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Skrankerutine: Søking og bestilling 

Denne rutinen tar for seg søking og bestilling av materiale med Alma. Oria er lånerens grensesnitt for 

å gjøre begge deler, så når du møter låneren i skranken kan du med fordel bruke Oria i stedet. Men 

dette er jo kjekt å vite lell. 
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Viktige begreper 
 Alma-menyen – Den store blå knappen det står Alma på øverst i skjermbildet ditt. 

 Oria – Bruker du det i når du søker for låneren i skranken, kan det hende han lærer noe. 

 Titles – Bibliografiske poster. 

 Items – Eksemplarer. 

 Holdings – Bestand på forskjellige avdelinger. 

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

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

 Location – Samlingskode (f.eks. UMED Boksamling) 

 Community Zone – Kunnskapsbase for alle Alma-bibliotek, administrert av Ex Libris. Denne 

blir fint lite brukt i skranken. 

 Network Zone – Felleskatalog for konsortiet. Gir oversikt over hva andre bibliotek eier. 

 Institution Zone – Vår lokale base. Viser vår beholdning av trykt og elektronisk materiale. 

 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). 

Fungerer som en inngang til Repository Search. Den har også andre søkemuligheter, som å 

søke etter Requests. 

 Repository Search – Inngangen for å søke etter ressurser i Alma. Du kommer hit via 

Hurtigsøk også. 

 Patron physical item request – Lånebestilling. 

 Patron digitization request – Kopibestilling. 

 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. 

 Trunkering – I Alma er trunkeringstegnet *. Vi kan bare trunkere på slutten av enkeltord. 

1.0 Søk i Alma i skranken 
Søkeboksen som er til høyre for Alma-menyen er hurtigsøk. Den er den kjappeste inngangen til søk i 

katalogen vår, og den gir i tillegg mulighet til å søke etter bestillinger. 

 

I utgangspunktet er det tre forskjellige valg i hurtigsøk som kan være relevante for skranken. 

 All titles – Søk etter bibliografiske poster. Gjelder både elektronisk og fysisk. Brukes ved 

bestilling av litteratur. 

 Physical Items – Søk etter fysiske eksemplarer. 

 Requests – Søk etter bestillinger.   

Users-søk har vært tilgjengelig i Almabeta, men vil ikke være tilgjengelig etter GoLive. 
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1.1 Søk etter materiale 
Skriv søkeordene i øverste Hurtigsøkboksen og trykk enter eller på forstørrelsesglasset. 

 

Du blir da sendt til Repository search og får opp en treffliste. Legg merke til at den viser treff med 

apostrof selv om du glemte det. 

 

Dette er søkegrensesnittet vi forholder oss til. Viktige funksjoner her er: 

1.1.1 Redigere søket 

Her kan du redigere søket ditt. 

 Find – Bytt mellom søkealternativ. BIBSYS’ beskrivelse av de ulike alternativene er her: 

 
 Where – Avgrensing til en spesifikk indeks. 

 Contains – Søketermen din. 

 Go – Knapp som utfører søket ditt. Funker med enter og. 
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 Advanced search – Avansert søk. Tar såpass lang tid at det er dårlig gjort å fikle med det når 

du har låner i skranken. Kjekk knapp tilbake til Simple search hvis du har forvilla deg hit da.

 
 Saved Queries – Inngang til lagrede søk. 

1.1.2 Sonenavigasjon 

 
Viser hvilken sone du søker i. Du kommer som regel til å være i Institution Zone for å søke våre egne 

samlinger, men trykker du på Network eller Community etter å ha gjort et søk, blir søket utført på 

nytt i de basene. 

1.1.3 Avgrensinger 

 

Du kan avgrense søket ditt med flere forskjellige fasetter. Listen til 

venstre er bare noen eksempler, og den vil variere avhengig av hva du 

har søkt etter i utgangspunktet. 

Du kan avgrense så mye du vil. Hva du har avgrenset på vises øverst i 

trefflista. 

 

Blir det for mye kan du fjerne avgrensinger ved å trykke på X. 

 

 

1.1.4 Sortering 

 

Du kan bruke nedtrekksmenyene i Primary og Secondary Sort by-feltene for å sortere trefflista di. 

Valgene du har er: 

 Rank – Rangering basert på vår vekting av treff. Blir dokumentert bedre etter GoLive. 

 Publication Date – Publiseringsdato. 

 Title – Tittel 

 Author – Forfatter, etter første forfatters etternavn. 

Alle valg unntatt Rank kan vi vise i stigende (Asc) eller synkende (Desc) rekkefølge. 
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1.1.5 Trefflista 

 

Øverst i trefflista ser vi hvor mange treff som er vist på siden, og hvor mange treff vi fikk. Vi kan også 

navigere mellom flere sider hvis det er mange treff. Tools-knappen lar oss overføre trefflista til Excel. 

Trykker du på tittelen blir du sendt rett til MARC-posten. Sjeldent lurt i skranken. 

I trefflista er det en del ting du må forholde deg til. Det aller meste er enten selvforklarende eller 

unødvendig i skranken, men noe er viktig: 

 Availability – Viser hvor dokumentet er tilgjengelig samt om det er fysisk eller elektronisk. I 

trefflista vises maks tre. Er det flere står det and others under. 

 Request – For å lage en forespørsel på dokumentet. Beskrevet i kapittelet om bestilling. 

 Holdings – Viser beholdning av fysisk materiale på våre avdelinger. 

 
 Items – Viser våre fysiske eksemplar med hvor de er og hva slags status de har.. 

 
 View It – UResolver. Brukes for å se tilgangen vår til elektroniske ressurser. 
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 More Info – Åpner et vindu som viser mer informasjon om et dokument. Nyttig for å se om 

det finnes noen Requests på dokumentet. 

 

Det er tre ikoner som lenker til å se posten i forskjellige soner: 

 
Se posten i Network Zone. Gjelder for det meste hvis vi har fysisk utgave. 
 

 
Se posten i Community Zone. Gjelder for det meste hvis vi har elektronisk utgave. 
 

 
Se posten i Institution Zone. Gjelder hvis du ikke Institution Zone og vi har den. 
 

1.1.6 Lagre søket 

Det er mulig å lagre søket du har gjort i Alma med Save Query. 

 

Det må få et navn, beskrivelse og note er valgfritt. Du kan også velge om søket skal være synlig for 

kollegaene dine med Private – No/Yes. Søket er senere tilgjengelig fra Saved Queries i Repository 

Search. 
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1.2 Forskjellen på All Titles og Physical Items i trefflista 
Du vil få forskjellig informasjon ut av trefflista avhengig av om du søker på All Titles og Physical Items. 

Kort fortalt så er det visning av dokumentet på tittelnivå og eksemplarnivå.  

1.2.1 All Titles 

 Viser beholdning på tittelnivå. 

 Items-knappen viser alle eksemplarer. 

 

1.2.2 Physical Items 

 Viser beholdning på eksemplarnivå. 

 Items-knappen viser eksemplarinformasjon om det valgte eksemplaret. 
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1.3 Søk etter Requests 

 

Du har muligheten til å søke etter bestillinger ved hjelp av Hurtigsøk-knappen. Dette er ikke en 

funksjonalitet som er knyttet til Repository search, så du får ikke tilgang til den derfra. 

Velg Requests i rullegardinmenyen i Hurtigsøken. Trefflista du får opp er ganske lik den du får opp 

når du søker etter litteratur. Den største forskjellen er at avgrensingene til venstre er forskjellige. DU 

kan avgrense på flere fasetter, og fjerne avgrensinger på samme måte som i søk etter materiale. 

 I tillegg har du en View Audit-knapp i trefflista, som gjør at du kan spore bestillingsprossessen. 

 

Type - sier om det er en Process eller Request. For skrankebruk er 

Request det vanligste. 

 

 

Material Type – Hva slags materialtype. Vanlige eksempler her er  

 

Workflow Step – Hva som er neste steg i bestillingens liv. 

 

 

Request/Process Type – Hva slags bestilling eller prosess det er snakk 

om.  

 

Request Date – Bestillingsdato. 

 

 

Date Needed By – Hvis låneren har definert en bestillingfrist, f.eks. 

eksamensdato. 

Workflow Step Status – Forskjellige statuser på prosesser. In Process her 

betyr Hold Shelf Processing for bestillinger. 

Pickup Institution – Henteinstitusjon. Det er for øyeblikket ikke mulig å 

sette opp alternative henteinstitusjoner, men det er planlagt fra ExLibris. 

 

Pickup Location – Låners hentested. 

 

Owner – Eierbiblioteket. 

 

 

Når du søker kan du også velge å avgrense søket på f.eks. tittel, 

låner, etc:  
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2.0 Bestille gjennom Alma i skranken 
For å bestille i Alma, bruker du Request-knappen i trefflista. Du velger så først om det skal være en 

lånebestilling (Patron Physical Item Request) eller en kopibestilling (Patron Digitization Request).

 

Bestillingen dukker opp i Tasks-lista til biblioteket som skal håndtere dokumentet. Det vil si at hvis 

boken er bestilt hos UMED, men finnes på UHS, så er det UHS som får bestillingen. Ønsker du å vite 

hvordan det funker, se Rutine: Behandle egne låneres bestillinger. 

Add Request Attribute 

Du kan legge til noen attributter når du bestiller. Det gjør du i Add Request Attributes-feltet. De ulike 

valgene dine er: 

 Material Type – Hva slags materialtype låner ønsker. F.eks. Book. 

 Date Needed By – Bestillingsfrist. Settes opp hvis dokumentet ikke trengs etter eksamen o.l. 

 Loan Period – Her kan du velge å lånetid, f.eks. kun fireukerslån. Gjelder kun lånebestillinger. 

 Partial Digitization – Del som skal kopieres. Note-feltet bytter navn og blir obligatorisk. 

Gjelder kun kopibestillinger. 

For å legge til en Request Attribute, velg hvilken du vil ha og trykk Add Request Attribute. Den blir 

da lagt til en liste rett over. 

 

2.1 Bestille lån 

 

Feltene som må fylles ut for å lage en lånebestilling er: 

 Request Type – Hva slags bestilling det er snakk om. 

 Requester – Hvem som bestiller den. 

 Pickup At – Hvor den skal hentes. 

I tillegg kan du legge til en note ved behov. 

Til slutt trykker du Submit for å sende bestillingen. 
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2.1.1 Forskjellen på All Titles og Physical Items når du bestiller 

IKKE bestill fra Physical Items med mindre du vet at det er et spesifikt eksemplar låner ønsker seg. 

Det er kun eksemplaret du har valgt som blir bestilt, ikke andre eksemplarer av samme bok. 

2.2 Bestille kopi 

 

Feltene som må fylle ut for å lage en kopibestilling er de samme som for lånebestilling, men du velger 

Patron Digitization Request. Hvis det er en artikkel eller et kapittel som skal kopieres, velger du det 

ved å huke av Partial Digitization i Add Request Attributes og legger til den. Da endrer Note-feltet 

seg til et Part to Digitize-felt som blir obligatorisk, og du kan fylle ut hva som skal kopieres. 

  

2.3 Bestille innlån 
Til bedre dokumentasjon er på plass, kan dette gjøres i Oria. 

Endringslogg 
 


