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Dagskrá:
Kynning á mismunandi leiðum fyrir virkjun rafræns efnis í leitir.is:
• Virkjun í gegnum Primo Central þjónustuna og SFX krækjukerfi
• Vélræn skráning í Gegni með gagnahleðslum og fixum
• Aðrar leiðir til virkjunar efnis
• Umræður og önnur mál

Fundargerð
Fundgerð fyrsta fundar var samþykkt og er nú aðgegnileg á vef Landskerfis bókasafna undir „Faghópar“.

Fundurinn
•

Sigrún hóf fundinn utan dagskrár með því að fara yfir og ræða ýmis atriði til umhugsunar varðandi
lýsigögn og aðgengi að rafrænu efni í leitir.is, sjá „Punktar til umhugsunar“.

•

Virkjun í gegnum Primo Central þjónustuna og SFX krækjukerfi
o Telma sýndi hvernig rafrænt efni er virkjað í SFX og PCI (Primo Central Index) og kostir og
gallar ræddir.

Skjámynd úr SFX admin:

Skjámynd úr Primo Central Index:

•

Vélræn skráning í Gegni með gagnahleðslum og fixum
o Sigrún sýndi „fix“ sem er undirstaða gagnahleðslu í Gegni. Með „fixum“ eru
bókfræðifærslurnar lagfærðar og auðgaðar vélvirkt áður en þeim er hlaðið í Gegni.
Sjá dæmi um fix:

•

Aðrar leiðir til virkjunar efnis
o Ekki vannst tími til að ræða þennan dagskrárlið.
Önnur mál
o Hildur benti á að ekki næðist tenging við Ovid færslur Landspítala frá Landsbókasafni. Tenging
næst hér hjá Landskerfi bókasafna.

•

Punktar til umhugsunar:
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Það eru fjórar leiðir til að gera rafrænt efni aðgengilegt á leitir.is:
o Gegnir – gagnahleðsla / skráning
o Leitir.is - gagnahleðsla
o SFX
o PCI / SFX
Leiðirnar útiloka ekki hvor aðra. Það er t.d. algengt að efni sé skráð í Gegni og virkjað í SFX
Tímapressa – er meiri tímapressa á að gera íslenskt efni aðgengilegt?
Er eðlilegt að veita mismunandi aðgengi að efni eftir því hvaðan það er fengið?
o Pakkar
o Einstakir titlar
Nauðsynlegt er að gera greinarmun á rafrænni tengingu með URL í sviðið 856 og tengingu með SFX
o Viðhald tengla með URL í sviði 856 er gert með þekktu verklagi sem er framkvæmt einu sinni
á ári
o Það þarf að finna upp verklag til að tékka SFX tengingar
o Það gildir sama lögmál um rafrænar tengingar, svið 856 / SFX og eintök, þ.e.a.s. að hvert safn
ber ábyrgð á að þeirra efni sé aðgengilegt fyrir þeirra notendur

Samræmi
Auðgun gagna
Mismunandi söfn
Mismunandi þarfir:
o endanotenda
o starfsfólks bókasafna
Ný kynslóð af bókasafnskerfum
o Hvernig er vinnulagið
Gegnir - gagnahleðsla
o Tilraunaverkefni
o Sjá : generic fix og SFX fix
o Töluverð vinna
Leitir.is – gagnahleðsla
o Ræður ekki við mismunandi forða eða eign
 Margfaldar færslur
o Ekki hægt að auðga gögnin
o Auðvelt að eyða og hlaða inn aftur
SFX – Krækjukerfi sem byggir á Open URL,
http://www.exlibrisgroup.com/category/SFXOverview
Sjá stutt kynningarmyndbönd: „Primo Central plain and simple“ og „Primo ScholarRank plain
and simple“
http://www.exlibrisgroup.com/?catid={2C9F8F50-4585-4421-BD88-5D0E153AB438}
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