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Dagskrá
• Markmið 
• Helstu dagsetningar
• Kerfishögun
• Innskráning stjórnborð
• Útlánaaðgerðir

• Útlán, skil og sektir
• Frátektir og rukk og aðrar tilkynningar

• Lánþegaskrá 
• Leit

• Forði og eintök

• Spurningar og svör



Markmið
• Markmið námskeiðisins er að kynna:

• Fyrstu skrefin í Ölmu kerfinu
• Leiðakerfið
• Útlánaaðgerðir í Alma

• Eintök
• Á námskeiðinu verður ekki farið í hvernig við tengjum 

eintök / bætum við nýjum aðföngum. Það er mikil 
breyting á verkferlum varðandi setja inn nýtt efni í kerfið 
og það verður boðað til stuttra námskeiða og 
myndbanda þess efnis þegar um það leyti sem kerfið 
opnar



• 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




Innleiðingaráætlun
• Mánudagur 9. maí – Takmörkuð notkun á Gegni

• Hætt að nota Gegni fyrir annað en útlán, skil, frátektir og sektir. 

• 9. - 18. maí – kennsla á Alma
Við upphaf tímabilsins verða allir starfsmenn komnir með aðgang að kerfinu. 
Leiðbeiningar fyrir uppsetningu á ótengdum útlánum í Alma. 
Leiðbeiningar fyrir uppsetningu á Alma „print daemon“ sem þarf til að tryggja 
sjálfvirka útprentun.

• 19.-23. maí - Undirbúningur viðtökuprófa kerfis og gagna
Við þurfum í sameiningu að undirbúa okkur fyrir það að fara í skoðun á því hvort 
grunnvirkni í Alma er rétt og einnig að gögnin okkar hafi skilað sér rétt úr Aleph. Þið 
munuð fá gátlista í hendur sem biðjum ykkur um að fara yfir og sannreyna að kerfið sé 
rétt uppsett fyrir ykkar safn. Á þessu tímabili útskýrum við fyrir ykkur hvað í þessu felst og 
til hvers er ætlast.  



Innleiðingaráætlun frh.
• 24. - 31. maí – Viðtökuprófanir

Í lokin sendum söfnum við saman athugasemdum sem þið hafið skráð 
hjá ykkur og komum þeim áleiðis til Ex Libris þ.a. þau atriði verði 
leiðrétt. Við biðjum ykkur að taka frá þennan tíma fyrir þetta verkefni. 
Það þjónar hagsmunum allra að gefa sér tíma í það þ.a. hægt verði að 
laga villur og ágalla á meðan enn er til þess svigrúm.

• 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.

• 9.-13. júní – Opnun kerfisins og daglegur rekstur



Það sem högun nýs kerfis byggist á

Heimskjarni (Community zone)

Landskjarni (Network zone)

Safnakjarni (Institutional zone)



Kerfishögun

Landskjarni (Network zone)
1 eining – sameign allra

Sameiginlegur bókfræðigrunnur, 
nafnmyndaskrá ofl. 

Safnakjarni (Institutional zone)
9 einingar

Safnahópar. Sjálfstæðar einingar.

Samtals 10 kerfislegar einingar



Heilbrigðis-
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Forði og eintök
• Breytt hugsun

• Forðafærsla fyrir hvert safn og safndeild
• Eintökin eiga heima í forðafærslunni

• Það getur verið eitt eintak eða hundruð eintaka í einni 
forðafærslu

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Geymsla

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Lesflokkar

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Almennt

3 eintök 1 eintak 13 eintök

Titill: Mýrin



Leit



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

• https://alm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/sea
rch?vid=354ILC_ALM:01000

https://alm.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=354ILC_ALM:01000


Förum inn í kerfið

• Innskráning og forsíða

• Lánþegaþjónusta
• Útlán, skil og sektir

• Lánþegaskrá og nýr lánþegi á safni

• Leit
• Forði og eintök

• Frátektir

• Rukk og aðrar tilkynningar

• Spurningar og svör




