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Viktige begreper 
 Utlånsautomaten – Den er kjappere enn deg. 

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

 Hurtigsøk – Søkemenyen ved siden av Alma-menyen. Her kan du bestemme hva du vil søke 

etter, de vanligste valgene i skranken er All Titles (tittelsøk) og Physical Items (eksemplarsøk). 

 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. Sitter du 

fast i en Alma-funksjon, kan den som regel svare. Slår opp på hjelp-sidene til funksjonen du 

er inne på, men har søkefunksjon og. 

 F2 – Hurtigkommando for å åpne Alma-menyen. 

 Alt+Ctrl+L – Hurtigkommando for å komme til Manage Patron Services fra Return Items. 

 Alt+Ctrl+R – Hurtigkommando for å komme til Return Items fra Manage Patron Services. 

Når du går på vakt 
 Logg på Alma med ditt vanlige login (Feide-ID). Tilhørighet skal være Universitetet i Oslo. 

 Sjekk at du sitter på riktig utlånssted (Currently at). Hvis det ikke stemmer, bytter du ved å 

trykke på utlånsstedet og endre det. Husk at du skal sitte ved en utlånsskranke, ikke innlån 

eller akkvisisjon etc. (F.eks. Currently at: UiO Medisinsk bibliotek –Utlånet).  

 

 Den vanligste funksjonen å bruke i skranken er Manage Patron Services, så med mindre du 

har andre oppgaver i Alma, kan det være greit å ha denne skjermen oppe. Herfra er det også 

snarveier til Return Items-funksjonen og Register New User-funksjonen. 

 

 

 Hold deg langt unna Tilbake-knappen uansett nettleser så lenge du er i Alma.  
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Låner i skranken (Manage Patron Services) 

1.0 Søke opp låner 
Feltet Scan patron's ID or search for patron brukes for å slå opp lånere i registeret. Det er tre ulike 

måter å gjøre det på: 

  

 Skann inn lånekortet (dette er enklest). 

 Skriv navn på låner. Ikke trykk enter, men vent til forslagene kommer i en tekstboks under 

søkefeltet. Velg riktig låner og trykk Go. Du trenger ikke invertere, men det funker det og. 

 Trykk på forstørrelsesglasset. Nå blir du sendt til Find and Manage Users. Her kan du søke 

etter f.eks. e-postadresse. Når du har fått et treff, velg riktig låner og trykk Select. 

Når du har valgt låner, får du opp Patron Services for den låneren. Herfra kan du låne ut, fornye, 

returnere, se bestillingsstatus, se og betale gebyr, sende låneoversikt, se kommentarer og endre 

låntakerinformasjon.  

 

Her ser du også om låneren har noe å hente i skranken eller på hentehylle hos deg på On Hold Shelf 

Items. Ønsker du å endre på låneren, klikk på låneID-lenken under navnet. Da kommer du til User 

Details, som er beskrevet i Skrankerutine Låntakerinformasjon. 

Når låneren er ferdig i skranken, trykker du på Done for å komme til en blank Manage Patron 

Services-skjerm. Det skjer også automatisk etter to minutter. Lånene er registrert selv om du ikke 

trykker Done, så det er bare for å komme kjapt tilbake til en blank Patron Service-skjerm.  

Find user in other institution-knappen brukes for å importere lånere fra andre bibliotek i Network-

zone. Se Skrankerutine: Låntakerinformasjon. 

 

2.0 Utlån  
I Loans-fanen registrerer du utlån. Den enkleste måten er å skanne bøkene som skal lånes ut i Scan 

item barcode-feltet. 
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VIKTIG! Husk å ha riktig innstilling på RFID-programmet. Den skal stå på Utlån valgt og etter utlånet 

skal den bli grønn. For å endre innstillingen i RFID-programmet, høyreklikk i boksen og velg Utlån. 

 

OBS! Siden Alma er et noe tregere system enn BIBSYS sNetTerm, kan vi ikke lenger legge flere bøker 

på RFID-plata samtidig når vi skanner de. 

Når du registrerer utlån på en bruker, blir de listet opp på skjermen under fanen Loans. Legg merke 

til at Loan Display-knappen viser This session. Det betyr at kun lånene som er registrert nå vises. 

 

For å sette på en utlånskommentar, trykk på Actions-knappen etter lånet du har utført. Velg View 

Notes, og skriv kommentaren i Quick Add-feltet.  

2.1 Utlån på vegne av andre 

I Alma er det mulig å gi lånere mulighet til å låne på vegne av andre (Proxy User). Det betyr at en 

vit.ass. kan låne på vegne av en professor, eller søsken kan låne på vegne av hverandre. For 

førstegangsoppsett av Proxy User, se Skrankerutine: Låntakerinformasjon. 

Når du skal låne ut en bok via en proxy, huk av Use Proxy før du skanner lånekortet eller skriver 

navnet på låneren som er i skranken. Du får da opp en liste over hvilke lånere den som er i skranken 

er proxy for. Velg riktig låner og trykk Go.  
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Når du registrerer et lån, blir de registrert på den det lånes på vegne av, men det står at lånet er 

utført med proxy. 

 

Når lånet blir gjennomført, blir det sendt en e-post til låneren boken er lånt til. (Teksten i dette 

brevet vil bli endret.) 

 

For å se på lånelista senere, om boken er lånt med Proxy, bruk Actions->View Notes-funksjonen som 

er beskrevet 3.0 Fornying og låneoversikt. 

 

2.2 Registrering av lån uten strekkode (brukes nesten ikke) 

Det er mulig å registrere et lån uten strekkode. Skann låneren i Manage Patron Services, så i stedet 

for å skanne boken, trykker du på forstørrelsesglasset i Scan item barcode-feltet. Da kommer du til 

en forenklet Repository Search, og du kan søke derfra. I motsetning til vanlig Repository Search, kan 

du ikke søke etter noe annet enn Physical items, dvs. eksemplarer. Det er heller ikke mulig å legge 

inn bestilling, eller lignende.  

 

For å låne boken, velg riktig eksemplar og trykk Select. Strekkoden blir da kopiert til Scan item 

Barcode-feltet i Loans-fanen i Patron Services, og boken blir lånt når du trykker Ok. Husk å ta av 

eventuell alarm. 

For å gå tilbake til Patron Services på låneren du er inne på, uten å velge en bok å låne ut, trykk på 

Cancel. 
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3.0 Fornying og låneoversikt 
Hvis en låner kommer til skranken og vil fornye lånene sine, går du til Loans-fanen i Patron Services. 

Det første du må gjøre er å endre Loan Display til All, for å se alle lånene låneren har. Her får du opp 

tittel, leveringsdato, strekkode, gebyr, lånedato, lånestatus, hva slags lån det er og hvor boken er lånt. 

Her er det også en Actions-knapp med flere muligheter. De vanligste å bruke i skranken blir:  

 Renew – Forny.   

 Lost – Hvis låneren har mistet boken blir den registrert som tapt, og vi kan ta ut lister over 

bøker med status Lost for å følge de opp. 

 Claimed Returned - Hvis låneren mener boken er levert, blir den registrert som det og vi kan 

ta ut lister med bøker med status Claimed Returned for å følge de opp. 

 View Notes – Se eller legg til Borrowing Notes for boken. Her står det for eksempel om en 

bok er lånt via Proxy. 

To viktig kolonner her er Item Policy og Loan Status. Item Policy sier om boken er et fireukerslån, 

toukerslån eller dagslån. (For øyeblikket står det Vanlig og Korttid, det blir endret til GoLive). og Loan 

Status viser statuser som er relevante for låneren: 

 Normal – Boken er et vanlig lån.  

 Renewed – Boken er fornyet. 

 Recalled – Boken har venteliste. Dette betyr ikke nødvendigvis at den er kalt inn, bare at den 

ikke er fornybar.  

 Lost – Boken har status tapt. 

 Claimed Returned – Boken menes levert. 

 (with user) – Låneren har boken. 

 (on shelf) – Boken er lånt ut, men på en hentehylle. Dette er aktuelt for f.eks. lesesalslån. 

Hvis låneren har lånt mange bøker, kan du bruke Find-feltet oppe til høyre for å søke etter 

enkelttitler. 

Det finnes tre forskjellige måter å fornye bøker på: 

 Forny alle bøkene med Renew All. 

 Huk av bøkene du ønsker å fornye og velg Renew Selected. 

 Forny en enkelttittel ved å trykke på Actions-knappen og velg Renew. 
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4.0 Retur 
Er du inne på en låner i Patron Services og låneren vil levere noe, kan du bruke Returns-fanen. 

 

Skann bøkene i Scan item barcode-feltet. Hvis boken skal noe annet sted enn tilbake til hylla, får du 

beskjed om det, på samme måte som med Return Items-  eller Scan in Items-funksjonen. Du får også 

en stikkseddel automatisk hvis boken skal sendes noe sted eller er reservert til andre. 

Hvis det kommer en låner til skranken som bare skal levere, er det ikke noe poeng i å bruke Manage 

Patron Services, og du kan gjøre akkurat det samme med Return Items eller Scan in Items. Se 11.0 

Retur og mottak av bøker for beskrivelse av hvordan. 

VIKTIG! Husk å ha riktig innstilling på RFID-programmet. Den skal stå på Innlevering valgt og etter 

returen skal den bli rød. For å endre innstillingen i RFID-programmet, høyreklikk i boksen og velg 

Innlevering.  

 

OBS! Siden Alma er et noe tregere system enn BIBSYS sNetTerm, kan vi ikke lenger legge flere bøker 

på RFID-plata samtidig når vi skanner dem. 
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5.0 Bestillinger 
I Requests-fanen kan du se lånerens bestillinger. Her står alt låneren har bestilt av materiale som ikke 

er mottatt enda. Den har samme søkefunksjon som Loans-fanen.

 

Listen kan avgrenses på type bestilling (Request type), og hva slags status den har (Task). I tillegg kan 

du søke i bestillingene med Find. Følgende informasjon er relevant for låneren: 

 Title – Tittelen på bestilt materiale 

 Request type – Hva slags bestilling det er. Patron physical item request eller Patron 

digitazion request er de som vanligvis vil forekomme her. 

 Request Date – Dato bestillingen ble gjort.  

 Start Time & End Time – Brukes ikke så lenge vi ikke reserverer bøker for en gitt tidsperiode 

(Booking request). 

 Expiry Date – Hentefrist. 

 Task – Hva som er neste steg i bestillingsprosessen. Her står det f.eks. om boken er på 

hentehylle (On Hold Shelf). 

 Process Date – Dato for sist bestillingen ble endret. 

 Managed By – Hvilken skranke som behandler bestillingen. 

 Place in Que – Plass i køen. Hvis man er først på lista står det 0. Ved å trykke på tallet ser 

man om det eventuelt er andre på venteliste. 

 Resource Sharing Request – Forteller om det er snakk om innlån eller ikke. 

I tillegg er det en Action-knapp. Der kan du gjøre følgende: 

 Edit – Redigere en bestilling for å f.eks. endre hentested. 

 Cancel – Slette bestillingen. 

 Update Expiry – Endre hentefristen hvis låneren ikke har mulighet til å hente den innen en 

gitt dato. OBS! Trykk på tallet under Place in Que for å se om noen andre venter på den før 

du forlenger hentefristen. Hvis du oppdaterer hentefristen i Alma må du også notere det på 

stikkseddelen så dokumentet ikke blir ryddet vekk.  
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6.0 Gebyrer 

 
Active balance under Patron Services sier om låneren har noen gebyrer. Ved å trykke på beløpet får 

du opp fanen som viser Fines and Fees i låntakerposten (User Details). Ved å trykke Cancel her, 

kommer du tilbake til Manage Patron Services.  

6.1 Betale gebyrer 

For å betale krav/gebyrer, trykker du på Pay-knappen bak Active Balance. Da kommer du til en 

skjerm hvor du kan velge hva følgende: 

 All fines eller Specific fines – Om betalingen er generell eller gjelder et spesielt gebyr. 

 Payment method – Cash eller bankkort. 

 Payment amount – Beløp som skal betales (må fylles inn). 

 Comment – Eventuell kommentar. Litt usikker på hvor den kommentaren finnes igjen. 

 

Vi bruker ikke Add Change to Balance eller Transaction ID. 
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6.2 Vise gebyrer

 

Fines and Fees summary – En oversikt over hva låneren skylder (Active balance)og hva låneren er 

uenig i at han skylder (Disputed balance). Transferred balance brukes ikke. 

Fines and Fees Details – En detaljert liste over de ulike gebyrpostene låneren har. 

 Creation Date – Dagen gebyret ble opprettet. 

 Fine/Fee type – Hva slags gebyr det er snakk om. Lost item process fee  

 Status – Viser statusen til gebyret (Active, Disputed) 

 Status Date – Viser sist statusen ble endret. 

 Comment – Kommentar. Legger du inn noe manuelt, legg til initialer og dato her. 

 Fee Owner – Hvilken avdeling gebyret er knyttet til (eks. UiO HumSam-biblioteket) 

 Title – Tittelen gebyret eventuelt er knyttet til. 

 Item Barcode – Eksemplarets strekkode. 

 Original Amount – Det opprinnelige gebyret. 

 Remaining Balance – Hva som gjenstår av gebyret. 

Her er det også en Actions-knapp hvor man kan gjøre følgende: 

 Waive – Oppgi kravet/gebyret. Brukes f.eks. om en bok som menes levert viser seg å stemme. 

 Dispute – Brukes om en låner er uenig i kravet/gebyret. For eksempel når en bok menes 

levert. 

 Link to Item – Brukes til å knytte et gebyr til et spesifikt eksemplar. Brukes f.eks. om en låner 

kommer med en ødelagt bok som skal erstattes. 

6.3 Legge til gebyrer manuelt (gjøres sjelden) 

For å legge til gebyr manuelt (kan eventuelt brukes ved kopiering av artikler uten kopikort etc.) kan 

du velge Add Fine or Fee-knappen fra Fines and Fees Details. Her må du velge Fee Type og Fee 

Amount, og du kan alternativt legge til en Item Barcode for å knytte det til et eksemplar. Du må også 

legge til en kommentar med dato og egne initialer i Comment-feltet, og eventuelt hva det dreier seg 

om. 
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7.0 Sende låneoversikt og kvitteringer 
Hvis en låner ber om oversikt over lånene sine eller kvittering for lån og retur, kan du sende det på  

e-post fra Alma. Det er tre tilbakemeldinger du kan sende til låneren fra Patron Services: 

 

 Send Activity Report – Sender en oversikt over lånte dokumenter samt gebyr. 

 Send Return Receipt – Sender en kvittering over bøker som nettopp ble levert. 

 Send Loan Receipt – Sender en kvittering over bøker som nettopp ble lånt. 

Rapporten/kvitteringen sendes til lånerens e-post når du klikker på lenken. 

8.0 Kommentarer (User Notes) og stoppkommentarer (Blocks) 
Det er viktig å være klar over at det finnes ulike typer kommentarer i Fullfillment-delen av Alma:  

 User Notes – Tar for seg kommentarer som angår låneren, f.eks. adresseendring, meldinger 

om gjenglemte ting i skranken osv. 

 Borrowing Notes – Tar for seg kommentarer knyttet til et enkelt lån. Se under 3.0 Fornying 

og låneoversikt for å se hvordan dette gjøres. 

 Request Notes – Kommentarer knyttet til en bestilling. F.eks. «Ring når boken er klar til 

henting på UMED» eller tilsvarende. Se opplæringsmateriale om søking og bestilling for å se 

hvordan det gjøres. 

 Blocks – Stoppkommentarer. Brukes hvis en student har mistet lånekortet, så andre ikke kan 

låne på det, eller om låneren av andre årsaker skal sperres. Hvis det er en stoppkommentar 

på en låner, dukker den opp når du skanner lånekortet i Patron Services. Hvis låneren har 

annen legitimasjon og studentkortet mangler, kan den overkjøres. 

8.1 Se brukerkommentarer 

For å se eventuelle lånerkommentarer kan du trykke på User Notes-fanen. 

 

Antall lånerkommentarer står i parentes, og hvis ikke alle vises, kan du se dem ved å trykke på More 

user notes exist. Da blir du sendt til Notes-fanen i låntakerposten (User Details). Her står alle 

brukerkommentarer, og du får se hva slags type kommentar det er, om den er synlig for låneren i 

Oria, og hvem som opprettet den og når. Det er også en Actions-knapp der du kan redigere (Edit) og 

slette (Delete) kommentaren.  
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Tips, er kommentaren litt lang, kan du holde pekeren over den for å lese hele. 

8.2 Legg til brukerkommentarer 

For å legge til en kommentar velger du Add Note i Notes-fanen. Her må du skrive noe i Note feltet, 

så kan du velge å gi kommentaren en kategori (Type) og om kommentaren skal være synlig for 

låneren i Oria.  

 

Trykk på Add and Close for å komme tilbake til låntakerposten, og Save for å komme tilbake til 

Patron Services-skjermen. 

8.3 Stoppkommentarer 

Blocks er en egen fane ved siden av User Notes i låntakerposten. Her ser du om låneren har noen 

stoppkommentarer som hindrer lån. For å legge til en ny stoppkommentar velger du Add Block.  

 

 Velg hva slags type stopp med Block description.  

 Legg til en kommentar i Note feltet. 

 Trykk på Add  and Close for å komme tilbake til låntakerposten. 

 Trykk på Save for å komme tilbake til Patron Services-skjermen. 
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9.0 Endre låntakerinformasjon 
Når du skal endre låntakerinformasjon, er det to innganger til det fra Manage Patron Services. Den 

ene er å klikke på ID (låneID), den andre er å trykke på Edit Info. Det vanligste vil være å gå inn via ID.  

 

Ved å trykke på ID, kommer du rett inn på Identifiers-fanen i låntakerinformasjonen (User Details), 

men du får tilgang til alle andre faner ved å klikke på dem. Herfra får du mulighet til å redigere all 

informasjon som vist i opplæringsmaterialet om Låntakerregistrering. 

 

For å lagre endringer, velg Save, for gå tilbake til Patron Services på låneren uten å endre noe, velg 

Cancel.  

Trykker du på Edit Info i Patron Services, kommer du til Quick User Management, som viser General 

Information i User Details, men ingen andre faner. For å se de derfra må du velge Full Information. 

Hvis du gjør noen endringer i denne skjermen, lagre med Update User. 
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Andre skrankefunksjoner uten låner i skranken 

10.0 Er denne boken lånt ut? (DOKstat) 
Hvis du finner en bok, og er usikker på om den er utlånt eller lignende, kan du se om eksemplaret er 

utlånt med eksemplarsøk: 

 Velg Physical Items i hurtigsøket øverst i Alma. 

 
 Søk opp eller skann strekkoden til dokumentet du har foran deg. 

 
 Da ser du hva slags Status dokumentet har. Om det står Item not in place, så vil det vises som 

utilgjengelig i Oria og det er enten lånt ut, på hentehylle, i transit mellom avdelinger, eller 

lignende. Står det Item in place, er det bare å sette det opp på hylla. 

 Om det ikke er på plass, står det Process type. Det viser hvor i arbeidsflyten dokumentet er. 

o Loan – Utlånt. Trykker du på Loan-knappen, ser du til hvem og når det skal leveres. Du 

ser også hvor og når den ble lånt ut. 

o Hold Shelf – Dokumentet er på hentehylle, trykker du på Hold Shelf-knappen ser du 

hvem som har reservert det, hvor det står og når det skal ryddes vekk.  

o Transit – På vei mellom avdelinger. Trykker du på Transit-knappen ser du hvor den ble 

sendt fra, hvor den skal, når den ble sendt, og når det forventes at den skal mottas. 

o Resource Sharing Request – Innlånt bok som ikke er mottatt enda. 

o Claimed Returned – Bok som noen mener de har levert. Så fint at den dukket opp!  Ta 

retur og sett opp på hylla. 

o Aquisition – Bestilt inn, men ikke mottatt. 

o Aquisition technical services – Mottatt men ikke klargjort. Parentesen bak sier hvor i 

prosessen den er. 

o (CopyCat) – Til katalogisering. 

o (PhysicalProcess) – Fysisk klargjøring. 

o For å se på reservasjonslista til boka, bruk More info-knappen. Hvis det er et tall bak 

Requests/ Work Orders, betyr det at det er noen som venter på den. Klikk på tallet for å 

se bestillingene.  
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11.0 Retur og mottak av bøker 

11.1 Return Items 

Den vanligste måten å returnere bøker på i skranken er å bruke Return Items-funksjonen. For å 

komme til den funksjonen er det to innganger: 

 Return Items på Alma-menyen. Under FULLFILLMENT>Checkout/Checkin. 

 Go to Return Items på Manage Patron Services. Ett klikk hvis man allerede har den åpen.  

I Return Items kan du skanne bøkene du skal levere i Scan item barcode. Hvis dette skjer i nærheten 

av skranken/hentehylla velger du Yes på Place directly on hold shelf. Skjer dette uten at du får satt 

opp boken på hentehylla med en gang, velger du No. Dette avgjør om låneren får hentebeskjed eller 

ikke. 

 

Bøkene du returnerer listes opp, med returdato, forfallsdato, strekkode, lånedato, navn på låner og 

neste trinn i bokas gang. Hvis boken skal noe annet enn tilbake til hylla kommer det i tillegg opp en 

pop-up som sier hva som skal gjøres. Stikksedler og eventuelle hentebeskjeder blir sendt automatisk. 

Følgende meldinger er vanlige i Next Step-feltet: 

 Reshelve to UMED Boksamling – Settes tilbake på hylla. 

 On Hold Shelf – På hentehylle, hentelapp er blitt skrevet ut, låner har fått beskjed. 

 Hold Shelf Processing – Klar til å settes på hentehylle, må skannes på nytt med Yes valgt på 

Place directly on hold shelf. 

 Annen avdeling i Next Step-feltet (eks. UiO Juridisk bibliotek) – Sendes med NBT til annen 

avdeling. Stikkseddel blir skrevet ut. 

VIKTIG! Husk å ha riktig innstilling på RFID-programmet. Den skal stå på Innlevering valgt og etter 

returen skal den bli rød. For å endre innstillingen i RFID-programmet, høyreklikk i boksen og velg 

Innlevering.  
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11.2 Scan in Items 

En alternativ måte å levere bøker på er å bruke Scan in Items-funksjonen fra Alma-menyen under 

FULLFILLMENT>Resource Requests. Den har et par funksjoner som gjør at den noen ganger er å 

foretrekke foran Return Items. 

 Register in-house use – Når denne knappen er huket av, registrerer du bøker du finner 

liggende i biblioteket uavhengig av om de er lånt eller ikke. Hvis de er lånt blir de returnert 

som vanlig, hvis ikke blir de registrert som brukt i biblioteket, og vi får et mer omfattende 

statistisk grunnlag for bruk av samlingen. 

 External Identifier – Denne brukes omtrent aldri. Når det kommer innlånsbøker fra bibliotek 

i Network Zone, kan vi velge å motta de med External Identifier i stedet for Barcode. For å 

gjøre det, huker vi av External Identifier og skanner strekkoden på stikkseddelen i Scan 

Request ID i stedet for strekkoden på boka. 

 

Hvis du skanner strekkoden, bruker du Scan Item Barcode. Huk av Place directly on hold shelf og 

Automatically print slip hvis du er nær nok hentehylla og skriveren til at det er hensiktsmessig. Hvis 

ikke må du gjenta prosessen når du er det.  

Register in-house use – Denne knappen skal være huket av så bøker du skanner som ikke er lånt ut 

blir registrert som brukt i biblioteket. Return Items-funksjonen gjør det selv om den ikke har en 

knapp å huke av. 

Bøkene du skanner listes opp med: 

 Title 

 Destination – Hvor boka skal. 

 Barcode 

 Request/Process Type – Hvis det er en bestilling på den, hva slags det er (f.eks. Patron 

physical item request eller Resource sharing request). 

 Requester – Hvem som eventuelt har bestilt den. 

 Requester ID – LåneID. 

 Place in Queue – Denne er litt misvisende. Den viser antall bestillinger tittelen har. Hvis det 

er mer enn en, har boken venteliste.  



18 
 

Endringslogg 


