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Gangsetningaráætlun nýs 

bókasafnakerfis
- kynning



Sjá tölvupóst
frá 26. apríl



Kjarni

• Hvernig er fösum við notkun á Gegni (Aleph) og leitir.is út

• Hvernig innleiðum við nýtt bókasafnskerfi (Alma og Primo VE) 

• Hvernig undirbúum við okkur

• Tímalínan



Hvenær verður kerfið gangsett?

Ákvörðun um tímasetningu Alma og Primo VE

9-13. júní 2022



Hvað með Gegni (Aleph)?

• Mánudagur 9. maí – Takmörkuð notkun á Gegni
• Hætt að nota Gegni fyrir annað en útlán, skil, frátektir og sektir. 

• Allt annað sem þið sýslið með í Gegni eftir þennan tíma mun glatast.

• Ekki hægt að tengja eintök eða breyta þeim.

• Þriðjudagur 31. maí – „Slökkt“ á Gegni. 
• Aðeins hægt að lána út í gegnum ótengd útlán í nýja kerfinu. 

• Ekki hægt að nota sjálfsafgreiðsluvélar

• Lokað fyrir innskráningu lánþega í leitir.is. Áfram hægt að leita á leitir.is.

• Innskráning á Rafbókasafnið áfram virk.



Hvað með nýja Gegni (Alma)?

9. maí - undirbúningur
• Starfsmenn fá í hendur aðgangsupplýsingar að nýja kerfinu.

• Leiðbeiningar fyrir 

• uppsetningu ótengdra útlána í Alma 

• prentarastillingar í Alma

9. - 18. maí - Kennsla á Alma (og Primo VE). 
• Fjarkennsla í almennri notkun á helstu atriðum sem varða útlán, lánþega 

og eintök. Stuðst við kennslumyndbönd. Flóknari atriði bíða þar til síðar. 

• Miðuð að þörfum almenningsbókasafna og háskólabókasafna

• Áhersla á aðrar safnategundir verður við skólabyrjun í haust.



• Sex almenn kynningarmyndbönd um Alma aðgengileg. Þau eru 
undirstaða kennslu og kennslumyndbanda.

• Sjá Youtube rásina okkar: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiW2YUSNXsUMlkeWzGlD6VCh
1VOZwOa1n.

http://zjh7.mjt.lu/lnk/AUUAAFNCNwkAAc25TJwAAAEfiDoAAAAAMEoAAJZ0AAYQuABiaDRxWRWzF54lQF-gAq4-BbeVywAFzxE/1/LSQcB-iaTbBccDZH5ZFiHA/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTGlXMllVU05Yc1VNbGtlV3pHbEQ2VkNoMVZPWndPYTFu




Viðtökuprófanir

19. - 23. maí : Undirbúningur viðtökuprófa (virkni og gögn)
Tilgangur: sannreyna að kerfið sé rétt uppsett og að gögn séu í lagi

• Miðlun upplýsingum til safna um hvernig staðið verður að prófunum á Alma og 
Primo VE og til hvers er ætlast af ykkur.

• Gátlisti fyrir prófanir ykkar sendur út

24. - 31. maí:  Viðtökuprófanir framkvæmdar 



Opnun nýs bókasafnakerfis

• 9-13. júní  - nýi Gegnir (Alma) og leitir.is (Primo VE) opnuð ☺

• Notendaþjónusta við söfn í framhaldinu



Skólar í ágúst

Áhersla á stuðning við grunn- og framhaldsskóla

• Leiðsögn og kennsla

• 8-19. ágúst – Kennsla
• 22. ágúst – skólar tilbúnir til að hefja notkun kerfis

• 22.-31. ágúst – áframhaldandi kennsla og 
handleiðsla



Almennir kynningarfundir
gangsetning

Föstudagur 29. apríl kl. 11-12 – Lokið
Mánudagur 2. maí kl. 11-12
Þriðjudagur 3.maí kl. 14-15

Gerð er krafa um að þáttakendur skrái sig á fundina fyrirfram á lb.is.

Markhópur: Fyrirliðar, forstöðumenn, deildarstjórar eða aðrir þeir sem munu 
stýra aðgerðum innleiðingar á sínu safni



Leitir.is (Primo VE)

• Söfn eiga þess kost að fá eigin vefsíðu

• Líka vefsíða þar sem hægt verður að leita í öllu

• Ólíkir litir á síðum eftir safnakjörnum

• Lánþegar skrá sig inn með rafrænum skilríkjum eða
notendanafni líkt og nú er

• ALM, LBS og leitir.is verða tilbúin við opnun
• Aðrar síður koma síðar

• Vinna enn í fullum gangi



Sýnishorn

alm.leitir.is

bv.leitir.is



Fyrirvarar

• Það verður ekki allt tilbúið við gangsetningu 9-13.6

• Grunnvirkni sé til staðar

• Söfn tekin inn í áföngum

• Mikil vinna áfram í sumar og haust og næsta árið



Að lokum

• Munum reyna að miðla upplýsingum jafnskjótt og 
mál skýrast
• Fjöldapóstur (fylgjast með junkmail…)

• Fundir ef þörf er á

• Svör við spurningum verða birt á lb.is vef

• Líka aðrar upplýsingar


