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HOVEDFOKUS I 2019: 

❖ NYTT GRENSESNITT
❖ SØKEKILDER

- STØRSTE ENKELTSTÅENDE ENDRINGER 
I ORIA SIDEN OVERGANGEN TIL ALMA

Hovedfokus 2019



Nytt grensesnitt

• De første institusjonene gikk over desember 2017

• De siste ble overført desember 2019

• Frivillig overgang, men ble nødvendig å sette en frist sommeren 
2019

• Vellykket overgangsprosjekt



Alle på nytt grensesnitt – konsekvenser?

• Klassisk grensesnitt ikke lenger supportert

• Slipper å forholde oss til/hensynta forskjellige grensesnitt i 
konsortiet 

• Klassisk grensesnitt vil bli deaktivert i løpet av Q2 2020
• Har vært tilgjengelig i parallell



• Omfattende endring i 
konfigurasjon/oppsett

• Mulig med nytt grensesnitt

• Ikke direkte synlig for sluttbruker, men 
gir økte muligheter

Søkekilder



Søkekilder – hvorfor?

• Økt fleksibilitet i hva man søker på
• Hver institusjon kan definere selv

• Fane-konseptet mindre synlig i nytt grensesnitt

• Konsekvent visning for brukeren 
• Samme handling, samme sted

• Ryddigere i forhold til eventuell innføring av autocomplete



Før situasjon

Før situasjon

Kun vist etter første søk Både søkekilder og autocomplete-
forslag

Samme funksjon to steder



Nå situasjon

Nå situasjon

Konsekvent visning

Kun autocomplete



Evaluering/tilbakemelding fra Arbeidsgruppen

Virker godt 
planlagt!

Ikke merket 
noe til selve 
overgangen!

Godt informert 
underveis!



Søkekilder 2

• Testmiljøet blir oppdatert med konfigurasjon fra produksjonsmiljøet 
ca 15. mars

• Testmiljøet blir likt med produksjonsmiljøet med unntak av:
• Testmiljøet har færre poster enn produksjonsmiljøet

• Testmiljøet er koblet mot testmiljøet til Alma (sandboxer)

Søkekilder



Søkekilder 3

• 11. mars 10.50 – 11.35

Søkekilder – hva er de, hvordan fungerer de og hvilke 
effekter kan det ha?

• 10. mars, 16:45 - 17:30

Primo Analytics - fabelrapporter og hvor de er å finne!

Mer om søkekilder i Oria-timen med arbeidsgruppen for Oria

Søkekilder



LEGANTO



Hva er Leganto?

Leganto er et verktøy for studenter, forelesere og 
bibliotekarer som sørger for:

•mer helhetlige pensumlister

•enklere opprettelse og vedlikehold av pensumlister

•enklere tilgang til dokumenter

•bedre bruk av bibliotekets ressurser



Effekt av Leganto

• Linda Jane Sheedy, Curtin University: Predicting Student Success 
with Leganto: a “Proof of Concept” machine learning project, IGELU 
Singapore 2019

• Undersøkelse om bruk av pensumlister er en faktor i forbindelse 
med å gjennomføre studiene

• Mer enn 210.000 studenter i Norge som har et veldig godt 
utgangspunkt for sine studier



Antall listevisninger pr studieår
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Antall institusjoner i konsortiet
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Deltakende institusjoner i konsortiet

Dronning Mauds 
Minne Høgskole

Høgskolen i 
Innlandet

Høgskolen i Molde
Høgskolen i 

Østfold
Høgskulen i Volda

Høgskulen på 
Vestlandet

Høyskolen 
Kristiania

Lovisenberg 
Diakonale 
Høgskole

Nord Universitet
Norges miljø- og 
biovitenskaplige 

universitet

Norges teknisk-
naturvitenskaplige

universitet
OsloMet

Universitetet i 
Agder

Universitetet i 
Oslo

Universitetet i Sør-
Øst Norge

VID vitenskaplige
høgskole

Universitetet i 
Stavanger

Arkitektur- og 
designhøgskolen i 

Oslo

18 institusjoner totalt, 3 nye institusjoner i 2019



Ny deltaker (nesten)

• Ikke signert avtale, men har meldt seg inn i konsortiet

Norges 
Handelshøyskole



Leganto sesjoner

• 10. mars, 14:45 - 15:30

Erfaringer med Leganto - 2 år etter!

• 11. mars, 12:35 - 13:20

Pensumlistesystem og Bolk + Integrasjon med Leganto 
på eksterne nettsider



2020



Fokus 2020

Fokus 2020

❖Central Discovery Index
❖Universell utforming



Central Discovery Index?



Central Discovery Index - CDI

• Ny og større felles søkeindeks for artikler i Oria
• Erstatter dagens Primo Central Index

• Aktivering av søkekilder skjer i Alma

• Raskere effekt av aktivering/deaktivering
• I løpet av 48 timer

• Overgangen skjer i Q2 2020



Central Discovery Index – CDI 2

• «Alt» om CDI i sesjonen:

• 10. mars kl 16.00 – 16.40

Central Discovery Index - hva, hvorfor og hvordan?

Central Discovery Index - CDI



Universell utforming



Universell utforming 2

• Fra 1. januar 2019 ble UH-sektoren omfattet av krav om universell utforming av 
IKT

• Nytt EU-direktiv (Web Accessibility Directive (WAD))* (effekt i 2020)
• Tilgjengelighetserklæring

• Tilbakemeldingsfunksjon

• Primo og Leganto har kontraktsfestet tilfredsstillelse av universell utforming

• Sjekke faktisk tilstand på standard leveranse og egenutviklede tillegg

* https://uu.difi.no/nyhet/2018/09/eus-webdirektiv-blir-en-del-av-norsk-regelverk

Universell utforming



Påvirkning fra konsortiet

• Vi kan påvirke utviklingen av tjenestene gjennom ulike kanaler

• Direkte overfor leverandør
• Unit har faste møtepunkter med produktledelse og support

• NERS
• To avstemminger som pågår; Primo og Leganto

• Alma kommer litt senere

• Ideas Exchange
• Registrer idéer og stem på andres idéer

• Vi ser at det har effekt



PRAKTISKE OPPLYSNINGER



Sponsorer



Utstillere



Besøk oss på stand!

• Ingen spørsmål for store, ingen spørsmål for små!



Arbeidsgrupper tilgjengelig på stand

• Alle arbeidsgrupper vil være 
representert på stand og 
tilgjengelig for spørsmål i 
pausene

Fulfillment

Acquisition

Resource 
manage-

ment
Oria

Leganto



Takk for meg!
• Fortsatt god konferanse!

• Spørsmål? Kom til standen!



Avslutning


