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OBS! Denne rutinen tar for seg bestillinger fra våre lånere, IKKE bestillinger 
fra andre bibliotek. Se rutinen for Behandling av fjernlån for det. 

Viktige roller og begreper 
 Request Operator – Rolle som kreves for å ta ut bestillinger og skanne de inn. 

 Work Order Operator – Rolle som kreves for å behandle kopibestillinger når de er hentet. 

 Alma-menyen – Den store blå knappen det står Alma på øverst i skjermbildet ditt.  

 Request – Bestilling fra bruker. 

 Patron Physical Item Request – Lånebestilling. 

 Patron Digitization Request – Kopibestilling. 

 Institution – Bibliotek (f.eks. Universitetsbiblioteket i Oslo)  

 Library – Avdeling (f.eks. Medisinsk bibliotek Rikshospitalet)  

 Location – Samlingskode (f.eks. UMED Boksamling)  

 Tasks – Arbeidsoppgaver knyttet til dine roller i Alma.  

 Help -> Help For This Page – Deilig liten knapp på høyresiden av Alma-skjermen. Slår opp på 

hjelp-sidene til funksjonen du er inne på, men har søkefunksjon og.  

 F2 – Hurtigknapp for å åpne Alma-menyen. 

 Alt+Ctrl+M – Gå fra Scan In Items til Manage In Process Items. 

 Alt+Ctrl+S – Gå fra Manage In Process Items til Scan In Items. 
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1.0 Ta ut bestillinger (Pick From Shelf) 
Gå til Pick From Shelf i Alma-menyen. 

 

Bruk fasettene på venstre side for å avgrense til de bestillingene du skal ta ut.  

 

 

 

Vanlige avgrensinger: 
Location - for å avgrense på lokasjon, f.eks. boksamling eller magasin. 
Request Printed: No og Request Reported: No – for å avgrense på bestillinger som 
ikke er tatt ut tidligere. 
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1.1 Print Slip(s) 
Skriv ut henteseddel for alle synlige bestillinger ved å velge Select All og trykk Execute. Dette endrer 

bestillingens Request Printed-status til Yes. Du er nå ansvarlig for disse bestillingene til de er 

effektuert. 

 

Det blir skrevet ut en Resource Request Slip Letter for hver bestilling. Ordlyden og hva slags 

informasjon vi ønsker å vise på disse lappene er ikke helt ferdig, og vi kan til en viss grad konfigurere 

disse selv.  

 

 

Det er også mulig å skrive ut en og en bestilling ved å velge Print Slip på bestillingen. 
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1.2 Print Slip Report 
Du kan også ta ut alle bestillingene på et Excel-ark ved å velge Print Slip Report. 

 

Velger du den, blir det laget en rapport med alle bestillinger på ett ark. Du kan velge om du vil ha den 

skrevet ut eller tilsendt på mail til brukeren din. 

 

 Velger du Printer på Type og trykker Send, blir den sendt automatisk til utskrift. Velger du 

User, skriver du inn brukeren din i User-feltet og trykker Send. Den blir da sendt som et 

Excel-ark til e-posten din. 

 Velger du Download, blir det umiddelbart lastet ned et Excel-ark med bestillingene på, så 

lenge du har Excel på maskinen din. 

 Bruk Format Type: Excel inntil videre, med mindre du har noen XML-evner i baklomma. 

 

OBS! Print Slip Report er for øyeblikket ikke ferdig konfigurert, og vil inneholde flere unødvendige 

kolonner og liten tekst. Denne rutinen vil oppdateres når den ser bedre ut. 

1.3 Andre funksjoner i Pick From Shelf-lista 

 

Det er en hel del andre knapper i Pick From Shelf-lista det er lurt å vite noe om: 

 Edit – Redigere bestillingen. Her kan du endre hentested og legge til kommentarer. 

 Cancel Request – Sletting av bestillingen. 

 Update Expiry – Vanlig frist for å hente materiale er en uke. Hvis det ikke er funnet innen da, 

kan du forlenge fristen med denne. 

 Skip Location – Deaktiverer bestillingen på vår avdeling, og prøver å gjennomføre den på en 

annen. 

 Mark as Missing – Merk boken som IPP. Vi kan få ut lister over IPPer for å sjekke senere. 

 Convert to Resource Sharing – Om vi ikke finner materialet, kan vi kjapt gjøre om bestillingen 

til en innlånsbestilling. Den blir sendt til innlånet, og videre behandlet derfra. 
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2.0 Registrering av materiale etter bokhenting (Scan in Items) 
Bruk Scan in Items-funksjonen for å registrere materiale som er klart for lån/kopiering til brukere på 

UiO: Universitetsbiblioteket. Den ligger under FULLFILLMENT>Resource Requests på Alma-menyen. 

Innstillingene her vil avhenge litt av hvor nær du er hentehylle og skriver. 

 

 Place directly on hold shelf – Bruker du hvis du er i nærheten av hentehylla. Låneren får 

beskjed umiddelbart hvis du velger Yes. Hvis du velger No, må du gjenta prosessen en gang 

til med Yes valgt senere. 

 Automatically print slip – Bruker du hvis du er i nærheten av skriveren. Det kommer 

automatisk en eventuell stikkseddel ut. 

 External Identifier – Brukes bare til innlån. 

 Register in-house use – Skal være huket av. 

 Scan item barcode – Bruker du for å registrere dokumentet. Dette feltet er obligatorisk.  

 Scan request ID – Dette feltet er kun nødvendig hvis det finnes flere bestillinger på samme 

tittel. Du får opp en feilmelding hvis du skanner noe som har mer enn en bestilling. 

 
 Create Item – Brukes for å opprette en post der du ikke har strekkode, f.eks. 

artikkelbestillinger på eldre tidsskrift. Det er ikke klart hvordan vi forholder oss til tidsskrifter 

og lignende som ikke har strekkode, så ikke bruk denne enda. 

Når du har skannet dokumentet, vet Alma neste steg i prosessen, og vil fortelle deg det. 

 

 Activated – En hake her betyr at eksemplaret du har skannet inn er aktivert. 

 Title – Tittelen på eksemplaret du har skannet inn. 

 Destination – Hvor eksemplaret skal. Se tabell under for hva de forskjellige betyr. 

 Barcode – Eksemplarets strekkode. 

 Request/Process Type – Hva slags bestilling det er snakk om. 

 Requester – Låner som ønsker materialet. 

 Requester ID – LånerID. 

 Place in Queue – Hvilken plass i køen låneren er. 

 Checked In – En hake her betyr at eksemplaret ble returnert. 

 Actions – Gir tre valg. 

o Print Slip – Skriver ut stikkseddel om du ikke har valgt det på Automatically Print Slip. 

o Work Order – Vet ikke. 

o Cancel Request – Slett bestillingen. 
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Hva forskjellige Destinations gjør: 

Destination Hva gjør Alma? Hva må du gjøre? 

On Hold Shelf Låneren får beskjed sendt på 
epost og SMS. Status endrer 
seg til på hentehylle. Hvis du 
har valgt Automatically Print 
Slip, kommer det en 
stikkseddel ut av skriveren. 

Sett boka på hentehylle med 
stikkseddel i. 

Hold Shelf Processing Status endres til Hold Shelf 
Processing. Skjer kun hvis du 
valgte No på Place Directly on 
Hold Shelf. 

Skann boka en gang til med 
Yes på Place Directly on Hold 
Shelf før du setter den på 
hentehylla. 

Reshelve to «egen boksamling» Boken vil bli vist som 
tilgjengelig for lån i Alma og 
Oria. 

Sett den tilbake på hylla. 

Annet avdelingsbibliotek Navnet på biblioteket som skal 
ha boken vises i Destination-
feltet og du får en stikkseddel 
om du har valgt Yes på 
Automatically Print Slip. 
Dette alternativet dukker opp 
uavhengig av om de vil låne 
ditt eksemplar eller du 
returnerer deres eksemplar. 

Putt stikkseddelen i boka og 
send den med NBT. 

Digitization Bestillingen blir flyttet til 
Manage In Process Items. 

Gå til Manage In Process 
Items om du vil fortsette å 
behandle bestillingen. Legg 
den til kopiering om noen 
andre gjør det. 

 

3.0 Behandling av kopibestillinger (Manage In Process Items) 
Vi kan levere artikkelkopier og annet skannet materiale til lånerne våre på e-post gjennom Alma. For 

å behandle en kopibestilling etter at materialet er funnet fram, bruker du Manage In Process Items. 

Den enkleste inngangen dit er på Tasks-lista: 

 

Det er også mulig å komme dit ved å gå på Alma-menyen, velge Manage In Process Items, og så 

velge Digitization Department. 
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Du får da opp en liste over alt som skal kopieres. Du får vite følgende informasjon om bestillingen: 

 Title – Tittelen på dokumentet som skal kopieres. 

 Requester – Låneren som ønsker kopien. 

 Status – Hvor i arbeidsflyten dokumentet er. 

o Digitization – Dokumentet skal skannes. 

o Document Delivery – Dokumentet er klart til å sende til låneren. 

 Request/Process Type – Hva slags type bestilling det er, kopi av hele dokumentet eller kopi 

av deler av det. 

 Notes – Hvilken del som skal skannes. Hvis den er bestilt i Oria som en  

 Date received at department – Dato dokumentet ble sendt til kopiering via Scan In Items. 

 End of Activity – Frist for levering. Hva er greia med den her Geir? 

Actions-knappen er viktig for å viderebehandle bestillingen. Den har følgende funksjoner: 

 Edit – Endre bestillingen, for øyeblikket begrenset til å legge til en kommentar. 

 Next Step – Knappen som gjør neste steg. Brukes når dokumentet er skannet inn, og når det 

skal sendes til brukeren. 

 Cancel Request – Hvis bestillingen skal slettes, du får mulighet til å sende en melding til låner 

om det, samt oppgi grunnen for slettingen. 

 Change to Electronic Digitization – Bytte fra trykt materiale til elektronisk materiale. Brukes 

sannsynligvis hvis vi allerede har digitalisert materiale og har det i et arkiv. Brukes 

sannsynligvis egentlig ikke. 

Når du har skannet dokumentet og det er lagret et sted du finner det igjen, velger du Actions og Next 

Step. Statusen på bestillingen endrer seg da fra Digitization til Document Delivery. 

 

Du får nå en ny mulighet på Actions-knappen, Attach Documents. Trykk på den for å komme til en 

skjerm hvor du kan laste opp dokumentet du nettopp skannet inn.  
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For å legge til et dokument trykker du på mappeikonet i File name-feltet og finner fram til der 

dokumentet er lagret. Velg dokumentet og trykk Open.  

 

Dokumentet dukker opp i File Name-feltet, og blir lagt til når du velger Add Attachment. 

 

Hvis dokumentet er lastet opp til en server eller webadresse kan du i stedet legge til URL i feltet 

under.  
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Dokumentet er nå lastet opp, og du ser navnet, hva slags type dokument det er, størrelse og når det 

ble lastet opp. Eventuelle URLer og kommentarer er her også. Det er fullt mulig å laste opp flere filer 

til samme bestilling ved å gjenta prosessen. 

Upload Status står som Pending, og det betyr at den ikke er sendt, men klar til sending. For å fullføre 

bestillingen, trykk Done. Det blir sendt en mail til låneren med dokumentet vedlagt. Samtidig 

forsvinner bestillingen fra Manage In Process Items.

 Trykker du Save, vil bestillingen bli lagret med vedlegg, men ikke sendt. Du kommer tilbake til 

Manage In Process Items, og må da gjenta prosessen med Actions>Attach Documents>Done for å 

fullføre den. 

Mailen til låneren ser for øyeblikket slik ut, men vil bli oversatt og konfigurert litt bedre: 

 

Endringslogg 


