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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

Ytelse og kapasitet – API’er
og sanntidsinformasjon

Brukeropplevelse

Informasjonssikkerhet 
og personvern



Noen fakta om Alma og Oria

2016 2017 2018 2019

Antall fysiske titler 9 394 179

Antall elektroniske titler 10 651 017

Antall lån Alma 1 296 782 1 278 773 1 251 589

Fjernlån – Lending 62 800 102 195 206 031

Antall nedlastninger 
eRessurser 17 748 167 20 115 202 21 727 864 23 516 808

Søk i Oria 13 228 524 13 564 720 13 333 354



Bibliotektjenester – helhetlig og langsiktig 

Konstituert seksjonsleder bibliotektjenester: Gro-Anita Mortensen

Produkteier-team
Koordinator: Audun Skorstad

Team støttetjenester
Koordinator: Anita Ellerås

Team sluttbrukerrettede tjenester Oria og Leganto
Tjenesteansvarlig: Asbjørn Risan

Team strategisk tiltak
Koordinator: Erling Fossan 

Team dataforvaltning og betalbare 
oppdrag

Dataimport: Arnvid Hellebust
Nasjonalbiblioteket: Greta Christina Lingjærde og 

Gunvald Strømme
BIBSYS-konferansen



Korona: De fleste leveransene går som normalt

Som en følge av korona har vi gitt følgene aktiviteter høyere prioritet
1. Informasjonssikkerhet og personvern
2. Fjernlån
3. E-ressurser
4. Veiledninger knyttet til koronastengte biblioteker

Brukerhåndtering ble satt på vent 



Korona-tiltak   

• Opprettet egen side med veiledninger for korona-stengte bibliotek:
• Stoppe purringer
• Forlenge utlånstid
• Aktivere midlertidige OA-pakker
• Stenge fjernlån
• Lenker til andre nyttige ressurser for bibliotek i korona-perioden
• Justeringer i Oria

• Dokumentasjon oppdatert i mai med veiledninger for åpning av bibliotek etter 
korona-stenging



Veiledninger på dok.unit.no



Fjernlån - status pr mai 2020
• Rota kan brukes for å finne annet bibliotek 

for artikkelbestilling

• "Ikke fjernlån" kan konfigureres
• Kjernen i dette er Request TOU

• "Ikke fjernlån" kan kommuniseres til Oria og Biblioteksøk
• Støttes i Oria Fjernlån
• Dokumentasjon er nylig sendt NB slik at dette også kan støttes i Biblioteksøk

• Se presentasjon 'ROTA: Automatisk lokalisering av bøker og artikler i fjernlånet' nederst i programmet for 
BIBSYS-konferansen: https://www.unit.no/bibsys-konferansen-2020

https://www.unit.no/bibsys-konferansen-2020


Fjernlån - videre arbeid

• Støtte bibliotekene med konfigurering for "Ikke 
fjernlån"

• Utarbeide forslag og teste konfigurering som støtter 
standardisert oppsett for lånetid, fornying og 
tilbakekalling av fjernlån

• Sammen med arbeidsgruppen vurdere Rapido som 
løsning for artikkelbestilling internasjonalt når Rapido
kommer (høst 2020)



Oria Fjernlån - reservering for folkebibliotek

• Normalt er det ikke åpent for bestilling når det er '0 av X' ledige. Se NTNU Gunnerusbiblioteket:

• NB Depot har åpnet for at folkebibliotek kan bestille for reservering ved '0 av X' ledige
• Dette er mulig også for andre



Fjernlån - annonsert nyhet fra Ex Libris for 2021

• Det gjelder Borrowing og Lending request lister
• Skal bli bedre ytelse i presentasjon
• Skal bli bedre brukergrensesnitt

• Mulig å kombinere flere valg i en fasett med 'OR'
• Det er blitt tre panel: Fasetter, liste, post



Fjernlån - planlagt visning av lister



E-ressurser og lisensavtaler

Konsortielisenser
Pilot klar for flyt av data fra LÅT (Edvarda Consortia Manager) til Alma/Oria.

Tre lisenser i Alma – klare til bruk:

• Lisenspost med lisensbetingelser ferdig utfylt

• Bibliotek med disse lisensene har fått lisenspost importert i sin Alma



E-ressurser og lisensavtaler

• Vi registrerer Collection-ID for Alma-pakker i Edvarda

• Jobber for å lage egne konsortiepakker i Alma der det er aktuelt



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



Innholdsinformasjon

Pågår/utført
Laster inn backlogg av innholdsinformasjon fra Nielsen Bookdata
Ca 450.000 forsidebilder Ca 182.000 korte beskrivelser
Ca 157.000 innholdsfortegnelser Ca 260.500 lange beskrivelser

Kartlagt og estimert 
behov for 

oppdatering/omskriving 
av eksisterende løsning

Vurdere enkelte 
justeringer/endringer 

i 2020

Forbedring av uthenting fra 
Nielsen Bookdata Justering av GUI Bedre 

visning/utnyttelse i Oria

Planer for 2021 Skrive om eksisterende 
løsning

Kan forenkles og forbedres
(enklere drift og vedlikehold)

Legge til rette for bedre 
integrasjon og 

utnyttelse/presentasjon



Oria

Overgang til CDI

Universell utforming



Oria – Overgang til CDI

• Overgangen ble gjennomført 15. juni

• Basert på foreløpige tilbakemeldinger virker som at det har gått bra

• Forventer at det vil se litt annerledes ut, behov for justeringer, innspill og 
tilbakemeldinger til Ex Libris

• Ulike tilpasninger til CDI for konsortiet



Oria – Overgang til CDI 2

Hvis man synes at det er mange treff kan man vurdere følgende:
1. Se på de søkekildene som er aktivert for søk. Trefflisten viser kun det man 

har tilgang til, men det er ikke nødvendigvis alle kilder som er like 
relevante

2. Vurder justering av scopes slik at dere får et valg for det som kommer fra 
Alma og et annet for artikler fra sentralindeksen
 Erfaring at default-scopet blir mest brukt

EasyActive – blir tilgjengelig over sommeren. Meld inn til Brukerstøtte!



Oria – Universell utforming

Bestilt en ekstern 
kartlegging av 

Universell utforming 
i Oria og Leganto

Status 
tjenesten 
slik den er 

levert av Ex 
Libris

Status 
egenutviklet 

funksjonalitet 
og 

tilpasninger

Tiltak 
knyttet til 
nytt EU-
direktivHøsten 

2020



Brukerhåndtering

Planer 2020:
• Innføre ny autentiseringsløsning for alle institusjoner
• Avvikle BIM og slette BIM-databasen.
• Bestemme autentiseringsmetode for folkebibliotekene og avvikle BIBSYS-Feide.

Status:
• Ble satt på vent, fordi vi ikke har ønsket å innføre ny autentisering midt i pandemi-

situasjonen og har ventet på noen avklaringer fra Ex Libris.
• Autentisering for folkebibliotekene skyves trolig til 2021. Vi kan bevare data om 

folkebibliotekene og likevel slette personregistreringer for institusjonene.



Drift av egne tjenester

Utvikling og drift av egne tjenester innebærer kostnader og risiko. 
Unit vil:

• Vurdere hvilke tjenester som kan erstattes av innkjøpt/standard programvare.
• Ser på muligheten for å ta i bruk Libstick for etikettproduksjon som alternativ til egenutviklet 

etikettløsning

• Gjøre tiltak for å ivareta driftssikkerhet og redusere risko på egenutviklede løsninger som 
ikke kan erstattes.



Utvider med 2 nye 
stillinger!

• Konfigurasjon av Alma

• Sluttbrukerrettede tjenester 
– Oria og Leganto



God sommer!

Kontakt oss på vanlig måte:

https://support.bibsys.no/

Telefon: 958 24 000 

Ta høyde for ferieavvikling.

https://support.bibsys.no/
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