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I denne sesjonen vil du lære mer om

• Sammenhengen mellom avtaler, leverandør, pakker og titler i Alma CZ

• Aktivere / deaktivere pakke og tittel

• Endre beholdning

• Aktivering av titler ved hjelp av Excel-fil

• Oppfølging av Community Zone Update Task List

• Litt om funksjonaliteten Upload Electronic Holding



Hva er Community 
Zone?

- Felles katalog med e-
ressurser

- Pakker (collections) 
med tilhørende titler 
(portfolios)

- Bibliografiske poster

- Lenkeinformasjon

Community Zone



Hva ligger i Community Zone?

• Alt innhold i CZ er levert av leverandørene

• Ex Libris laster opp data basert på filer fra leverandør

• Oppdatering av fil varierer for de ulike leverandører

• Utfordring: å finne riktig pakke som tilsvarer den pakken du har kjøpt 
abonnement på

• Unit’s konsortieavtaler



Unit konsortieavtaler

• Edvarda: collection ID fra Alma registreres i Edvarda



Hvilken pakke skal jeg aktivere?

• BioOne Complete, 260 titler















Deaktivere/slette pakke





Når pakken ikke er oppdatert (nye/utgåtte titler)

• Kontakt Unit brukerstøtte

• Kontakt leverandøren



Når pakken ikke finnes i CZ

• Meld inn i Idea Exchange Content:
https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/574345-content

• Sanke stemmer ved å melde fra til:
biblioteksystem@bibsys.no

• Opprett lokal pakke. Koble til CZ-pakke når denne er på plass

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/574345-content
mailto:Biblioteksystem@bibsys.no


Aktivere enkelttittel





Deaktivere/slette enkelttittel



Når enkelttittel ikke finnes i CZ

• Kontakt Unit brukerstøtte

• Kontakt leverandøren

• Opprett lokal portfolio. Koble til CZ-portfolio når denne er på plass



Endre beholdning





Endre beholdning via Excel-fil

• Eksempel: 
• Du har kjøpt en pakke med annen beholdning enn det som er oppgitt i CZ

• Oxford University Press Journals
• Tilgang til hele pakken, men kun fra 2010





Endre beholdning via Excel-fil

• Skaffe fil fra leverandør 

• Laste ned Excel-fil fra Ex Libris

• Redigere fil med lokal beholdning









Aktivere titler via Excel-fil

• Når du har kjøpt en delmengde av en pakke



Aktivere titler via Excel-fil

• Skaffe fil fra leverandør 

• Laste ned Excel-fil fra Ex Libris









Community Zone Update Task List

• Ukentlig rapport over oppdateringer i CZ

• Gjelder endringer for dine abonnement

• Oppdateringer
• Endring i beholdning

• Endring i URL

• Nye titler, utgåtte titler







Electronic service base url updated



Portfolio linking parameters update



Portfolio coverage update



Upload Electronic Holdings

• Automatisk aktivering og vedlikehold av e-ressurser fra 
• Elsevier

• ProQuest

• Ovid

• Springer

• Det kjøres en jobb i Alma som ukentlig oppdaterer ditt abonnement

• Sikrer at ditt abonnement til enhver tid er oppdatert











Hva lurer du på med e-ressurser?



Kontakt for spørsmål: 
https://support.bibsys.no/

https://support.bibsys.no/

