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Spørsmål & svar
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Hva har arbeidsgruppa jobbet med?

• NERS – New Enhancement Request System

• Idea Exchange

• Analytics-workshops

• Forsøk på fiksing av fjernlån
• ROTA

• Artikkellevering

• Rydding i noter

• Release Notes



NERS

• Utviklingssamarbeid mellom Ex Libris, IGeLU og ELUNA

• Basert på stemming og et kompleksitetssystem

• Ex Libris forplikter seg til å utvikle en viss mengde ønsker hvert år



NERS 2018

• 5659 - Allow Rollback to previous Request Status in Resource Sharing Requests

• 5782 - Provide patrons notification of reasons for failure to renew a loan

• 5746 - Allow desktop printing directly from Alma

• 5658 - Ability to both include and exclude facets on Borrowing Requests, 
Lending Requests, and Monitor Requests & Item Processes pages

• 5156 - Change citation type after resource sharing request created



NERS 2018



NERS 2019

• 5782 Provide patrons notification of reasons for failure to renew a loan

• 5667 Automatic loan renewal*

• 5632 Automate Borrowing Request Processes

• 5631 User profile - Add field for last active date*

• 5197 Display request history in Item Fulfillment history



NERS 2019



NERS 2020

• Fikse fjernlånet?

• Ta vekk wheel of doom?

• Mer info følger



Idea Exchange

• Hvem som helst kan opprette forslag

• Ex Libris forplikter seg ikke til noe, men bruker det aktivt

• Hvis du har en god idé du vil at folk skal stemme på, si ifra

• Hvis vi har en god idé og du har ledige stemmer



Idea Exchange - Når stemmejakt virker



Idea Exchange - Når stemmejakt virker



Idea Exchange - Når stemmejakt virker



Idea Exchange – Leveringsforpliktelse?



Idea Exchange – God dag mann, økseskaft



Spørsmål & svar

➢Vi har ofte behov for å kunne kommunisere til folkebibliotek via Alma (ved bruk 
av general messages el. notes). Dette lar seg imidlertid ikke gjøre så langt vi kan 
se. Vi får kun feilmeldinger når vi forsøker å sende en general message som svar 
på en lending request fra et folkebibliotek. Er det noe vi kan gjøre, eller er dette 
en del av resource sharing som enda ikke er på plass i Alma?

✓Vi venter på innføring av NCIP 1.1 hos de andre biblioteksystemleverandørene
• Diskuteres i bibliotekleverandørgruppen



Spørsmål & svar

➢Vi forstår at det jobbes med flere områder innenfor fjernlån 
(Borrowing/Lending req.) i Alma, blant annet med å standardisere konfigurering 
mht til utlånstid, fornying og tilbakekalling av fjernlån, og støtte for "ikke 
fjernlån", slik at bestillende system kan filtrere bort før bestilling. Det kom en 
del informasjon om dette prosjektet i fjor, bl.a. med noen ryddejobber vi skulle 
utføre, men nå har det vært litt stille en stund. Kan dere på møtet informere litt 
om hva som er status her nå, hva dere jobber med å forbedre og ev. om det har 
kommet nye, forbedrede rutiner, eller når dette og nye veiledninger kan være 
på plass? 



Spørsmål & svar

✓Forbedring av artikkelbestilling
✓Lokalisering av e-ressurser:

• Opprettet en rota template for artikkelkopi

• Fortsatt utfordringer med feil som dukker opp, men er klar til å tas i bruk

• Unit og arbeidsgruppa tester fortsatt

✓Digital levering av artikkel
• Ship Item Digitally

• Ferdig testet og informasjon er sendt ut til konsortiet

✓Stoppe fjernlånsbestilling for materiale unntatt fjernlån
• Oria fjernlån er oppgradert til å filtrere bort materiale som er unntatt fjernlån

• Krever rydding og konfigurering hos den enkelte institusjon



• Det skal utarbeides veiledninger til hvordan rydde og konfigurere riktig

• Kjernen i konfigureringen er å få satt riktig verdi i request TOU på Requestable for physical
/ digital resource sharing

✓Utarbeide forslag til standard oppsett for utlånstid, fornying og tilbakekalling av 
fjernlån
• Utredning gjennomført, problemstillinger diskutert

• Må jobbe videre med testing og konfigurering før dette er på plass



➢ Har vi kommet videre i saken om å stoppe fjernlånsbestillinger på materiale 
som er unntatt fjernlån og hvordan dette kan synliggjøres bedre i Oria?







Oria fjernlån (pålogget som folkebibliotek)



Å STENGE FOR FJERNLÅN



Fjernlån - rutiner ved stenging

• Utfordring: Fjernlån tar ikke hensyn til Calendar Management

• Sak i Idea Exchange



Fjernlån - rutiner ved stenging

• Oppdatere i Base Bibliotek med dato for når fjernlånet er stengt

• Oppdatere i Alma slik at det stenges for "Finn og bestill" i Oria for bibliotek





Arbeidsgruppene

UNIT - om arbeidsgruppene: https://www.unit.no/en/node/478

Nettsiden til Fulfillment: https://www.unit.no/arbeidsgruppen-fulfillment

Epost for å kontakte oss: fulfillment@bibsys.no

https://www.unit.no/en/node/478
https://www.unit.no/arbeidsgruppen-fulfillment
mailto:fulfillment@bibsys.no


forum.bibsys.no

For diskusjoner, spørsmål, solskinnshistorier, erfaringsutveksling, og 
frustrasjonsutløp bruk forum.bibsys.no.

Eksempel:

https://forum.bibsys.no/


Spørsmål & svar



•Arbeidsgruppen for Fulfillment:

fulfillment@bibsys.no

mailto:fulfillment@bibsys.no

