Spørsmål og svar
til Arbeidsgruppen for Oria
BIBSYS-konferansen 2019

Mobil-visning
Spørsmål:
Flere institusjoner (UiT, UiO, NTNU) har visning av Oria som fyller hele
bredden på mobiltelefon. Kan det lages en veiledning til hvordan vi
endrer dette?
Svar:
• Enkelte institusjoner mangler en HTML-klasse som gjør at CSS-reglene
ikke slår inn.
• Veiledning for hvordan man setter inn klassen legges ut etter
konferansen

Fasett-avgrensninger
Spørsmål:
I Oria opplever vi at tilpasninger/avgrensninger av søk gir ulike antall
treff avhengig av rekkefølge og om tilpasninger gjøres hver for seg eller
samtidig. Vi kan ikke finne at det står beskrevet i trefflista at søkene er
ulike. Vi har heller ikke funnet noen logiske forklaringer på hvorfor
antallet treff blir så ulikt. Jeg har gjort noen test-søk hos andre
institusjoner, og får samme type feil der. Jeg lurer derfor på om dere
har vært borti dette tidligere og har en forklaring på dette? Og er det
eventuelt noe vi kan gjøre for å unngå dette?

Fasett-avgrensninger
Svar:
• Ikke feil i funksjonaliteten.
• Samtidig valg av flere verdier under samme fasett inkluderer begge
(boolsk OR).
• Trinnvis valg av én og én gir kombinasjonen (boolsk AND).
• Forskjellen burde fremkomme under aktive avgrensninger. Dette
meldes inn til Ex Libris.

archive.org
Spørsmål:
Bør vi gjøre et koordinert forslag om å gjøre hele eller deler av
archive.org tilgjengelig via collections i Alma/Oria? Det er enorme
mengder dokumenter, lyd etc. her som sannsynligvis ikke overlapper
ekstremt med aktiverbare eksisterende kilder via ExLibris? Flere har
ønsket dette i IdeaExchange:
https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/574345content/suggestions/31913188-internet-archive
Dette vil bla. kunne redusere fjernlån og bokkjøp.

archive.org
Svar:
• Allerede et forslag inne på dette i Idea exhange, med statusen
«Under review».
• Arbeidsgruppen oppfordrer spørsmålsstiller til å reklamere for
forslaget på Idea exchange – da kan hver enkelt institusjon gjøre seg
opp en mening og stemme på forslaget skulle de ønske det.

Match mot trykt beholdning og Primo VE
Spørsmål:
Vi savner en bedre integrering av matching mot trykt beholdning fra søkbare
tidsskriftanalytter som f.eks. fra Norart i Oria i "Mitt bibliotek". Å få dagens
match som først framkommer ved å huke av «Inkluder artikler som
biblioteket ikke har elektronisk tilgang til» (MEN trykt tilgang til!) inn i «Mitt
bibliotek» er viktig. Ifra IdeExchange bloggen
(https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173alma/suggestions/19965871-physical-holdings-should-be-considered-indetermin) ser vi at andre også etterlyser dette. ExLibris hevder der å ha løst
problemet for de som abonnerer på Primo VE. Bidragsytere på lista hevder
ellers å delvis ha løst problemet? Men er det uansett noe å vurdere for
konsortiet å ta i bruk Primo VE? Kanskje også av flere grunner?

Match mot trykt beholdning og Primo VE
Svar:
• Arbeidsgruppen anser dette som svært viktig.
• Samme forslag i NERS 2018. Mange stemmer fra konsortiet i første runde,
endte på 6. plass. Tatt ut av avstemningen av ukjent årsak før andre runde.
• Avvist i IdeaExchange pga. hevdes støttet i Primo VE, men må løses også i
Primo.
• Arbeidsgruppen vil ta tak i saken i IdeaExchange, enten ved å pushe
eksisterende sak eller legge inn ny. Fortsettelse følger.
• Primo VE er ifølge Unit ikke aktuelt pr nå pga. begrensede
tilpasningsmuligheter og manglende konsortiefunksjonalitet.

Bestillinger på e-bøker
Spørsmål:
Når biblioteket har e-bok, men ikke trykt utgave, kommer det opp en
meldingsboks, med lenke til bestilling:
«Ditt bibliotek har ikke noe trykt eksemplar av dette dokumentet.
Bruk lenken(e) nedenfor for å be om ressursen fra andre bibliotek»
Vi bruker mye tid på å kansellere slike bestillinger og melde til låner at
boka er tilgjengelig online. Hvorfor ser ikke bestiller at boka er
tilgjengelig online? Er det fordi meldingsboksen er så tydelig? Kan
teksten endres?

Bestillinger på e-bøker
Svar:
• Teksten kan endres i Alma
• Konsekvens hvis man ønsker at trykt materiale skal kunne bestilles på
poster for elektroniske ressurser
• Man kan skjule hele «Bestill»-boksen ved hjelp av CSS

Eksport til EndNote
Spørsmål:
Hvordan laste ned en referanseliste fra Oria til EndNote?
Svar:
• Enkeltposter kan eksporteres til EndNote med Send tilfunksjonaliteten både i treffliste og postvisning.
• For eksport av flere poster samtidig må postene først legges i Mine
favoritter, deretter hakes av og sendes derfra til EndNote.
• 2. halvår 2019 kommer mulighet for å hake av og eksportere flere
samtidig rett fra trefflisten.

Vekting og postvisning
Spørsmål 1:
Erfaringsmessig skaper studentoppgaver og masteroppgaver en del støy i
trefflistene. Mange brukere forveksler dem også med bøker. Kan studentoppgaver
og masteroppgaver vektes lavere, og bøker høyere i trefflisten?
Svar: Dette er mulig via Unit. Arbeidsgruppen vil diskutere dette.
Spørsmål 2:
Erfaringsmessig blir mange brukere forvirret av strekkoden på posten og tolker den
som hyllesignaturen. Er det en enkel måte å skjule eller fjerne strekkodene på?
Svar: Det er mulig, men ikke på en enkel måte. Spørsmålsstiller og andre
interesserte bes om å ta kontakt med Unit angående dette.

Vekting og postvisning
Spørsmål 3:
Hyllesignaturen fremstår ikke intuitiv for en del brukere. Kan den gjøres enda
tydeligere ved for eksempel å sette inn « Hylleplass: » foran hyllesignaturen?
(jfr. slik det er gjort i Bibliofil)
Svar: Ja, dette lar seg gjøre. Dette er også en label i Alma som er fjernet
sentralt p.t., men den kan hentes tilbake. Arbeidsgruppen vil diskutere dette.
Spørsmål 4:
En del brukere forvirres av alle Dewey-nummerne som står under «Detaljer».
Kan de skjules?
Svar: Dette lar seg ikke gjøre.

Primo Studio
Spørsmål:
Hvordan er det med Primo Studio? Er det mulig å ta i bruk dette
verktøyet etter at man har gjort alle tilpasninger manuelt så langt?
Svar:
• Ja
• Spesielt nyttig ved overgang til nytt grensesnitt og start fra scratch,
men kan brukes senere også ved å laste opp gjeldende lokal pakke.
• Sjekk ev. ut opptak av sesjonen «Primo studios – hands on, how to».
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