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Fra arbeidsgruppens mandat

• ...gi råd til Unit om oppsett, konfigurasjon og utvikling av ekstra 
funksjonalitet og tilleggstjenester tilknyttet produktet, slik at 
konsortiet får et best mulig og hensiktsmessig produkt.

• ...komme med innspill på alternative driftsmodeller, for eksempel 
flere standardkonfigureringer. Endelig driftsmodell defineres av Unit 
sammen med konsortiets organer.

• Deltagelse i faggruppen forutsetter aktivitet og lokal forankring i egen 
institusjon.



Arbeidsform og sammensetning

• Møtes ca 4 ganger i året

• Representanter fra 7 fagbibliotek

• Møtes og kommuniserer mellom møtene ved behov

https://www.unit.no/brukermedvirkning-oria


Scopes i Oria

• Forsøk på definisjon:

- Et predefinert sett med søkekilder som et søk gjennomføres i



Standardoppsett i konsortiet

+



Ex Libris



Unit: mulige scopes i nytt oppsett



Orias standardoppsett i praksis

Mitt bibliotek:
• Egen katalog (IZ)
• Eget Bragearkiv
• PCI-ressurser med 

tilgang



Orias standardoppsett i praksis

Alle bibliotek:
• Hele katalog (NZ)
• Hele Bragearkivet
• PCI-ressurser med 

tilgang



… i tillegg:



Valgmuligheter

• Kombinasjoner av 
kilder etter ønske

• Valgfritt antall scopes
• Valgfri rekkefølge



Erfaringer med scopes i Oria ved UiB

Scopes
2019

• UNIT tilbyr hjelp til justering av søkeoppsett

• UBB vurderer endring av scopes

Scopes
2020

• Endring av scopes i Oria

• Informasjon og tilpasning

Scopes 
2020 -

• Test av ny scope-løsning

• Ny tilpasning basert på erfaringer



2019 – Oppsett

• Scope med lokale ressurser + aktiverte kilder fra PCI

• Scope med nasjonale ressurser + aktiverte kilder fra PCI

• Mulig å utvide til ressurser uten fulltekst-tilgang



UNIT kartlegging: scope-justering (H2019)

• De som ikke svarte beholder samme oppsett som før

• Bare UBB ønsket mer enn 3 scopes



Hvorfor ønsket vi flere scopes?

• Vise mange ressurser
- også materiale uten fullteksttilgang

• Bedre oversikt
- velge søkeomfanget ett sted 

• Enklere bestilling i Oria
- basert på post i utvidet søk

• Færre bestillinger via uønskede kanaler

• Fokus på egne ressurser
- verktøy til intern bruk?



Vurderinger for valg av scopes

UiOs erfaringer med scope «Alt» som default→mange bestillinger
Foredrag på BIBSYS-konferanse 2019: 
https://mediasite.unit.no/Mediasite/Play/9183be6b819240c3bd1155ec32d638d01d

søkeomfang tilgjengelighet
standard-

scope?
forbedring vs. 
komplikasjon

https://mediasite.unit.no/Mediasite/Play/9183be6b819240c3bd1155ec32d638d01d


2020 – Nytt Oppsett

1

4

2

3



Praktisk omstilling

1) Sende ønske til UNIT for konfigurering

2) Informere internt om endringer

3) Endre informasjon om scopes i Oria

4) Tilpasse Oria → skjule utvidelse for 
materiale uten fullteksttilgang (CSS)



Veien videre

1) Spørreundersøkelse UB-ansatte

2) Se på bruksstatistikk og mengde av bestillinger

3) Brukerundersøkelse studenter

4) Ny tilpasning av scopes



Erfaringer med scopes ved HK

• Ønsket å forenkle formidling av 
søkemuligheter

• Muligheten til å utvide søket er lett å 
overse og en pedagogisk utfordring å 
formidle

• Valget falt derfor på å:
- beholde scope "Mitt bibliotek" som 
default
- velge "Alt" som andre scope, dvs hele 
katalogen, hele Brage samt alle aktiverte 
søkekilder fra PCI (sentralindeksen)



Vurderinger

• Vår erfaring er at svært få brukere forstår forskjellen mellom "Norske 
fagbibliotek" og utvidelsen til søk i PCI, og evner å utnytte begge

• Navn
- Ulike valg og navn ved ulike institusjoner kan virke forvirrende

- Valget falt på "Høyskolen Kristiania" og "Søk i alle kilder"



Men...
• Vi fjernet vi utvidelsesmuligheten fra "Søk i alle 

kilder", men beholdt den for default scope
"Høyskolen Kristiania".

• Testing viste at dersom man foretar aktive valg i 
avhukingsboksen fra default-scope og deretter 
endrer scope, "husker" Oria dette.

• Resultat: "Søk i alle kilder" kan gi ulike resultater
påvirket av tidligere valg gjort i "Høyskolen 
Kristiania", uten at dette er tydelig for sluttbruker.

• Foreløpig gått tilbake til standardinnstillinger, men 
planlegger å relansere uten avkrysningsboksen 
f.o.m. sommeren.



Spørsmål og svar



Bibliografiske data i Oria

Endringer i registreringspraksis [av bibliografiske data i Alma] er ikke 
noe nytt, men med innføringen av RDA i katalogiseringen er endringene 
større og mer omfattende. Det handler både om at vi nå registrerer 
flere felt og at vi bruker etablerte felt på en litt annen måte og til andre 
formål enn tidligere.

Hvordan følges dette opp i Oria?  Finnes det tilstrekkelig 
metadatakompetanse i Oria-gruppen og Oria-kompetanse i RM-
gruppen som kan fange opp behov for, og sørge for nødvendige 
justeringer, eller har dere ande rutiner for dette?



Bibliografiske data i Oria

• Nedfelt i mandatet at "[d]eltagelse i faggruppen forutsetter aktivitet 
og lokal forankring i egen institusjon."

• Innspill fra konsortiet, egne organisasjoner og Unit

• Konkrete problemstillinger diskuteres og avklares mot andre 
arbeidsgrupper

• ...men, alltid rom for forbedring



Lånehistorikk i «Min konto»

Vi har opplevd at lånehistorikk i Oria blir borte på min bruker. Det 
manglet en kobling i Backoffice Oria. 

Er dette noe vi kan rette opp i selv når problemet dukker opp? 

Er dette et problem for andre bibliotek?



Lånehistorikk i «Min konto»

• Lånehistorikk skal ikke vises, da det ikke finnes mulighet for 
individuelt samtykke fra studentene



UNIT brukerveiledninger

Hvor ofte oppdateres brukerveiledningene fra Unit? 

Opplever at de ofte er utdatert.



UNIT brukerveiledninger

• Gjennomgås ikke regelmessig

• Forsøker å holde veiledningene oppdatert, og er spesielt 
oppmerksomme på dette ved utrulling av ny funksjonalitet

• Oppfordres til å melde fra til support om du finner en utdatert 
veiledning



Databaseliste i Oria

ExLibris sin løsning for databaseliste som vi tok i bruk i 2019 oppleves som 
tungvint for oss og lånerne. Fra databaselisten ønsker vi en direktelenke til 
originalgrense-snitt til databasen. Slik hadde vi det i gamle Metalib og i 
databaselisten etter modellen fra Swinburne som vi brukte før 2019. 

I nåværende ExLibris-løsningen går lenken fra databaselisten til Oria og et 
nokså overfylt skjermbilde der lenken til databasen drukner blant mye annen 
informasjon. 

Vil Bibsys prioritere å jobbe for en bedre løsning med direktelenker 
til databasens originalgrensesnitt? 



Databaseliste i Oria

• Det oppleves som tungvint 
å komme frem til databasen

• Arbeidsgruppen, UNIT og 
Ex Libris ser på løsninger



Bestilling av bøker på hylla – 1 

Kan det konfigureres slik at når låner bestiller via Oria og boken står på 
hyllen til det biblioteket låner tilhører - kan det da gå ut en automatisk 
beskjed om at boken står på hyllen og du kan selv hente den og 
bestilling enten ikke blir registrert eller slettet på noen måte? 

Det er policy til [vårt] UB at låner må hente boken selv så lenge den fins 
på biblioteket og vi må manuelt slette slike bestillinger og sende låner 
beskjed. Spart seg for en mengde sjekking/tidsbruk.



Bestilling av bøker på hylla – 1 

• Kan sperre bestillingsmulighet 
for enkelte brukergrupper og
samlinger i Alma (fjerner knapp)

• Kan legge inn informasjonstekst 
i Oria under "Get It"

• Veiledninger til oppsett kommer



Bestilling av bøker på hylla – 2 

Fra Oria-arbeidsgruppens referat 16.5.2019:

«Enkelte institusjoner har lagt inn en tekst i bestillingsskjermen om at bøker 
på hylla ikke kan reserveres.

Arbeidsgruppen foreslår at det blir sendt ut en veiledning på hvordan dette 
settes opp i Terms of use (TOU) i Alma og at det sendes ut til konsortiet 
sammen med informasjon om hvordan man legger inn en tekst om dette i 
bestillingsskjermen.»

Jeg lurte derfor på om det snart kommer noe info om dette, 
eller er det allerede lagt ut?


