BIBSYS-konferansen 2020
Tjenesteansvarlig
Gro-Anita Mortensen

Noen fakta om Alma og Oria
2016

2017

2018

Antall fysiske titler

9 394 179

Antall elektroniske titler

10 651 017

Antall lån Alma
Fjernlån – Lending
Antall nedlastninger
eRessurser
Søk i Oria

2019

17 748 167

1 296 782

1 278 773

1 251 589

62 800

102 195

206 031

20 115 202

21 727 864

Ikke klart enda

13 228 524

13 564 720

13 333 354

Verdikjeder og tjenester – vårt ansvar å se brukeren

BIBSYS-konsortiet legger
føringer for hva forskere og
studenter finner
kunnskapskilder til:
• Selvbetjeningsgrad
• Valgmuligheter
• Tjenester

Strategisk retning
• Informasjonssikkerhet og
personvern
• Brukeropplevelse
• Ytelse og kapasitet – API’er og
sanntidsinformasjon

Prioriterte aktiviteter 2020
Støttetjenester

Strategiske tiltak

Alma brukerstøtte

Alma kontinuerlig
vedlikehold, drift og
forbedring
Alma API

Alma arbeidsgrupper og
veiledning
Alma dataforvaltning og
import

Alma fjernlån

Alma kompetanse

Alma bestilling og
fakturering
Alma e-ressurser

Alma brukerhåndtering

Alma lisensavtaler

Administrasjon og
sikkerhet
Alma administrasjon

Alma framtidsvisjon og
veikart
Alma internmøter
Alma
informasjonssikkerhet,
personvern og
risikovurdering

Autoriteter

Utvikling

Nasjonal
bibliotekstrategi

Teknisk gjeld – trinn for
trinn

Emneordsregistering

En framtidsrettet plattform for autoriteter
• Masterdatakilder - på vei mot felles
entitetsplattform (person, prosjekt og
institusjon)
• Nasjonal bibliotekstrategi
• Emneordsregistrering – «proof of
consept»
• Autoritetsregisteret for person (BARE) –
2021
• Første skritt på vei mot felles
infrastruktur og nasjonale fellestjenester.

Illustrasjon:Shutterstock

Veikart for
Bibliotekstjenester

2019

Brukerhåndtering SIS import- BIM import avvikles
Entitetsplattform – infrastruktur for autoriteter
Kartlegging og risikovurdering av tjenester
Blåskjermen stenges

2020

Autentisering - BIM og BIBSYS-feide avvikles
Alma API plattform – støtte for tjenestene
Emneordsregistrering på entitetsplattformen
Effektivisere fjernlån og ta i bruk SRU holdings
Analyse teknisk gjeld og identifiserer tiltak
Samkjøre Edvarda-Alma mht lisensavtaler
Central Discovery Index (CDI) i Oria/Alma
Innholdsinformasjon

2021

Redusere teknisk gjeld
Back-up databasen
Fjernlån – mulighetsstudie/ konseptfase
BARE over på felles entitetsplattform for sektoren
Verdikjede e-ressurser – fra aktivering til tilgang

2022

Redusere teknisk gjeld
Ny løsning for fjernlån?

2020
• Analyse teknisk gjeld og identifiserer tiltak

• Autentisering - BIM og BIBSYS-feide avvikles
• Alma API plattform – støtte for tjenestene
• Emneordsregistrering på entitetsplattformen
• Effektivisere fjernlån og ta i bruk SRU holdings
• Samkjøre Edvarda-Alma mht lisensavtaler
• Central Discovery Index (CDI) i Oria/Alma
• Innholdsinformasjon

Håndtering av E-ressurser i Alma
Basert på henvendelser Unit har fått inn til brukerstøtte viser vi:

•
•
•
•
•
•
•

Slik aktiverer du en pakke
Slik aktiverer du en enkelttittel
Slik legger du inn lokal beholdning på en aktivert tittel
Slik aktiverer du titler fra CZ via Excel-fil
Slik oppdaterer du en CZ-pakke med lokal beholdning via Excel-fil
Ukentlig oppfølging med Community Zone Update Task List
Automatisk opplasting av beholdning (Upload Electronic Holding)

Tirsdag 10 mars 16:00
Sted: Cosmos B
Anita Ellerås og Ingrid Mogset

ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i
fjernlånet
• Workshop som belyser skal belyse følgende tema: Partner-locate på borrowersiden (med ROTA), tittel/portfolio locate på lending siden med auto-reject og
riktig konfigurering av materiale som er unntatt fjernlån. Sistnevnte vil hjelpe
Oria Fjernlån og Biblioteksøk
• Tirsdag 10 mars kl 16:00
• Sted: Cosmos D
• Erling Fossan og arbeidsgruppen for Fulfillment

Brukerhåndtering i Alma
• Hva er status for utfasingen av BIM, og hvilke alternative løsninger benyttes av
institusjonene for å håndtere import av ansatte, studenter og drop-in-brukere?
Er vi i mål, eller er det noe som gjenstår for å få brukerhåndteringen på plass?
Denne sesjonens innhold og karakter vil bli klarere etter hvert som alternative
importløsninger og låneregistreringsløsninger tas i bruk av konsortiet.
• Onsdag 11 mars kl 08:45
• Sted: Cosmos A
• Eirik Endal & Audun Skorstad

