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Fjernlånsbestilling i Oria for bibliotek
utenfor BIBSYS-konsortiet
Alle bibliotek som er registrert i Base Bibliotek kan logge seg på Oria. Pålogging skjer ved hjelp av et 7-sifret
biblioteknummer og tilhørende passord fra Base Bibliotek. BIBSYS velges som institusjonstilhørighet.
Alle bibliotek er registrert som fjernlånspartnere ved alle BIBSYS bibliotek.

Merk: For å bruke seksjonen «Fjernlån» og få fjernlånsbestillingen registrert i eget biblioteksystem er
det en forutsetning at ditt eget biblioteksystem støtter den nye fjernlånsfunksjonaliteten. Pr nå
gjelder dette Mikromarc, Tidemann og Bibliofil.
Merk: Fjernlån bestilt via seksjonen «Fjernlån» vil ikke være synlig i bibliotekets konto i Oria (Min
konto). Oversikt over det som er fjernlånt må håndteres i fjernlånsmodulen i eget biblioteksystem.
Dette gjelder også ønske om fornying o.l.
Merk: Pr nå er det kun støtte for fjernlån av monografier. Se avsnittet Informasjon om fjernlån for
mer informasjon.
Merk: Den generelle instansen av Oria (den du får hvis du går til oria.no) er ikke åpen for pålogging.
Det anbefales derfor at man starter i nb.oria.no og søker i fanen «Norske fagbibliotek».

Kortversjon
Fremgangsmåte for bestilling av fjernlån:
1) Gå til nb.oria.no eller en annen Oria instans som tilhører et BIBSYS-bibliotek (se avsnittet
Informasjon om fjernlån om hvordan du finner lenker til bestemte instanser av Oria)
2) Logg på med biblioteknummer og passord fra Base Bibliotek
3) Søk og finn det dokumentet du ønsker å fjernlåne
4) Gå til avsnittet «Finn og bestill» i detaljert postvisning for å verifisere hvem som har
tilgjengelige eksemplarer og hvem du ønsker å bestille fra
5) Gå til avsnittet «Fjernlån» i detaljert postvisning, velg biblioteket du vil bestille fra og legg inn
låntaker-IDen til den låneren du bestiller på vegne av (som skal ha dokumentet)
6) Send inn bestillingen ved å klikke på «Request» (Bestill)
7) Du skal få en kvitteringsskjerm og bestillingen skal være registrert i ditt eget biblioteksystem
og sendt til det biblioteket du bestilte fra.
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Detaljert beskrivelse
Logg på Oria
Du finner påloggingslenke oppe til høyre i Oria. Påloggingsskjermen ser slik ut:

Valgt tilhørighet
skal være BIBSYS

7-sifret biblioteknummer fra
Base Bibliotek

Passord fra Base Bibliotek

Søk opp dokumentet
Søk opp dokumentet du ønsker å bestille.

Verifiser tilgjengelighet og utlånsstatus
Når du har funnet dokumentet du ønsker å bestille klikker du på avsnittet «Finn og bestill». Du vil her
få opp en liste over hvilke bibliotek som har dokumentet.
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Du velger biblioteket du vil sjekke tilgjengelighet hos ved å klikke på institusjonen.

Du vil få en oversikt over hvilke plasseringer (avdelinger) biblioteket har for dette dokumentet, og
hvor mange eksemplarer. Klikk på en plassering for å se detaljer. Hvis biblioteket kun har en
plassering vises detalj-skjermen med en gang.
Dersom du ønsker å sjekke beholdningen hos flere institusjoner, klikk på «Tilgjengelighet hos andre
institusjoner».

Merk: Finn og bestill brukes kun for å sjekke tilgjengelighet og utlånsstatus.
Hvis du vil at bestillingen skal registreres i eget system skal du ikke bruke bestillingsmulighetene du
finner i «Finn og bestill», men bruke avsnittet «Fjernlån». Hvis dokumentet ikke har denne seksjonen
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kan du bruke bestillingsmulighetene i «Finn og bestill», men du må da registrere fjernlånet manuelt i
ditt eget biblioteksystem.

Verifiser at biblioteket har ledige eksemplarer og at de er tilgjengelige for fjernlån.
Eksempel på eksemplar som ikke er tilgjengelig:

Eksempel på tilgjengelig eksemplar (utlånstiden kan variere):

Registrer fjernlånsbestillingen
Når du har funnet det biblioteket du ønsker å bestille fra går du til avsnittet «Fjernlån»:
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Velg det biblioteket du vil bestille fra i listen og fyll ut låntaker-IDen til den låntakeren du bestiller på
vegne av. Send bestillingen ved å klikke på «Request» (Bestill). Det er nok å klikke en gang. Klikkes
det flere ganger vil du kunne sende dublettbestillinger.
I noen tilfeller vil du få beskjed i listen av bibliotek om at institusjonen ikke er åpen for fjernlån.
Valget vil da være grått og se slik ut:

Du får opp en kvitteringsskjerm på at bestillingen er sendt.
Bestillingen skal nå være synlig i ditt eget biblioteksystem og den er sendt til det biblioteket du
bestilte fra.

Informasjon om fjernlån
Pr nå er det bestilling av monografier som er støttet for fjernlån. Ikke alle postene i Oria vil ha denne
fanen. Ønsker man å legge inn en fjernlånsbestilling på annet materiale må man bruke
bestillingsmulighetene under «Finn og bestill»-fanen. Dette vil ikke bli registrert som et fjernlån i eget
system.

