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Kynning 

Í nýja kerfinu mun verklagið á því hvernig við bætum við eintökum inn á safnið 

breytast frá því sem við þekkjum. Við þurfum að endurhugsa hvernig við bætum við 

eintökum og hugsa um þetta í staðin sem einskonar verkferla á færibandi. Ef við 

erum t.d. með 7 titla þá fylgjum við öllum titlunum í gegnum færibandið þar sem við 

klárum hvern verkferil í stað þess að fara fram og til baka á færibandinu með hvern 

titil fyrir sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með því að fara í gegnum þetta aðfangaferli sem Alma býður upp á myndast miklir 

möguleikar um betri samskipti við birgja. Í pöntunarferlinu er hægt útbúa sitt eigið 

sniðmát eftir því hvað hentar hverjum og einum. Það er t.d. hægt að láta Ölmu safna 

saman pöntunum og í lok dags sendir kerfið svo sjálfvirkt tölvupóst til birgjanna með 

öllum pöntunum sem hafa verið gerðar. Þegar þú hefur svo fengið bækurnar í 

hendurnar man kerfið eftir pöntuninni og er tilbúið að halda áfram í aðfangaferlinu.  

Einnig verða breytingar á hugtökum í kerfinu. Nú munum við tala um forðafærslu. 

Forðafærsla er einskonar millistig á milli bókfræðifærslu og eintaks. Í einni 

forðafærsla eru upplýsingar um bókasafn, safndeild og kjalmiðamerkingu. 

Móttaka 
(Taka á móti) 

Kjalmiða- 

yfirferð 
(Móttekur eintök 

deildar og 

lýsigagnaritill) 

Kjalmiða-

prentun 
(Móttekur eintök 

deildar og 

Spineomatic) 

Plöstun 
(Móttekur eintök 

deildar) 

Ljúka ferli 
(Móttekur eintök 

deildar eða 

skanna eintök) 

Pöntun 
(leita að ISBN og 

búa til innkaupa- 

pöntunarlínu) 



Þeir sem vinna mikið í aðföngum vilja mögulega stjörnumerkja það sem til þarf þegar 

kemur að aðfangaferlinu. Það sem þarf að nota í aðfangaferlinu eru „móttekur eintök 

deildar“ og „taka á móti“ undir „Aðföng“ í vinstri valmyndinni. Leiðbeiningar um 

hvernig á að stjörnumerkja og festa hraðtenglavalmyndir finnast í leiðbeiningaritinu.  

 

Pantanir 
Hvort sem þú ert með bækur fyrir framan þig eða þú átt eftir að panta bækur þá er 

byrjað á pöntunarferlinu. Það fyrsta sem þarf að gera er að finna titilinn á bókinni 

sem á að panta/tengja. Best er að leita eftir ISBN númeri. Mælt er með að leita að 

bókinni í landskjarnanum ef ske kynni að bókin sé ekki til í þínum safnakjarna. Til þess 

að geta leitað í landskjarnanum þarf að nota leitina „Allir titlar“. En með því að leita í 

landskjarnanum fullvissar þú þig um að vera að leita að bók sem er búið að skrá. Ef 

bókin finnst ekki í landskjarnanum á eftir að frumskrá bókina.  

 

Þegar þú hefur fundið þann titil sem þú ætlar að panta/tengja við smellir þú á 

„Pöntun“ hjá titlinum eða ferð í þrípunktinn við hliðina á titilinn og finnur „Pöntun“.  

 

 

Þá opnast pöntunargluggi þar sem þarf að fylla út í nokkra reiti.  



 

Í „tegund innkaupapöntunarlínu“ er valið prentuð bók – eitt skipti. Athugið að það 

skal velja Prentuð bók eitt skipti þó það sé verið að tengja eitthvað annað en bók t.d. 

geisladisk eða dvd.  

Í „eigandi innkauparpöntunarlínu“ er valið það bókasafn sem sér um innkaupin og 

borgar reikningana. 

Í „hlaða úr sniðmáti“ er valið „sýndarbirgir – enginn sjóður“. Síðar verður hægt að 

útbúa sitt eigið sniðmát. 

Svo þarf að haka við „úthluta safnskrá handvirkt“ til þess að geta lagað færsluna áður 

en hún fer í næsta skref.  

Næst skal smella á „búa til innkaupapöntunarlínu“. 

 

Þá kemur upp gluggi með staðfestingarskilaboðum og þar skal smella á staðfesta. 

 

 

Nú opnast innkaupapöntunarlínan. Á þessari síðu er bætt við eintökum, valið í hvaða 

safndeild eintökin eiga að fara og hvaða eintakastöðu þau eiga að vera með. Einnig er 

hægt að breyta um efnistegund ef um er að ræða eitthvað annað en bók.  



Að breyta um efnistegund 

Það þarf að laga efnistegundina áður en eintökum er bætt við. Til þess að laga 

efnistegund þarf að finna dálkinn „Upplýsingar um innkaupapöntunarlínu“. Þar er 

hægt að breyta um efnistegund.  

  

 

Að bæta við eintökum 

Til þess að bæta við eintökum er farið í „bæta við staðsetningu“. 

 

 

Hérna skal velja:  

1. Fjöldi eintaka  

2. Safndeildina sem eintökin eiga að fara í  

3. Reglu eintaks  

4. Smella á bæta við 

 

Listinn fyrir reglur eintaks verður síðar lagaður en 

mikilvægt er að velja eintakastöðu sem þú 

kannast við úr gamla kerfinu því annars gengur 

ekki að lána bækurnar út. 

Kerfið býr til einkvæmt strikamerki í þessu ferli fyrir hvert eintak. Þau eintök sem eru 

í sömu safndeild eru saman í forðafærslu.  

Ef þið hafið bætt við of mörgum eintökum eða viljið breyta einhverju er hér hægt að 

smella á þrípunktana og velja „eyða“. 



Þegar búið er að bæta við eintökum skal smella á „Panta núna“.  

 

Ekki skal ýta á „vista og halda áfram“ (save and continue) þar sem það er notað til 

þess að safna saman pöntunum sem eru sendar saman í tölvupósti til birgja í lok 

dags.  

Þetta ferli er endurtekið fyrir hvern titil sem þú ert með fyrir framan þig eða hyggst 

panta áður en farið er í næsta skref í ferlinu.   

 

Smella skal á staðfesta þegar staðfestingarskilaboðin birtast. 

 

Móttaka titla 
Þegar búið er að panta er farið í að móttaka eintökin. Þetta er gert þegar þú hefur 

fengið eintökin í hendurnar frá birgjanum eftir pöntun eða strax ef þú ert með 

eintökin fyrir framan þig.  

Það er farið í „Taka á móti“ undir aðföng í vinstri valmyndinni.  

Það þarf að sía listann rétt svo að það þarf að passa að vera með stillt á „Allt (nema 

lokað)“ til þess að sjá alla titla sem verið var að panta.  

 

Svo þarf að passa að vera með hakað við „Halda innan deildar“, og velja næsta 

skrefið í ferlinu. Þar sem næsta skrefið í ferlinu er að laga kjalmerkingar skal velja 



„Miðar og prentun 1“ (miðar og prentun 2 er fyrir stærri söfn þar sem fleiri en einn 

aðili kemur að skráningu). Þessar stillingar festast inni og það þarf einungis að gera 

þetta einu sinni.   

Næsta skref er að haka við þær bækur sem á að móttaka og ýta á taka á móti. Ef það 

koma upp staðfestingaskilaboð skal smella á staðfesta. 

 

Nú á það sem hakað var við að hverfa af listanum.  

Eftir þennan feril eru titlarnir aðgengilegir á leitir.is en skráðir sem ekki tilbúnir til 

útláns þar sem þeir eru enn í aðfangaferlinu.  

Ef eitthvað er fast á listanum þarf að skoða POL línuna og athuga hvort að eitthvað 

hafi gleymst.  

 

Að laga POL línur 
Þessi kafli er aðeins fyrir þá sem eru með pöntunarlínu fasta í „taka á móti“. Næsti kafli er „Yfirferð“. 

Hér er POL lína sem er föst í „taka á móti“. Það sést að pöntunin er föst í „í yfirferð“ (í 

staðin fyrir sent) og ekki er hægt að haka við til þess að taka á móti titlinum. Þetta 

getur til dæmis gerst ef byrjað er að búa til innkaupapöntunarlínu en ekki klárað að 

panta.  

 

Til þess að losna við pöntunarlínuna (POL) og eyða henni út þarf að klára ferlið eins 

og um sé að ræða eintak sem er að fara upp í hillu. Fyrst þarf að bæta við þær 

upplýsingar sem vantar inn í pöntunarlínunni. Það er gert með því að smella á POL 

númerið, í þessu tilfelli POL-5788. 



Svona lítur síðan út þegar búið er að ýta á POL númerið, færslusniðið eyðist út ef 

maður klárar ekki að panta áður en farið er út úr pöntuninni.  

 

Hér er rauðmerkt að það vanti efnisveitanda, tilgreint verð og svo vantar eintak inn í 

pöntunarlínunni. Í efnisveitandi skal setja „sýndarbirgir“ í tilgreint verð skal skrifa „0“. 

Einnig hefur efnistegundin dottið út úr pöntuninni. Undir „Upplýsingar um 

innkaupapöntunarlínu“ skal setja inn rétta efnistegund.  

 

 Svo er hægt að bæta við eintaki eins og vanalega. Ef á að eyða eintakinu út er gott að 

skrifa niður strikamerkið sem kerfið býr til fyrir eintakið.  

Svo skal smella á „panta núna“ og staðfesta staðfestingaskilaboð. Nú er hægt að fara 

í „taka á móti“ og smella á þrípunktana við hliðina á titlinum sem verið er að reyna að 

losna við og velja þar Taka á móti.  

Þá ætti titillinn að hverfa af listanum og færast yfir í „móttekur eintök deildar“. Þar er 

hægt að ljúka ferlinu (haka við titilinn og ýta á lokið) og eyða út eintakinu ef við á. Sjá 

upplýsingar um að eyða út eintökum í stóra leiðbeiningaritinu. Ef ekki á að eyða 

eintakinu út skal halda áfram í yfirferð.    

 



Kjalmiða yfirferð 
Þessi hluti ferilsins er einungis mikilvægur ef um nýjar forðafærslur er að ræða þar 

sem ekki þarf að laga kjalmerkingar á þeim forðafærslum sem eru þegar til staðar. 

Kerfið sér hvaða kjalmerking hefur verið notuð í sömu forðafærslu og afritar það yfir 

á nýju eintökin.  

Nú er farið í „Móttekur eintök deildar“ undir aðföng í vinstri valmyndinni.  

Í þessum glugga þarf að passa að „tegund verkbeiðni“ sé alltaf stillt á „Acquisition 

technical services“.  

 

Mikilvægt er að fara í tannhjólið og velja „staðsetningarmerki“ og fara neðst í listann 

og velja „lokið“. Þá er hægt að sjá kjalmerkinguna á nýju titlunum og skoða hvort það 

sé allt rétt skráð. Einungis þarf að gera þetta einu sinni.   

 

 

  



Einnig gæti verið gott að sía listann eftir ferilstöðu bókanna í „staða ferils“. En til þess 

að sjá allan listann skal vera með still á „Allt“. 

 

 

Kerfið býr sjálfkrafa til staðsetningamerki eftir dewey númeri 

sem er tekið úr bókfræðiskráningunni. Ef það þarf að breyta 

kjalmerkingu á eintaki er farið í þrípunktana og valið „breyta 

eintaki í safnskrá“.  

 

 

 

Þá opnast gluggi sem heitir „Ritill fyrir áþreifanleg eintök“. 

 

Til þess að breyta forðafærslunni er smellt á hlekkinn undir 

„Forði“ hægra megin á skjánum eða í borðanum efst uppi á 

skjánum (fer eftir skjálögun). 

 

 

 

Þá opnast gluggi sem sýnir uppsetningu forðafærslunnar og þar skal smella á breyta 

til þess að laga forðafærsluna.  

 

  



Nú opnast lýsigagnaritillinn og undir 852 birtist kjalmerkingin. Það þarf að passa að 

eyða ekki út $$h og það þarf að hafa bil á milli kjalmerkingunnar og $$h.  

 

 

 

 

 

Þegar búið er að laga kjalmerkinguna er farið í „Vista og 

losa færslu“ í örina við hliðina á Vista eða ýtt á flýtitakkana 

ctrl+alt+r á lyklaborðinu.  

 

Þegar kerfið hefur lokið við að vista þá hverfur færslan úr lýsigagnaritlinum og þá er 

hægt að fara aftur yfir í „Móttekur eintök deildar“. Ef það þarf að breyta um 

strikamerki skal fylgja næsta skrefi.  

Að breyta um strikamerki 

Ef það þarf að breyta um strikamerki þá er farið í „fela 

lýsigagnaritil“ neðst í vinstra horninu eða ýtt á alt+m á lyklaborðinu 

í staðin fyrir að fara til baka í „Móttekur eintök deildar“. Þá opnast 

aftur gluggi sem heitir „Ritill fyrir áþreifanleg eintök“. 

 

Hér er hægt að stroka út strikamerkið og setja inn viðeigandi strikamerki. Ekki skal 

smella á „Búa til“. Svo er hægt að ýta á vista og þá opnast glugginn aftur inn í 

„Móttekur eintök deildar“.  

 

  



Að bæta við upplýsingum um fjölbindaverk 

Ef það þarf að bæta við upplýsingum um bindisnúmer á fjölbindaverkum er hægt að 

gera það þegar búið er að laga kjalmiðana. Til þess að bæta við bindisnúmeri er farið í 

þrípunktana hjá hverju eintaki og valið „Breyta eintaki í safnskrá“. Undir „Almennar 

upplýsingar“ skal skrifa númer bindis í „Upptalning A“. Ef skrifað er 1 í „Upptalning A“ 

og ýtt á „Búa til“ hjá dálknum „Lýsing“ þá birtast upplýsingar um bindisnúmer undir 

lýsingu. Lýsing er einungis notað fyrir bindisnúmer ekki til þess að lýsa eintaki sem 

verið er að vinna með. Með því að búa til bindisnúmer á þennan hátt er hægt að 

vinna með frátektir á einstaka bindum.  

 

Prentun kjalmiða 
Nú ætti færslan að vera komin með rétta kjalmerkingu. Ef það þarf að laga fleiri 

forðafærslur eru skrefin um yfirferð endurtekin fyrir hverja forðafærslu. Næsta skref 

er að prenta út kjalmiða.  

Til þess að prenta út kjalmiða er gott að vera í „Móttekur eintök deildar“ undir 

aðföng í vinstri valmyndinni.  

Til þess að prenta út kjalmiða er mikilvægt að vera búin að setja upp SpineOmatic 

appið. Einungis þarf að setja appið upp einu sinni. Til þess að setja SpineOmatic appið 

upp er farið í „miðstöð skýjaforrita“ í hægra horninu (eða undir þrípunktunum) og 

þar er farið í stækkunarglerið. Þá er hægt að leita að SpineOmatic, smella á það og 

ýta á virkja. 

 



Ef búið er að virkja SpineOmatic appið kemur upp grænt merki hjá „Miðstöð 

skýjaforrita“ uppi í hægra horninu þar sem appið greinir að hér getur það prentað 

eitthvað út. SpineOmatic  appið sér öll strikamerki sem eru á síðunni að hverju sinni. 

Ef um margar blaðsíður er að ræða þarf að fara yfir á næstu blaðsíðu til þess að 

miðstöð skýjaforrita getur greint þau strikamerki.  

Smellt er á „Miðstöð skýjaforrita“ og svo á SpineOmatic appið.  

 

Þá kemur upp valmynd sem biður mann um að haka við þau strikamerki sem á að 

prenta út. Svo skal smella á next.  

 

Hér þarf að velja rétta miðauppsetningu í „Select layout“ og rétt template og svo skal 

smella á „Print x labels“ 

 

Þegar búið er að prenta út miðana skal smella á „yes, 

clear and start over“ og loka glugganum.  



Plöstun og frágangur 
Hér fer eftir verkferlum hvort eigi að ljúka ferlinu eða skrá eintökin í plöstun og 

frágang.  

Það þarf að byrja á því að haka við þau eintök sem á að vinna með. Ef eintökin eiga að 

fara í ferilstöðuna plöstun og frágangur er farið í „Breyta stöðu“ og valið þar „Plöstun 

og frágangur“, svo er smellt á breyta stöðu.  

 

Þegar búið er að plasta bækurnar og þær eru tilbúnar til að fara upp í hillu þarf að 

ljúka við aðfangaferilinn.  

Það eru tvær leiðir til þess  að ljúka ferli eftir plöstun og frágang. 

Leið 1 

Eintökin sitja enn í „Móttekur eintök deildar“ (undir 

aðföng í vinstri valmyndinni).  

Ef listinn er langur gæti verið gott að sía listann undir 

„staða ferlis“ og velja „plöstun og frágangur“. 

Svo er hakað við þau eintök sem búið er að plasta og 

smellt á „lokið“. 

 

 

  



Leið 2 

Einnig er hægt að fara í „skanna eintök“ undir aðföng í vinstri valmyndinni. 

 

Þar þarf að velja „tegund verkbeiðni“ – „acquisition technical services“ og velja Lokið 

„Já“ og þá er hægt að skanna inn þau eintök sem eru tilbúin undir „strikamerki 

eintaks“.  

  



 

Að koma eintökum aftur inn á færibandið 

Ef að eintök detta út af færibandinu t.d. því að það gleymist að haka við „halda innan 

deildar í „taka á móti“, þá er hægt að koma eintökunum aftur upp á færibandið með 

því að nota „skanna eintök“ undir aðföng í vinstri valmyndinni. Þar þarf að velja 

„tegund verkbeiðni“ – „acquisition technical services“ og svo skal velja ferilinn sem 

eintakið á að fara í undir „Setja stöðu í“. Ekki skal velja Lokið „Já“. Þá er hægt að 

skanna strikamerkin í „Skanna strikamerki eintaks“.  

 

Að breyta um efnistegund á eintaki sem er til á safni 

Ef það þarf að bæta við efnistegund þegar búið er að tengja eintak er hægt að gera 

það með því að leita að eintakinu í „áþreifanleg eintök“. Passa þarf að leita einungis 

að eintökum á viðeigandi safni. Hægt er að nota síuna vinstra megin til þess að leita 

einungis að eintökum í ákveðnu safni. Þegar búið er að vinna rétt eintak er hægt að 

fara í þrípunktana og smella á „Breyta eintaki“.  

 

Þá opnast síðan „Ritill fyrir áþreifanleg eintök“. Þar er hægt að laga efnistegundina. 

Þegar búið er að breyta um efnistegund skal smella á vista.  

 



 

Að prenta út kjalmiða/strikamerki fyrir eintök sem eru til á safni 

Ef það þarf að prenta út nýja kjalmiða fyrir eintök sem eru þegar til á safni þarf að 

byrja á að finna rétt eintak.  

Best er að leita að eintakinu í „áþreifanleg eintök“ leitinni og leita þar eftir 

strikamerki, en einnig er hægt að leita eftir titli og fleira. Þegar búið er að finna rétt 

eintak þá er komið grænt merki hjá „Miðstöð skýjaforrita“ sem þýðir að SpineOmatic 

appið greinir strikamerki sem það getur prentað út. Þá er hægt að smella á 

SpineOmatic appið, haka við strikamerkið og prenta það út.  

 

Ef maður er með strikamerki þá er einnig hægt að 

opna SpineOmatic appið og nota það sem heitir „Scan 

items“. Þar er hægt að skanna inn strikamerki á 

eintökunum eða skrifa þau inn og smella á örina. 

Strikamerkin birtast fyrir neðan og þá er hægt að fara 

í Next og prenta út strikamerki eins og áður.  

 

 


