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Fundargerð seinasta fundar
Einn leitargluggi – staða mála
o Tímaplan fyrir virkjun í raunumhverfi (júní?)
o Samantekt fundar rýnihóps Lbs-Hbs um aðgengi að rafrænum gögnum úr leitir.is
Verkferli um meðhöndlun lýsigagna
o Koma tímaritahleðslum í farveg
Önnur mál

Fundargerð
Fundgerð 11. fundar var samþykkt.

Einn leitargluggi – staða mála
Tímaplan fyrir virkjun í raunumhverfi
Ákveðið var að virkja nýjungarnar í raunumhverfi í júní 2014.
Samantekt fundar rýnihóps Lbs-Hbs um aðgengi að rafrænum gögnum úr leitir.is
Telma fór yfir umræður af fundi með rýnihópi 11. mars 2014 í Landsbókasafni:
Það var almenn ánægja með einn leitarglugga og útlitið á flokkunum og hnöppunum. Mætti þó skoða að
dekkja litina aðeins (eða skerpa á þeim).




Flokkarnir
o 3 opnir og 4 atriði í hverjum – Prófa að birta einungis 3 atriði og sjá hvernig það kemur út
fyrir næsta fund
o Röðun flokkanna (facets)
 Eiga gagnasöfnin að vera fyrir ofan efnistegundirnar eða öfugt? – Færa „Tegund“ fyrir
ofan gagnasöfnin fyrir næsta fund
 Hvaða flokkur er mikilvægastur?
Birta aðeins – þurfum að skoða áfram heiti á hnöppum
o Rafræn íslensk söfn / Rafrænt - íslensk söfn / Rafræn íslensk gagnasöfn /Rafrænt íslenskt efni
o Rafræn erlend söfn / Rafrænt - erlend söfn / Rafræn erlend gagnasöfn /Rafrænt erlent efni
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Ebsco
o Það mætti bæta við „tooltip“ til útskýringar:



Flipar í niðurstöðulista
o Of margir flipar birtast
o Er hægt að stjórna því hvaða flipar birtast í niðurstöðulistanun (brief) og í fullri færslu?
– Já, fliparnir „skoða rafrænt“ (þegar við á), „staðsetning & frátektir“ og „nánar“ birtast í
niðurstöðulista (brief results):

o



Allir fliparnir birtast þegar fliparnir 3 (hér fyrir ofan) eru opnaðir og einnig þegar full færsla er
opnuð:

Gögnin
o Skoða birtingu stuttu færslunnar. Í PCI gögnum eru oft mjög margir höfundar.
– Ekki þótti ástæða til að fela höfunda í birtingu
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Annað
o Facebook-like er lítið notað. Fjarlægja virknina? – Já, komið í prófunar- og raunumhverfi
o „Sýna bX Hot Articles“ er lítið notað. Fjarlægja virknina? – Já, komið í prófunarumhverfi
o Víkka leitarniðurstöður – er hægt að taka það út/færa það? – Virknin hefur verð færð fyrir
neðan alla flokkana:

Önnur atriði sem voru rædd á fundinum um útlit leitir.is:








Taka út textann „Birta aðeins“ fyrir framan „top-level“ flokkana og athuga hvort það skapist meira
rými fyrir hnappana
Skerpa á línunni milli færslna
Breyta lit á „top-level“ flokkunum
Breyta textanum „Allt efni“ í „Öll söfn“ í felliglugga „Velja safn“
„Bókarkaflar“ eða „Bókakaflar“?
Finna annað heiti á flokknum „Aðgangur“
Getum við fundið annað heiti fyrir [Ritrýnt tímarit]:
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Verkferli um meðhöndlun lýsigagna
Sigrún fór yfir verkferli í power point skjali: ..\ítarefni\Verkferli fyrir lýsigögn.ppt. Rætt var um að kynna
verkferið á næsta Aleflisfundi í maí nk.

Önnur mál
Engin önnur mál voru rædd á fundinum.

Næsti fundur var ákveðinn miðvikudaginn. 7. maí, kl. 13:30-15:30. Fundurinn verður haldinn í
fundarherbergi Landsbókasafns.
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