
Að skrá tímarit - ef safn á núþegar til eintök 

Fýsískt efni í reglulegri útgáfu  
 

Alma kerfið er byggt upp á komuspám. Þegar búið er að búa til komuspár þá er 

einfalt að skrá inn tímaritin þegar þau koma í hús. Komuspá er færslusnið fyrir 

útgáfutíðni sem inniheldur upplýsingar um árganga og tölublöð og býr 

sjálfkrafa til eintökin.  

Áður en kerfið getur tekið við tímaritum nokkurn veginn sjálfvirkt þarf að setja 

upp komuspá fyrir hvern titil á hverju safni og svo þarf að sameina eldri 

forðafærslur við komuspárnar.  

Í sameiginlegu Excel skjali (bit.ly/komuspa) eru helstu tímaritatitlar, árgangar, 

tölublöð, tíðni og fleira sem hægt er að nota þegar verið er að búa til 

komuspárnar í kerfinu.   

Það þarf að byrja á því að passa að staðsetja sig á rétt 

útlánaborð.  

Gott er að bókamerkja „móttekur eintök deildar“ og 

„taka á móti“ og festa í flýtileiðir til þess að 

auðvelda vinnu við pöntun og skráningu. 

Enn er verið að skoða hvernig tengja á Lifandi 

vísindi, Myndasögusyrpu. Vikuna og Andrés Önd. 

 

1. Að finna tímaritið og búa til pöntun 

Það fyrsta sem þarf að gera er að finna bókfræðifærsluna sem þú ætlar að 

vinna með.  

Það er farið í „Allir titlar“ og leitað að tímaritinu. Mælt er með að leita eftir issn 

númeri ef það er hægt.  

 

Þegar þú ert búin að finna réttu færsluna er farið í þrípunktana og valið 

„pöntun“ 



Í tegund innkauparpöntunarlínu er valið „Prentað tímarit – 

áskrift“. 

Í "eigandi innkauparpöntunarlínu velurðu þitt bókasafn. 

Í hlaða úr færslusniði velurðu „Tímarit – Sýndarbirgir – Enginn 

sjóður“. 

Það þarf að passa að haka við „úthluta safnskrá handvirkt“ annars verður til nýr 

forði og þá er ekki hægt að sameina þessa pöntun við eldri forðafærslur. Ef það 

kemur upp gluggi skal ýta á staðfesta. 

Nú opnast færslusniðið og það eina sem þarf að gera í þessu 

skrefi er að afrita númerið undir innkauparpöntunarlína 

hægra megin í glugganum. Þetta númer er notað til þess að 

sameina færsluna við eldra efni á safninu.  

Svo skal ýta á Vista. 

Ef það koma upp gluggar skal ýta á staðfesta. 

2. Að finna gamla efnið og tengja við 

Nú þarf að finna gamla efnið aftur sem á að tengja við. Það er farið í 

„Áþreifanlir titlar“ og þar skal leita annaðhvort með issn númeri eða titli og 

finna tímaritið sem á að tengja við. Þá á að fara undir Áþreifanlegt og velja 

„Forði“. 



 

Það koma upp upplýsingar um 

forðafærslur af Húsfreyjunni fyrir 

allan safnakjarnann. Þannig það þarf 

að byrja á að sía niðurstöðurnar eftir 

sínu safni til þess að finna réttu 

forðafærsluna. Það er gert með því 

að smella á Bókasafn og finna sitt 

bókasafn. 

Þá birtast forðafærslurnar sem eru til 

á safninu, oft er bara ein forðafærsla. 

Það sem þarf að gera næst er að koma þessum forðafærslum inn í nýju 

pöntunarlínuna sem var verið að búa til til þess að tengja þetta saman. Það er 

gert með því að fara í punktana við hliðina á hverri forðafærslu sem á að tengja 

við og smella á tengja innkaupapöntunarlínu.  

 

Nú þarf að setja inn númerið sem var afritað 

úr nýju færslunni. Ef ske kynni að þið hafið 

ekki afritað númerið er hægt að fara í Nýlegar 

einingar upp í hægra horninu og þá er hægt 

að sjá þær færslur sem er ný búið að vinna 

með. Þar er hægt að afrita POL númerið.  

Smella skal á tillöguna sem kemur upp og ýta 

á uppfæra.  



 

Nú birtist pöntunin undir Innkaupapöntunarlína í forðafærslunni. Það skal 

endurtaka þetta skref fyrir hverja forðafærslu sem á að tengja inn í nýju 

pöntunina. 

 

Nú þarf að fara aftur inn í pöntunina. Það er bæði hægt að fara í leitargluggann 

velja Pöntunarlínur og leita að pötuninni með POL númerinu sem afritað var og 

fundið pötunina þannig eða fara í Nýlegar einingar og valið pöntunina sem þú 

varst að vinna með.  

Ef leitað er að pöntuninni skal smella á Fara í lista yfir verk til þess að komast í 

pöntunina og ýta svo á breyta.  

 

 

Til þess að fara í gegnum nýlegar einingar þarf bara að finna rétta færslu og 

smella á hana. Svo skal smella á Breyta. 



 

Nú er komin ein lína fyrir hverja forðafærslu inn í pöntuninni sem ég bjó til 

áðan. Þetta þýðir að eldri færslurnar eru nú tengdar við nýju pöntunina. 

 

3. Að setja upp komuspá við rétta forðafærslu 

Til þess að setja upp komuspá þarf að velja réttu forðafærsluna sem verður þá 

hluti af framhaldandi áskrift. Það er gert með því að fara í þrípunktana og velja 

breyta.  

 

Hér er til dæmis hægt að breyta upplýsingum sem eiga að koma fram á 

kjalmiðanum ef þörf krefur.  

 

Nú þarf að bæta við sviðum. Það er gert með því að smella á 

„Breytingaraðgerðir“ og „Bæta við sviðum úr færslusniði“ eða smella á ctrl+E á 

lyklaborðinu.  



 

Nú koma upp fullt af færslusniðum (sumt er enn í vinnslu). Hér þarf að velja 

rétt færslusnið eða komuspá. Það sem er með grá hús er eitthvað sem fylgir 

með kerfinu. Þau snið sem eru með blá hús að framan eru staðfærð og íslensk 

færslusnið. Nú er gott að kíkja á sameiginlega Excel skjalið sem segir til um 

útgáfutíðni tímaritanna og kíkja hversu oft tímaritið kemur út á ári.  

 

Það þarf að velja rétt færslusniðu miðað við útgáfutíðni og velja svo „í lagi“. 

Við þetta bættust við 2 línur í færslunni sem heita 853 og 590. 853 línan er 

komuspáin, það skal ýta á F3 til þess að opna formið og vinna með komuspána. 

 

Það sem þarf að gera núna er að fylla út komuspána eins og maður sé að byrja 

á nýrri áskrift á nýju ári. Þetta er gert til þess að það rúlli allt rétt með 

komuspána hér eftir. Talningin þarf að miða við fyrsta tölublaðið á árinu (t.d. 

janúar ef það er mánaðarleg áskrift en mars ef um ársfjórðungslega áskrift er 

að ræða).  



 Þar sem Húsfreyjan er tekin sem dæmi hér eru upplýsingarnar fylltar þannig að 

í reit „first level og enumeration“ er sett hvaða árgangur er á þessu ári, í 

„second level og enumeration“ er 

tölublaðið og ætti það að alltaf að 

vera 1 því að það er miðað við að 

verið sé að setja inn fyrsta 

tölublað ársins, í „first level of 

chronology“ er árið og í 

„útgáfudagur“ er væntanleg 

dagsetning á fyrsta tölublaðinu. 

Húsfreyjan er árfjórðungstölublað 

og því er sett þarna 20220301, 

sem þýðir fyrsta tölublaðið árið 

2022 kemur/kom 01. mars. Þegar 

búið er að fylla út þessar upplýsingar skal ýta á loka.  

Næst þarf að opna væntanleg eintök miðað við spánna sem var verið að búa til. 

Það er gert með því að smella á „færsluaðgerðir“ og velja „opna væntanleg 

eintök“ 

 

Nú býr kerfið til væntanleg eintök miðað við komuspána sem var verið að 

útbúa.  



 

590 sviðið er það sem lánþeginn sér á leitir.is. Stefnt er að því að samræma það 

sem að lánþeginn sér. Þannig að til að byrja með munum við láta 590 sviðið 

vera og svo er hægt að fara til baka og breyta þessum upplýsingum síðar.  

 

Nú er komið að því að vista þessa forðafærslu. Það er gert með því að fara í 

vista og losa færslu eða velja ctrl+alt+r á lyklaborðinu. 

 

Svo skal fara í Fela lýsigagnaritil niðri í vinstra horninu eða ýta á alt+m á 

lyklaborðinu.  



 

Nú erum við komin aftur inn í pöntunina og komuspáin sem var verið að útbúa 

er búin að bætast við forðafærsluna sem unnið var með. Þar sem stóð áður 55 

eintök eru nú orðin 59 eintök. Þetta gerist þó að eintökin eiga mögulega eftir 

að koma í hús. Hinsvegar mun lánþegi ekki sjá þessi eintök fyrr en það er búið 

að mótttaka þau inn í kerfið.   

 

Ef þarf þá er hægt að fara inn í hina forðafærsluna og útbúa nýja komuspá fyrir 

þá forðafærslu ef safnið þarf að fá fleiri eintök af tímaritinu sem fara í 

mismunandi safndeildir.  

Nú þarf að skoða pöntunina aðeins betur. Það þarf að fara niður í „Endurnýjun“ 

og velja þar hvenær á að endurskoða áskriftina næst.  

Endurnýjunardagur er dagurinn sem tímaritsáskriftin endurnýjast á sjálfu sér. 

Áminningartímabil endunarnýjunar (dagar) þýðir að x dögum fyrir 

endurnýjunardaginn kemur tilkynning frá kerfinu í verkefnalistann um að það 

þurfi að skoða þetta tímarit þar sem áskriftin er við það að endurnýja sig.  

 

Þegar endurnýjunardagurinn rennur upp þarf þá bara að fara inn í 

forðafærsluna, opna eintökin fyrir komandi ár og vista og losa færslu. Það þarf 

ekki að útbúa nýja pöntun. 

Næst þarf að fylla út upplýsingar í reitnum „upplýsingar um birgi“. Undir 

Efnisveitandi skal setja „Sýndarbirgir“. Undir „tímabil milli áskrifta“ (réttari 

þýðing væri tímabil milli tölublaða) skal setja ca. hversu margir dagar eru á milli 

tölublaða. Ef tölublöð kæmu 1x í mánuði er skrifað 30 en þar sem tölublaðið 



Húsfreyjan kemur út ársfjórðungslega skrifa ég 90 dagar. Þetta er fyllt út til 

þess að kerfið getur fylgst með fyrir mann að næsta tölublað ætti að vera 

komið inn í kerfið. Ef tíminn fer fram yfir og nýja tölublaðið hefur ekki verið 

skannað inn kemur tilkynning á verkefnalistann.  

 

Þegar þessar upplýsingar hafa verið settar inn er farið í „Panta núna“ 

 

Svo skal smella á staðfesta ef það kemur upp gluggi.  

Það gæti komið upp villa þar sem kerfið biður um að setja inn upphæð í 

verðlagningu. Ef það gerist gæti þurft að breyta „aðferð við öflun aðfanga“ úr 

„innkaup“ í „tæknilegt“. 

 
Nú er búið að búa til pöntunina og komuspána, opna væntanleg eintök og 

sameina við gamlan forða. Nú þarf að eyða út auka tölublöðum sem urðu til. 

Þ.e.a.s. ef þú ert að útbúa komuspá á miðju ári og ert þegar með tölublöðin 

sem voru sett inn í pöntunina þegar komuspáin var útbúin. 

 

4. Að eyða út auka tölublöðum sem urðu til við gerð á komuspá 

Til þess að eyða út auka tölublöðum þarf að finna titilinn aftur. 

 

Svo skal smella á „forði“. 

 



Til þess að auðvelda að finna rétta forðafærslu er hægt að sía leitina í 

forðanum eftir bókasafni. 

 

Næst skal smella á þrípunktana við viðeigandi forðafærslu og velja „skoða 

eintök“. 

 

Nú er hægt að skoða öll eintökin sem eru undir þessari forðafærslu.  

Hægt er að fara í eintökin og skoða lýsingu þeirra með því að fara í þrípunktana 

og velja breyta. Það er hægt að búa til alskonar reglur inn í kerfinu sem býr 

sjálfkrafa til einhvern streng. En verið er að fínpússa hvernig lýsingin verður 

samræmd.  

Þegar búið er að finna auka eintökin skal haka við þau, fara í umsjón með 

völdum atriðum og velja fjarlægja eintök. 

 

5. Að taka á móti nýju tölublaði 

Til þess að taka á móti nýju tölublaði er farið í „taka á móti“ undir „Aðföng“. Í 

taka á móti eru tveir flipar. Þegar unnið er með bækur er maður í flipanum 

„einu sinni“ en þegar unnið er með tímarit er maður í flipanum „samfellt“. 

Einnig er mjög mikilvægt að passa að haka við „halda innan deildar“ og velja 

ferilstöðuna sem er næst á færibandinu, hvort sem það er miðar og prentun 



eða plöstun og frágangur.

 

Á þessari síðu er ekki hægt að taka á móti en það þarf samt að gera þetta fyrst 

því að síðan sem tekur á móti eintökunum erfir þessar stillingar. 

Þegar búið er að finna réttan titil er farið í þrípunktana og valið „hafa umsjón 

með eintökum“. 

  

Svo skal haka við þau eintök sem á að móttaka og velja „Vista og móttaka“. 

 

Nú erfa þessi eintök það sem var valið á síðunni „taka á móti“ og fara í 

ferilstöðuna sem var valin þar.  

Framhaldið héðan af er eins og með bækur. Nú er farið í „móttaka eintak 

deildar“ og nú eru tímaritin komin á sama stað og bækurnar. Laga kjalmiða, 

prenta kjalmiða, plöstun og frágangur, eftir hvernig verklagið er í hverju safni. 

Nú þegar þetta er komið í gang þá á bara að þurfa að fara í ferilinn að taka á 

móti tölublöðin þegar þau koma og svo einu sinni á ári þarf að fara inn í 

færsluna og opna eintökin fyrir næsta ár.  

  

 

 


