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Fundargerð
Fundgerð 6. fundar var samþykkt.

Fréttir frá viðræðum við rafbókabjóðendur – Ebsco og Ebrary
Í fjarveru Birgis sagði Sigrún lítillega frá fundum með fulltrúum frá Ebsco og Ebrary vegna tilboða í
rafbókapakka frá þeim. Birgir mun segja frá framgangi mála á næsta fundi.

Heiti á niðurstöðuflipum
Rætt var um heiti á niðurstöðuflipunum: „Skoða rafrænt“ og „Hvar.is“ með hliðsjón af öðrum Primo
uppsetningum. Ákveðið var að halda heitinu á „Skoða rafrænt“ óbreyttu en þessar tillögur um heiti á
„Hvar.is“ flipanum komu:
o
o
o
o
o
o

Meira
Fleira
Aðrar þjónustur
Annað
Skoða rafrænt og/eða?
Hitt og þetta

Ákveðið var að breyta Hvar.is í „Annað“ í prófunarumhverfi, www.primotest.lb.is

Virkjun og gagnahleðslur – framhald
Þessum lið var frestað vegna fámennis á fundinum

Oria.no – Primo uppsetning fyrir háskólana í Noregi (bibsys)
Megnið af fundartímanum fór í að skoða www.Oria.no – Primo uppsetningu fyrir háskólana í Noregi.
Þetta var gert í framhaldi af bréfi Ólafar Benediktsdóttur á Skruddu um blöndun efnis. Þar kemur í ljós
að öllu efni er safnað saman undir einum leitarflipa og það er leitað í ýmsu opnu efni eins og t.d.
timarit.is í gegnum Primo Central Index. Við veltum fyrir okkur hvering gögnin í timarit.is eru gerð
aðgengileg en við skoðun var greinilegt að færslurnar yrðu að tengjast Gegni til þess að finnast. Það
að fá úr því skorið hjá upplýsingatæknihópi Landsbókasafns hvernig færslurnar frá timarit.is eru
gerðar aðgengilegar í opnum aðgangi / Primo Central Index.

Verkefnalisti
Ekki var farið í þennan lið vegna fámennis á fundinum.

Önnur mál
Einn leitarflipi: ákveðið var að skoða vel kosti og galla á því að vera með einn leitarflipa. Nauðsynlegt er að fá
IP-tölur frá öllum meðlimum rafgagnahóps til þess að geta opnað aðganginn að prófunarumhverfinu.
Næsti fundur verður haldinn hjá Landskerfi bókasafna miðvikudaginn 20. nóvember kl. 13:30

