
Akkvisisjon
Arbeidsgruppens time

BIBSYS-konferansen 2020



Hvem er vi?

• Ingrid Mogset, Unit (leder)

• Ulla Nørgaard Oulie, Handelshøgskolen BI

• Maria Ulrika Askheimer, UiT – Norges arktiske universitet

• Inger Line Mæland, Universitetet i Bergen

• Ragnhild Vingsand, Høgskulen på Vestlandet

• Pål Magne Dahlquist, Universitetet i Oslo

• Camilla Pellegrini Meling, Politihøgskolen



Mandat (utdrag)

• Gi råd til Unit om oppsett og konfigurasjon

• Behandle saker og utredninger fra Unit, Rådgivende gruppe og konsortiet

• Vurdere saker i NERS og Idea Exchange

• Jobbe med kompetanseutvikling i konsortiet

• Hele mandatet kan leses her: https://www.unit.no/brukermedvirkning

https://www.unit.no/brukermedvirkning


Men hva gjør vi? 

• Bidrar til å prioritere saker til NERS-avstemming

• Release Notes: går gjennom og vurderer eventuelle tiltak og skriver om de 
viktigste på wikien

• Idea Exchange: ser over nye idéer og vurderer om de skal «spres» til konsortiet

• Utarbeider veiledninger til wiki

• Svarer på henvendelser, både i forum og på e-post (akkvisisjon@bibsys.no)

• Arrangerer workshoper

• Holder innlegg på Bibsys-konferansen og har et medlem i programkomitéen

mailto:akkvisisjon@bibsys.no


Vil du delta? 

• Gruppen skal ha fire til seks medlemmer fra konsortiet, samt leder fra Unit

• Rullering av medlemmer, hvert medlem sitter i tre år (kan re-oppnevnes)

• Unit sender ut invitasjon til å nominere medlemmer

• Deltakelse i arbeidsgruppen gir deg (og din institusjon):
-nettverk
-økt kompetanse

-og så er det veldig kjekt!



STATUS PÅ INTEGRASJONEN 
MELLOM EDVARDA OG ALMA



Svar

• Wiley og JSTOR er på plass i Alma 1. april

• ScienceDirect (Elsevier), Institute of Physics, evt. SAGE Premier –
våren 2020

Hva skal du gjøre?

• Koble pakke og lisenspost

• Sjekke Yes/No i Display to public i: Config. > Aquisitions > Licenses > Manage
License Terms



DARA - PORTFOLIOS



Svar

• DARA (Data Analysis Recommendation Assistant) anbefaler endringer for bedre 
arbeidsflyt og bedre utnyttelse av muligheten i Alma

• Analytics-rapporter: /Shared folders/Your institution/reports/DARA

• Konfigurasjon: General > General Configuration > DARA Recommendations

• Oppdateringer i CZ skjer på bakgrunn av importer/oppdateringer fra leverandør



OVERSIKT OVER ENDRINGER I 
ALMA CBK



• Oversikt over endringer i Alma Community Zone Central KnowledgeBase
(CBK)
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Content_Corner/Release_Notes

• Ukentlige oppdateringer

• Finnes i Knowledge Center > Alma > Content Corner > Release Notes

http:// https:/knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Content_Corner/Release_Notes


INFORMASJONSKANALER



Bibsys Forum

https://forum.bibsys.no/


Dokumentasjon fra Unit (wiki)

http://dok.unit.no/


ExLibris Knowledge Center

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma


• BIBSYS Forum: for diskusjoner og erfaringsdeling
• https://forum.bibsys.no/

• Dokumentasjon fra Alma (wiki) : veiledninger
• http://dok.unit.no/

• ExLibris Knowledge Center
• https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma

• E-post: spørsmål til arbeidsgruppene
• akkvisisjon@bibsys.no / fulfillment@bibsys.no / resourcemanagement@bibsys.no

• Support: melde inn saker og behov til Unit
• https://support.bibsys.no/

https://forum.bibsys.no/
http://dok.unit.no/
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma
mailto:Akkvisisjon@bibsys.no
mailto:fulfillment@bibsys.no
mailto:resourcemanagement@bibsys.no
https://support.bibsys.no/

