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Agenda

• Hvorfor satte vi i gang prosjektet?

• Økonomi og styringsdata

• Utfordringer med registrering i Alma

• Eksempler Analytics rapporter

• Oppsummering



Hvorfor begynne på et slikt prosjekt?



Forhandlinger, nyanskaffelser og oppsigelser

• Lisenser

• Fornyelser/Oppsigelser

• Prisøkning – hva ligger i prisen? Nye elementer man ønsker å få inn

• Pristak – god pris eller ikke? Bevisstgjøring av hva man får både ift pris, Alma, 

• Krav til leverandør mtp faktura: pris, innhold og informasjon



Priser i NOK Endring pris

Fra Alma Analytics (våren 2019)



Forespørsel til Analytics-gruppen om mer 

informasjon 

«Prosjekt faktura»



Hva var målet?

• Mer og bedre informasjon om hva vi betaler

• Originalpris vrs NOK

• Er det moms på fakturaen?

• Er det andre tillegg, f.eks påslag/commision eller andre gebyrer? 

• Bedre forutsetninger ifm forhandlinger, oppsigelser, nyanskaffelser

• Få på plass en Cost-per-use i analytics. 

Så riktig sammensatt portefølje som mulig. 

Bedre oversikt og kontroll på hva vi bruker budsjettet vårt på.

Bedre styringsdata!



Eksempler på fakturaer vi mottar

• Fra norske leverandører – og utenlandske leverandører

• I NOK eller i utenlandsk valuta – eller blandet med litt av hvert

• Med eller uten valutakurs

• Med eller uten moms

• Med eller uten påslag eller gebyrer

• Direkte fra leverandør eller via agenter

• Kreditnotaer

• Korrigeringsfakturaer

FAKTURA  

NORSK LEV



Hva måtte vi gjøre?   

• Finne alle POL’er og fakturaer som krevde korrigering

• Lagde mange «mellomrapporter» i analytics for bl.a å finne ut om fakturaer lå riktig 

registrert. (Eks VAT inclusive) Førte til at man fant andre feil som også måtte 

korrigeres

• Hente opp originalfakturaer for å få korrekt info; valuta, kurs, moms, påslag mm. 

• Korrigere alle «feilregistrerte» fakturaer og korrigere POL’er.

• Generell rydding tilbake til 2017



Utfordringer  

• Vi hadde registrert de fleste fakturaer i NOK, men hadde info om originalvaluta. 

Ikke noe sted å registrere både originalpris og pris i NOK.

• Måtte endre valuta og pris på POL’ene for å få lagt inn originalvaluta på faktura

• Alma viste ikke korrekt valutakurs ift hva vi hadde betalt

• La inn ratio iht faktura eller regnskapssystem

• Samlefakturaer med mange ulike valutaer betalt i NOK

• Vi rev oss i håret! Måtte legge inn disse i NOK. Kunne ikke bruke ratio

• Vi fikk avtale med leverandør/agent om å få en samlefaktura pr valuta

• Kreditnotaer som «fløt rundt» i systemene.

• Måtte knyttes til korrekt POL…….



Riktig konfigurering

• Helt essensielt!

• Hvordan man konfigurerer har mye å si for hva man kan ta ut av rapporter fra 

Analytics.

• Fakturaregistrering. Følgende må være på plass: 

• Konfigurering av funds and ledger



Eksempel; konfigurering



Riktig konfigurering

• Helt essensielt!

• Hvordan man konfigurerer har mye å si for hva man kan ta ut av rapporter fra 

Analytics.

• Fakturaregistrering. Følgende må være på plass: 

• Konfigurering av funds and ledger

• Legge på aktuelle felt, f.eks Commision og Other

• Aktivere felt for ratio 

• Vær obs på feltet mva – default 25% eller 0%









Utfordringer (forts)

• Fakturaer med påslag/commision. Tidligere registrert med totalpris ink påslag

• Måtte konfigurere ny kategori i invoice line type

• La inn commison som egen invoice line knyttet til riktig POL

• Mva – hvordan skulle dette registreres?

• Har endret Default til Inklusiv med sats 0 %

• Annen informasjon fra fakturaer (ikke dato, beløp eller valuta) 

• Kommentarfeltet i invoice-line er tatt i bruk og vi kan velge å få det med i rapporter



Fra Alma Analytics (våren 2019):

Excel:

Priser i NOK

Priser i orig.valuta

Endring pris

Endring pris



Fra Alma Analytics: 

Priser i NOKPriser i orig.valuta

Endring pris orig.val Endring pris NOK



Bruksdata - Nedlastinger

• Statistikk på enkeltabonnement eller på pakker? 

• På bøker, tidsskrift eller databaser

• Automatisk eller manuell høsting av brukerdata

• COUNTER 4 eller COUNTER 5?

• C4: Number of full-text article requests

• C5: Total item request eller Unique item request? 

Når også dette er på plass  - DA kan man begynne å beregne Cost per use! 



Cost-per-use

Hva vil vi vite noe om? 

• Kostnad pr nedlasting (artikkel, bokkapittel ol) 

• NOK eller orig.valuta?

• Lønner det seg å kjøpe en pakke eller er det like greit å kjøpe enkeltabonnement?

NOK pr nedlasting: 

Prisen artikkelen/kapittelet/nedlastingen faktisk koster oss – inkludert alle kostnader

Orig.pris pr nedlasting: 

Hva er gjennomsnittsprisen for artikkel? Holder den seg stabilt ift leverandørens pris, 

dvs uavhengig av valutasvingninger? 



Cost-per-use

Nedlastinger





Analytics:../shared/Community/Reports/Institution/Handelshøyskolen BI/Cost usage/Cost per usage fordelt på leverandør fra 2017



Hva har vi fått igjen for arbeidet?

• Bedre kvalitet på informasjonen som er registrert i Alma.

• Mer informative og innholdsrike rapporter  - med den informasjonen som ble 

etterspurt våren 2019 

• Fått ryddet! Bl.a. funnet feil i fakturaer – som har gitt oss penger tilbake fra 

leverandør

• Riktigere roll-over til neste år mtp bruk og tilgang midler

• Bedre arbeidsflyt 

• Økt kompetanse (både her og der..)



Har lisensteamet fått det de har behov for?

• Bedre forhandlingsgrunnlag

• Bedre dokumentasjon før forhandlinger

• Bedre grunnlag for å ta beslutninger



Oppsummering

• Konfigureringen har masse å si!

• Kontakt med leverandører/agenter. Får nå mye bedre fakturaer med all den info vi 

trenger

• POL kommer med på faktura. Fordel både for leverandøren og oss

• Fakturaer må være registrert – med riktig beløp og valuta.

• Brukerstatistikk må være høstet og implementert for at vi skal få korrekt 

cost-per-use!

• Få laget gode og informative Analytics-rapporter/dashboards

Se på tallene, vurdere – konkludere!



Spørsmål?

Ønske om workshop?



Aktuelle sider og kontaktinfo

Hekta på å vite mer om e-ressursbruken? BIBSYS-konferansen 2018.

POL – hjertet i Alma BIBSYS-konferansen 2019

Nyttige sider fra ExLibris:

Akkvisisjon

Analytics

Wiki til akkvisisjonsgruppen

Kontaktinfo:

Anita Bergsvenkerud: anita.bergsvenkerud@bi.no

Ulla Nørgaard Oulie: ulla.n.oulie@bi.no

Bente Svendsen: bente.svendsen@bi.no

https://docplayer.me/107007535-Hekta-pa-a-vite-mer-om-e-ressursbruken.html
http://2019.bibsyskonferansen.no/files/2019/03/PO-Line-Hjertet-i-Alma.pdf
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/020Acquisitions
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics
https://dok.unit.no/akkvisisjon
mailto:anita.bergsvenkerud@bi.no
mailto:ulla.n.oulie@bi.no
mailto:bente.svendsen@bi.no



