Verkferill um meðhöndlun lýsigagna í leitir.is
Fyrir vinnuhóp um rafgögn
1. Aðföng
a. Safn / Hvar.is kaupir pakka með titlum ásamt meðfylgjandi lýsigögnum
b. Safn ákveður að senda beiðni til Landskerfis bókasafna um að gera
efnið aðgengilegt í leitir.is
c. Vinnuhópur um rafgögn veitir söfnum / hvar.is ráðgjöf um gæði
lýsigagna

2. Beiðni berst frá safni um að gera efni aðgengilegt
a. Vinnuhópur athugar:
i. Á efnið heima í okkar kerfum?
ii. Gæði lýsigagnanna?
iii. Eru titlarnir aðgengilegir í Primo Central Index?
iv. Ef um pakka efnis er að ræða þarf að skoða hversu mikill hluti
efnisins er virkjaður í Primo Central Index
v. Þarf að bæta við efnisorðum?
vi. Önnur atriði
3. Vinnuhópur ákveður
a. Hvort hlaða eigi lýsigögnunum í Gegni eða virkja þau í Primo Central
Index
b. Forsendur fyrir ákvörðun eru:
i. Eðli efnis
ii. Umfang
iii. Gæði lýsigagna
iv. Notendahópur
4. Vinnuferli
a. Beiðni berst frá safni til Landskerfis bókasafna
b. Landskerfi bókasafna sendir upplýsingar um beiðnina til vinnuhóps um
rafgögn
c. Fundur vinnuhóps / tölvupóstsamskipti
i. Fulltrúar meta gögnin
ii. Ákveðið hvort virkja eigi gögnin í SFX/PCI eða hlaða þeim inn í
Gegni
iii. Vinna hjá Landskerfi bókasafna

5. Vinnan hjá Landskerfi bókasafna
a. Virkja pakka í PCI /SFX
EÐA
b. Hlaða bókfræðifærslum í Gegni
i. Þarfagreining
ii. Útbúa fix rútínur
iii. Koma í veg fyrir tvítök með „match“ keyrslum
iv. Þarf að útbúa forðafærslur? Nauðsynlegt ef aðgangur er
bundin við eitt eða fleiri söfn
v. Prófa
c. Samskipti við safn sem sendi beiðni

6. Ábyrgð safna - Primo Central Index / SFX
a. Prófanir
i. Er aðgangur að gögnunum eðlilegur?
ii. Næst réttur aðgangur?
iii. Er umfangið eðlilegt?

7. Ábyrgð safna - Hleðsla lýsigagna í Gegni
a. Sömu lögmál gilda um gæði vélrænna hleðslna og venjulegrar
skráningar bókfræðiupplýsinga
b. Það þarf að:
i. Yfirfara skráningarfærslurnar
ii. Sækja í höfðalista
iii. Bæta við efnisorðum
iv. Gera aðrar breytingar
c. Prófanir
i. Eru bókfræðiupplýsingarnar í Gegni réttar?
ii. Er umfangið rétt?
iii. Næst aðgangur að rafræna efninu?

8. Viðhald í Gegni
a. Gæðatékk á tenglum í Gegni
i. Gæðatékk á tenglum fellur undir almennt tenglatékk
b. Árlega verða upplýsingar um tímarit í Gegni endurskoðaðar:
i. Nýjum færslum bætt við
ii. Óvirkum færslum eytt út

9. Viðhald í Primo Central Index / SFX
a. Það þarf að viðhalda upplýsingum um áskriftir / kaup í þessum kerfum

