Die ontwikkeling van die Web en veral van Webportale is 

deurlopend besig om te verander. Enkele samevattende literatuuroorsigte oor die 

huidige stand van sake is gebruik. Die empiriese studie se hoofdoel was om 

ontwerpriglyne vir 'n portaal vir akademici te identifiseer. 'n Gevallestudie- 

benadering, wat ander navorsingsontwerpe insluit, is gevolg ten einde die 

navorsingsvrae te beantwoord. Resultate kan nie veralgemeen word nie, en 

verbande en oorsaaklikheid kan nie bepaal word nie. In die lig van die doel en 

omvang van die studie kan hierdie metodes as voldoende beskou word.  

University of Pretoria.etd



 67

 

6.4 Belangrikste resultate 

 

Die belangrikste resultate van die studie word in Hoofstuk 5 en in die begin van 

hierdie hoofstuk (para 6.2) saamgevat. Samevattend kan gesê word dat daar wel, 

op grond van die literatuurstudie en die empiriese ondersoek, riglyne afgelei is 

wat van waarde vir die verdere ontwerp en ontwikkeling van 'n Webportaal vir 

akademici kan wees.  

 

6.5 Leemtes in die studie 

 

Leemtes in die teoretiese studie is in hoofsaak te wyte aan die verkennende aard 

daarvan. Elkeen van die aspekte wat bespreek is, kan waarskynlik as 'n 

afsonderlike navorsingsonderwerp gesien word waaroor 'n diepgaande studie 

onderneem kan word. Die empiriese studie was ook van 'n beperkte omvang. 'n 

Meer omvangryke en statisties geldende steekproef  kon dalk ander resultate tot 

gevolg gehad het.  

 

6. 6 Temas vir verdere navorsing 

 

Hierdie studie maak deel uit van 'n wyer projek, naamlik die ontwerp en 

ontwikkeling van 'n Webportaal vir akademici (vergelyk fase 5 in Tabel 2). Na 

die ontwikkeling van 'n werkende portaal gaan 'n groot groep akademici gevra 

word om die portaal deur middel van vraelyste op die Web te evalueer. Die 

ontwerp en ontwikkeling van hierdie portaal is dus 'n deurlopende proses.  

 

 

 

 

University of Pretoria.etd



 68

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Analysts International. 2000. Rapid application design and development 

(http://www.analysts.com/corp/info/radd/method.html) 

 

Blom, A. 1980. 'n Teoretiese model vir die bestudering van die inligtingbehoeftes van 

wetenskaplikes. Doktorale proefskrif. Johannesburg: Randse Afrikaanse Universiteit 

(ongepubliseerd) 

 

Boshoff, A.B. 1988. Navorsingsmetodiek in toegepaste geesteswetenskaplike navorsing. 

Suid-Afrikaanse tydskrif vir biblioteek- en inligtingkunde, 56(1): 1-6 

 

Boye, J. 1999. Are all portals the same? Internet related technologies 

(http://tech.irt.org/articles/js147/index.htm) 

 

Bush, V. 1945. As we may think. The Atlantic monthly, 176(1):101-108 

(http://www.theatlantic/com/unbound/flashbks/computer/bushf.htm) 

 

Campbell, J.D. 2000. The case for creating a scholars portal to the Web. A white paper. 

Association of research libraries proceedings of the 136th annual meeting, Baltimore, 

Maryland, May 17-19, 2000 (http://www.arl.org/arl/proceedings/136/portal.html) 

 

Cook, T.D., Campbell, D.T. 1983. The design and conduct of quasi-experiments and true 

experiments in field setting. In Dunnette, M.D. (editor). Handbook of industrial and 

organizational psychology. New York: Wiley 

 

Dick. B. 1997. A beginner's guide to action research                                                           

(http://www.scu.edu.au/schools/sawd/arr/guide.html) 

 

University of Pretoria.etd



 69

Fowler, F.J., Mangione, T.W. 1990. Standardized survey interviewing. Minimizing 

interviewer-related error. London: Sage publications 

 

Gibbs, A. 1997. Focus groups. Social research update, 19: 1-7. 

(http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU19.html) 

 

Hammersley, M. 1992. What's wrong with ethnography? London: Routledge 

 

Haricombe, L.J. 1993. Combining qualitative and quantitative methodologies to study the 

effects of an academic boycott on academics in South Africa. Library quarterly, 

63(4):508-527 

 

Heeks, R. 1987. Computerization in academic departments. London: Taylor Graham 

 

Hodgkinson, C., Cronje, J. 1998. Designing effective technology-assisted learning 

materials. Workshop held on 25, 26 June 1998 at the University of Pretoria: 1-45 

 

Kerlinger, F.N. 1986. Foundations of behavioral research. New York: Holt, Rinehart and 

Winston 

 

Lambert, S., Ropiequet, S. 1986. CD-ROM. The new papyrus. Redmond, WA: Microsoft 

Press 

 

Lewis, D.W. 1988. Inventing the electronic university. College & research libraries, 

49(4): 291-304 

 

Masson, D.R. 1971. Communication of scientific and technical information. Pretoria: 

S.A.B.V. konferensie 

 

Matheson, N.W. 1988. Introduction. Bulletin of the medical library association, 76(3): 

222-223 

University of Pretoria.etd



 70

 

Melzer, C. 1999. Enterprise information portals                                                                          

(http://general.rau.ac.za/infosci/raujournal/websites/websites_melzer.htm) 

 

Moon, C. 1988. Computerized personal information systems for research scientists. 

International journal of information management, 8(4): 265-274 

 

Mouton, J. 1988. Die filosofie van kwalitatiewe navorsing. Inleiding tot kwalitatiewe 

metodes. Pretoria: Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing: 1-13 

 

Newell, A., Simon, H.A. 1972. Human problem solving. Englewood Cliffs, N.J.: 

Prentice-Hall 

 

Nielsen, J. 1997. The use and misuse of  focus groups 

(http://www.useit.com/papers/focusgroups.html) 

 

Pienaar, H., Nieuwoudt, B.A., Van der Walt, A.J. 1993. Akademiese werkstasie aan die 

Universiteit van Pretoria: bekendstelling van die konsep. Suid-Afrikaanse tydskrif vir 

biblioteek- en inligtingkunde, 61(4): 149-154 

 

Pienaar, H. 1991. Geïntegreerde persoonlike akademiese inligtingstelsel: 'n verkennende 

studie. Suid-Afrikaanse tydskrif vir biblioteek- en inligtingkunde, 59(1): 10-18 

 

Pienaar, H. 1990. Die geïntegreerde persoonlik akademiese inligtingstelsel - 'n 

verkennende studie. M.Bibl.-verhandeling. Pretoria: Universiteit van Pretoria 

(ongepubliseerd) 

 

Potgieter, E. 1999. Using push technology / casting in a contract / research organization. 

Paper delivered at the fifth Southern African online information meeting, 9 & 10 June 

1999, Eskom Conference Center (www.saoug.org.za) 

 

University of Pretoria.etd



 71

Strauss, H. 2000. What is a portal, anyway? Tech talk event 

(http://www.cren.net/know/techtalk/events/portals.html) 

 

Web indexing workshop (Notes from the panel at DESIRE II). Building community 

oriented portals: Academic portal solutions and REIS initiative. May 14, 2000, DelfTU 

library, Delft (http://www.terena.nl/d2-workshop/d2webindex2000/d2webindex-

tapnotes.html) 

 

White, M. 2000. Focus on enterprise information portals - an information industry 

perspective. (http://www.intranetfocus.com/Portals/Portals_Paper/portals_paper.html) 

University of Pretoria.etd



 72

AANHANGSEL A 
 
Onderhoudskedule vir die evaluering van die Webportaal prototipe 

 

Agtergrond en konteks 

 

Hierdie ondersoek gaan van die standpunt uit dat die kliënt of gebruiker van 'n produk 

betrokke moet wees tydens die ontwerp- en ontwikkelingsproses. Die ontwerp- en 

ontwikkelingsiklus kan soos volg voorgestel word: 

 

 

Die onderhoudskedule bestaan uit vier afdelings, naamlik: 

 

 Demografiese inligting 

 Identifisering van inligtingbehoeftes 

 Prototipe Webportaal word voorgehou en deurgewerk 

 Evaluering van Webportaal prototipe 

 

 

 

 

 

Ontwerp- en 
ontwikkeling 

Evaluasie 

Analise 

Ontwerp Ontwikkeling 

Implementering 
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1. Demografiese inligting 

 

1.1 Geslag:  manlik / vroulik 

1.2 Ouderdomsaanduiding: onder 30 / 31-49 / bo 50 

1.3 Vlak van webgeletterdheid:  laag (e-pos) / medium (soektogte) / hoog (publiseer op 

Web) 

1.4 Omvang van klasgee: Persentasie van tyd: ............... 

                                           Watter persentasie is webgebaseer: ............... 

1.5 Omvang van navorsing: Persentasie van tyd: ............... 

                                                Aantal artikels in 1999: ............... 

                                                Aantal referate in 1999: ............... 

                                                Aantal M- en D-studente in 1999: ............... 

                                                Wetenskapsterrein: ........................................ 

1.6 Ander kennisprodukte: ......................................................................... 

 

2. Identifisering van inligtingbehoeftes 

 

2.1 Watter inligtingbronne (sluit deskundiges in) word gebruik; frekwensie van gebruik 

en beskikbaarheid op Web: 

 

 
Inligtingbronne 

Frekwensie (1 x 
week, maand, jaar) 

Beskikbaar op 
Web? (Ja/nee/weet 
nie) 
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2.2 Watter inligtingsdienste word gebruik, byvoorbeeld interbiblioteeklenings: 

 

Inligtingsdienste Frekwensie (1 x per 
week, maand, jaar) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2.3 Watter tegnologiese hulpmiddels (soos 'n woordverwerker) word gebruik vir die 

verwerking van inligting en skep van kennisprodukte soos lesings of artikels? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.4 Op watter wyses word kennisprodukte soos lesings en artikels gekommunikeer? 

(Byvoorbeeld lesings word fisies voor 'n klas gegee; artikels word in geakkrediteerde 

tydskrifte gepubliseer; referate word aan konferensies voorgedra). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.5 Op watter wyses kommunikeer u met u vakkundige verwysingsgroep ("invisible 

college")? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

2.6 Watter probleme, indien enige, ervaar u met u persoonlike bestuur en hantering van 

inligting en kennis? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. Prototipe Webportaal word voorgehou en deurgewerk 

 

http://linuxbox.up.ac.za:8080/infoportal/app/template/main.wm 

 

 

4. Evaluering van die Webportaal-prototipe 

 

 

4.1 Hoe aanvaarbaar is die idee van so 'n Webportaal om u hantering en bestuur van 

inligting te ondersteun? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4.2 Stem u saam met die inhoud van die huidige prototipe en wat dink u moet bykom of 

weggelaat word? 

 

 

Inhoud Kommentaar 
Eerste bladsy ("home") 
 

 
 
 

Spyskaart ("menu") 
 
 

 

Middelste gedeelte 
 
 

 

Search 
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 Soek bestek 
 
 

 
 

Calender 
 
 

 
 

To-do list 
 
 

 
 

Resources by type  
 

 Library catalogue 
 
 

 

 Databases 
 
 

 

 Journals 
 
 

 

 UP publications 
 
 

 

 Knowledge tools 
 
 

 

 Guides and tutorials 
 
 

 
 

Resources by subject 
 
 

 
 

Services 
 

 

 Inter library loan 
 
 

 
 

 Book acquisitions 
 
 

 
 

 Suggestions 
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Verpersoonliking van 
portaal ("favourites") 
 
 
 

 

"Customisation" 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

4.3 Enige voorstelle vir die verbetering van die prototipe Webportaal? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.4 Watter probleme voorsien u met die idee van hierdie Webportaal? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

4.5 Enige sienings, aanbevelings, voorstelle oor die voorkoms ("look & feel") van die 

prototipe portaal? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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5. Verdere verloop van die projek. Die respondente se kommentaar gaan verwerk en aan 

die portaalontwikkelaar beskikbaar gestel word. Die werkende portaal behoort teen 

November gereed te wees. Daar bestaan die moontlikheid van 'n opvolg terugvoersessie 

oor die werkende portaal deur middel van 'n Webvraelys. 

 

Baie dankie!! 

 

Heila Pienaar 

X2020 
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