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Skrankerutine: Låntakerinformasjon 
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Viktige begreper 
 Circulation Desk Manager – Rollen vi bruker for å ha tilgang til Manage Patron Services. 

 User Details – Side med all informasjon om låner som ikke er knyttet til lån, bestillinger etc. 

 Quick User Management – Første skjerm som fylles ut når du registrerer en ny låner. 

 Account Type: External – Lånerinformasjonen til lånere med denne typen konto håndteres 

av Felles Studentregister. Påloggingen håndteres av FEIDE. 

 Account Type: Internal with external authentication – Lånerinformasjonen til lånere med 

denne typen konto håndteres internt i Alma. Påloggingen håndteres av FEIDE . 

OBS! Ikke bruk Account Type: Internal uten external authentication. 

 Campus – Stedet der låneren henter bestilt materiale. Alma forholder seg til campus og ikke 

bibliotek her, fyll ut mer når du har testa gutt. 

 User – Låner, bruker etc. 

 Primary identifier – LåntakerID, tidligere Bibsysnr. Finnes på alle vettuge lånekort. 

 FEIDE-ID – Kreves for å logge inn i Oria og bestille og fornye og sånn. 

 Rød stjerne – Påkrevet felt. Disse kan endre seg noe etter GoLive. 

1.0 User Details 
Samlebegrep for all lånerinformasjon ikke er direkte knyttet til lån, bestillinger etc. Det ligger under 

Patron Services og er omtalt i den rutinen. 

User Details har alle fanene hvor man finner igjen informasjon om låneren. Notes, Blocks, Fines/Fees 

og Proxy for finner du informasjon om i rutinen for Manage Patron Services. 

 

Faner som inneholder informasjon har dette ikonet:    

Faner som ikke inneholder informasjon har dette ikonet:  

Uansett hvilken fane du er i, er følgende informasjon tilgjengelig øverst i bildet: 

 Name 

 Primary identifier – LåntakerID 

 Record Type – Hva slags låner det er snakk om. Kommer i hovedsak til å være Public. UBs 

ansatte er Staff. 

 Account Type – Internal with external authentication eller External. – Om brukeren er 

importert fra Felles Studentregister eller håndtert i Alma. 

 Owner: SIS – Kun synlig hvis låneren er External. Det betyr at en del lånerinformasjon er 

håndtert av Felles Studentregister. SIS står for Student Information Systems. 

 User Group – Brukerkategori. F.eks. Egne ansatte, Enkeltbrukere, Studenter ved andre 

institusjoner. Direkte oversatt fra BIBSYS, blir nok endret. 
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2.0 Låntakerregistrering 
For å registrere nye lånere i Alma, velger vi Register New User i Manage Patron Services. 

 

2.1 Quick User Management 
Quick User Management er den første skjermen du kommer til. Den tilsvarer Den er også det minste 

man må fylle ut for at en låner blir opprettet og kan bruke biblioteket. Du må med andre ord ikke 

fylle ut all informasjon om låneren med en gang. Bare spar nødvendig informasjon og husk å legge 

det inn senere. Quick User Management er delt opp i tre hoveddeler: Lånerinformasjon, 

Påloggingsinformasjon og kontaktinformasjon. De to førstnevnte er senere å finne igjen i General 

Information i User Details, den sistnevnte i Contact information. 

Lånerinformasjon 

 

Her fyller du inn grunnleggende informasjon om låneren. Felt som er påkrevd er: 

 First name 

 Last name 

 Campus – Hvor låneren henter bestilt materiale. 

 Birth date 

 Resource sharing library – Kun for lånere som får bestille innlån. Egne studenter og ansatte. 

 Primary identifier – LåntakerID. Her skanner du inn lånekortet som skal brukes.  

 Job description – Kun for egne ansatte. F.eks. Professor, Sykepleier, Stipendiat etc. 

 Preferred Language – Viktig så lånere får riktig språk på eposter og meldinger fra biblioteket. 

Andre felt kan fylles ut hvis du finner det relevant. 
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Påloggingsinformasjon 

 

Vi bruker FEIDE-ID for å logge på Oria, men for førstegangsregistrering er det nødvendig å fylle inn 

passord her likevel. Passordet må ha minst åtte tegn og bestå av store og små bokstaver og tall, så et 

fornuftig passord kan være: UBOslo15. Låneren skal aldri trenge å forholde seg til dette passordet. 

Kontaktinformasjon 

 

Før førstegangsbruk må du registrere epostadresse, adresse og telefonnummer. Du kan velge hva 

slags type det er: 

Type: Epostadresse: Adresse: Telefonnummer: 

Alternative Alternativ epostadresse, 
noen har flere enn en 
personlig. 

Annen postadresse enn 
den som er Folkeregisteret. 
Evt. besøksadresse på jobb. 

 

Personal Personlig epostadresse.   
School Studentepostadresse. Skoleadresse om man 

mottar post der. 
 

Work Epostadresse på jobben. Jobbadresse. SKal være 
postadresse og ikke 
besøksadresse.  

 

Home  Bostadsadresse i 
Folkeregisteret. 

Hjemmetelefon 

Mobile   Mobiltelefon 
Office   Kontortelefon 
Office Fax   Kontorfax 

Du kan legge til flere adresser og telefonnummer senere i låntagerregistreringen. 

Når du har fylt inn alt som må fylles inn, trykker du på Update User enten øverst eller nederst til 

høyre i Alma-skjermen. Du blir da sendt Patron Services for den registrerte låneren og kan gjøre 

låneting. Trykker du Cancel blir ikke låneren lagret, og du ender opp i en blank Manage Patron 

Services-skjerm. 
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2.2 Forskjeller på ulike brukergrupper 

2.2.1 Studenter ved UiO 

Studenter vil bli importert til Alma fra Felles Studentregister på samme måte som de blir til BIBSYS i 

dag. De vil ha Account Type: External, som betyr at en del informasjon blir håndtert av FS.

  

De markerte feltene blir importert fra FS, og du kan ikke endre de. All annen informasjon i User 

Details kan endres som vanlig. Studentkortet er lånekort. 

Utvekslingsstudenter og andre gråkortstudenter 

Utvekslingsstudenter og andre studenter med grått nøkkelkort blir ikke importert til Alma. Vi må 

derfor registrere de manuelt med følgende regler: 

 Utvekslingsstudenter bruker nøkkelkortet som lånekort. 

 Gi de User group: Egne studenter 

 Skriv Utvekslingsstudent i Job description.  

 FEIDE-ID er: brukernavn@uio.no 

 Husk Preferred language. 

Tidligere studenter som vil fortsette å bruke biblioteket 

Hvis en låner ønsker å fortsette å bruke biblioteket 

etter at studietiden er over, trenger vi ikke registrere 

låneren på nytt. På samme måte som vi fjernet 

Importert fra BIBSYS, kan vi fikse det. Trykk på Toggle 

Account Type-knappen og svar Confirm på spørsmålet 

om å endre Account Type fra External til Internal.  

Deretter går du til User Management Information og endrer Type til Internal with external 

authentication. Nå må du også legge inn FEIDE-ID som University ID. Du må også endre User Group 

til noe mer passende. 
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2.2.2 Ansatte ved UiO og OUS 

 

Ansatte ved UiO  og OUS blir registrert på følgende vis: 

 UiO-ansatte bruker ansattkortet som lånekort. 

 OUS-ansatte får lånekort av oss. 

 De har alle User Group: Egne ansatte. Dette er viktig med tanke på innkalling av lån. 

 Vi skriver jobben deres i Job description. 

 Vi legger til hjemstedsadresse om de bare har oppgitt jobbadresse og vice versa. 

 For UiO-ansatte er FEIDE-ID: brukernavn@uio.no.  

 For OUS-ansatte må vi registrere FEIDE-ID på samme måte som for eksterne brukere. 

2.2.3 Eksterne brukere 

 

Eksterne brukere blir registrert på følgende vis: 

 De får et lånekort av oss. 

 De har User group: Enkeltpersoner (kan vi endre den?) 

 Vi setter ikke opp et Resource sharing library. 

2.2.4 Importere lånere fra andre BIBSYS-institusjoner 

Hvis du får en låner i skranken som har lånekort fra en annen BIBSYS-institusjon, kan det importeres i 

stedet for å registrere låneren på nytt. Låneren får da tilgang til å se og fornye lånene sine hos begge 

institusjoner i Oria. 
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For å finne en låner hos en annen institusjon: 

 Huk av Find user in other institution og velg hvilken institusjon i lista som dukker opp.  

 Skann lånekortet i Scan patron’s ID or search for patron-feltet. Søkefunksjonen fungerer 

ikke for øyeblikket, så du kan ikke søke på navn. 

 Trykk på Find User. 

 Du kommer da til Quick User Management og kan registrere låneren hos deg som anvist 

over. Riktig User Group for lånere fra andre institusjoner er: Studenter, stipendiater og 

ansatte ved andre høyere utd. inst. 

 Når låneren er registrert, trykk på Update User. 

 

 

3.0 Registrering av ytterligere lånerinformasjon 
Hvis låneren i skranken har mer informasjon enn du får fylt ut i Quick User Management, så trykker 

du på LåntakerID i Patron Services. 

 

Du kommer da inn til User Details og kan oppdatere det som trengs. 
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3.1 General Information 

 

Her kan du endre User Information, som ble lagt inn da låneren ble opprettet. Vi kan ikke endre noe i 

User Management Information. Hvis pålogging er satt opp riktig, er det FEIDE som styrer den. Husk 

forskjellen mellom de ulike brukergruppene. 

3.2 Contact Information 

 

Her kan du legge til, endre og slette kontaktinformasjon. 

For å legge til mer kontaktinformasjon,  i dette tilfellet en adresse:  

 Trykk på Add Address 

 Velg hvilken type adresse det er (Alternative, 
Home, School, Work) 

 Skriv adressen i Street address-feltet med 
postnummer og sted i Postal code og City. 

 Velg om adressen skal være foretrukken med 
Yes eller No på Preferred address. 

 Om adressen er midlertidig kan du gi den en 
End date. 

 Trykk på Add and Close for å legge den til og 
komme tilbake til Contact Information-fanen. 

 Trykk på Add om du vil legge til mange 
adresser på en gang. 

 Trykk på Close hvis du har kommet hit uten å 
ville det, og du vil tilbake uten å endre noe. 



10 
 

 

Det er samme framgangsmåte for å legge til e-poster og telefonnummer. 

 

Ønsker du å slette eller redigere kontaktinformasjon kan du gjøre det ved å trykke på Actions-

knappen. 

3.3 Identifiers og FEIDE-ID 
Her kan du legge til FEIDE-ID og alternative pålogginger. Så lenge de er unike så kan de brukes som 

alternativ ID. En låner kan bare ha en av hver av de ulike ID-typene.  

 

Legge inn FEIDE-ID 

 Velg Add identifier 

 Velg Identifier type: University ID 

 For UiO-tilknyttede, skriv brukernavn@uio.no i Value-feltet. 

 For OUS-ansatte og eksterne, bruk BIBSYS sin måte som kommer. 

 Skriv hva slags type ID det er i Note-feltet. 

 Velg Add and Close for å komme tilbake til Identifiers-fanen i User Details. 

 Velg Add for å legge til flere identifiers mens du er i gang. 

 Velg Close hvis du har kommet hit uten å ville det, og du vil tilbake uten å endre noe. 

Det vil komme mer utfyllende informasjon om FEIDE-ID når det er klart fra BIBSYS. 

Legge inn andre Identifiers 

Du kan legge til Additional Identifiers på samme måte som du legger til FEIDE-ID, men ikke bruk 

University ID til annet enn FEIDE-ID. Hvis låneren har noe annet enn strekkoden på lånekortet som 

Primary Identifier, bør du legge til strekkoden på Barcode. 
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4.0 Andre funksjoner i User Details 
Notes, Blocks, Fines/Fees og Proxy for er beskrevet i Skrankerutine: Manage Patron Services. 

4.1 Statistics 
Her er det foreløpig ikke konfigurert noe, og det vil sannsynligvis ikke bli gjort. Personvern er fint å ha. 

4.2 Attachments 
Her blir all korrespondanse som er sendt til låneren lagret. Dette er heller ikke helt heldig 

personvernmessig, det er usikkert hvordan dette blir i GoLive. 

 

Den kan være nyttig for å finne igjen hentemeldinger eller sende ut meldinger på nytt. Det kan gjøres 

med Actions-knappen. 

Hvis du ønsker å lagre tilbakemeldinger fra lånere som vedlegg her, kan du legge de til med Add 

Attachments nederst.

 

 Trykk på mappeikonet i File Name-feltet. 

 Skriv hva tilbakemeldingen er i Notes-feltet. 

 Lagre vedlegget med Add Attachment. 

 



12 
 

4.3 Proxy For (Lånefullmakt) 
I Alma kan vi la lånere låne på vegne av hverandre hvis de har fullmakt til det. De blir da Proxy-låner. 

Det vil si at en vit.ass. kan låne på vegne av en professor eller søsken kan låne på vegne av hverandre 

uten at de må ha med skriftlig fullmakt hver gang.  

 

For å legge til Proxy For, og senere låne ut via Proxy-låner er det viktig å skjønne rekkefølgen på 

hvem som låner på vegne av hvem. 

 Låneren som skal låne på vegne av en annen er Proxy For låneren bøkene blir registrert på. I 

eksemplet under går jeg inn på Olram Slåpen og legger til at han er Proxy For Hallstein 

Bronskimlet fordi det Olram som skal låne på vegne av Hallstein, ikke omvendt. 

 Det vil si at det er låneren som er Proxy For du skal skanne inn lånekortet til, etter å ha huket 

av Use Proxy. Det er tross alt det lånekortet som er i skranken. 

 Bøkene blir da lånt ut til låneren som IKKE er i skranken, men den låneren får beskjed på e-

post om at lånet er gjort, og det ble brukt Proxy. 

Utlånsprosessen er mer utfyllende beskrevet i Skrankerutine: Manage Patron Services.  

Endringslogg 


