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Yfirfærsla gagna er ekki 

=



Heldur

=



Upplýsingarnar passa ekki

• Upplýsingar frá Aleph passa ekki alltaf inn í Alma

• Þumalputtareglan er að hægt er að nota mörg svið 
og reiti í Aleph en færri í Alma

• Púsluspil að koma nauðsynlegum upplýsingum fyrir 
í Alma



Kerfishögun
Alma er uppbyggð af 3 „zones“ :

CZ = Community Zone
• Hýsir gögn sem eru tiltæk til afnota fyrir ExLibris viðskiptavini um 

allan heim, s.s. bókfræðifærslur, ýmsar nafnmyndaskrár og lýsigögn 
fyrir rafræn gagnasöfn

NZ = Network Zone = Hýsir samskrá Gegnis, þ.e.a.s. bókfræðigögn og 
nafnmyndaskrána okkar, auk afrits af þjóðskrá

IZ = Institution Zone = Hýsir safnahóp og þau gögn/færslur sem 
tilheyra þeim söfnum beint

• Hér eiga bókasöfnin heima





Söfn frá 11 stjórnunareiningum í Aleph
voru flutt í 9 institutions í Alma 



Tölfræði

Institution ALM LBS GRUNNSK HR FRAMSK HALA

Bókfræðifærslur 277.432 740.080 94.798 97.603 84.541 151.946

Forðafærslur 1.677.797 833.528 715.975 26.222 230.562 82.714

Eintök 2.436.889 1.054.144 1.588.114 21.442 300.168 94.312



Aleph og Alma mjög ólík kerfi
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Bókfræðifærslur

• Hver „institution“ (IZ) er með sinn eigin 
bókfræðigrunn
• Með eintakatengdu efni

• Greinifærslur og rafrænt efni á heima í „network zone“

• Færslurnar sem eiga heima í IZ eru síðan tengdar 
upp í „network zone“ 
• Það verður stanslaust „sync“ á milli





Skráning = Resources



Fulfillment = útlán og fleira



Acquisition =
Aðföng



Institution (IZ)



Network (NZ)



Community zone (CZ) 



Network Zone

• Ath: Í „network zone“ eiga allir titlar að vera 

• Ekki hægt að leita að „Physical titles“
• Eintökin eiga heima í IZ og þess vegna er ekki mögulegt 

að finna „Physical titles“ í NZ

• Velja „All titles“ til þess að finna allt

• Ef þið finnið ekki í NZ athugið IZ 

• Tengingar á milli færslna vantar
• Greinifærslur tengjast ekki móður og öfugt



Forði og eintök
• Breytt hugsun

• Forðafærsla fyrir hverja 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





Árekstrar í eintakastöðum og 
lánþegastöðum
• Gögnin koma frá fleiri en einni stjórnunareiningu í 

Aleph
• „Split & Merge“

• Sjö af níu Alma safnahópar (institutions) eru 
„merge“ tilvik
• Tveir safnahópar eru ekki „merge“ (HR og LHÍ)

• Kóðar fyrir eintakastöður og lánþegastöður eru ekki 
eins yfir landið 
• Veldur árekstrum þegar söfn raðast inn í sama Alma 

safnahóp



Rennilásaaðferðin

• Stjórnunareiningar voru fluttar yfir í sinn 
safnahóp í ákveðinni röð
• Fyrsta stjórnunareiningin „ræður“ kóðunum

• Hinar stjórnunareiningarnar fylla í götin, koll af kolli

• Hvað réði röðinni?
• Mismunandi eftir safnahópum (institution)

• Markmiðið að fækka árekstrum eins og kostur var



Yfirlit yfir árekstrana

• Á vef Landskerfis eru skjöl fyrir hvern safnahóp
• Kerfin > Innleiðing Alma og Primo VE > Prófanir > Skjöl 

frá Landskerfi

• Merkingar: 
• Rautt letur ef upp koma stórvægilegir árekstrar

• Dæmi: Nemar í framhaldsskóla fá lánþegastöðu kennara og 
öfugt. 

• Blátt letur táknar lítilsháttar breytingu 
• T.d. orðalag - enginn munur á virkni



Dæmi um eintakastöður:

Dæmi um lánþegastöður:



Tilgangur prófana

• Er að sannreyna að gögnin hafi flust rétt yfir í Alma

• Það er engin þörf á að prófa virkni kerfisins núna

• Virkniprófanir verða framkvæmdar seinna í sumar

• Hafa í huga:
• Bókfræðigögn og eintök voru dregin út úr Aleph síðustu 

vikuna í apríl

• Lánþegar og útlánaupplýsingar voru dregin út úr Aleph
fyrstu vikuna í maí



Hvað á prófa?

• Bókfræðifærslur

• Forðafærslur (Holdings)

• Eintök

• Berið saman upplýsingar í Aleph og Alma

• Gerið leit með mismunandi indexum



Prófa í fleiri en einni „institution“

• Það þarf að prófa í fleiri „institutions“. Þau ykkar 
sem gera það fá heimilir til þess

• Nauðsynlegt að skrá sig inn í hverja IZ



Hvað vitum við?

• Íslenskar nafnmyndir eru ekki tilbúnar

• SYS númer frá Aleph var sett í svið 035

• Það vantar TYP sviðin

• Það voru búin til 995 og 996 svið fyrir íslensk 
mannanöfn



Hjálpargögn

• Vefur Landskerfis (best að vera innskráð)
• https://www.landskerfi.is/kerfin/innleiding-almaprimo-ve/profanir/profanir

https://www.landskerfi.is/kerfin/innleiding-almaprimo-ve/profanir/profanir


How to test the migrated data

• Hafa leiðbeiningarnar til hliðsjónar

• Ekki prófa neina virkni
• Þá breytum við gögnunum

• Ef þið finnið villur – reynið að finna 2-3 önnur dæmi

• Notið verkbeiðnakerfið til að senda villur og 
ábendingar

• Ef þið eruð í vanda hringið 

• Hægt að hittast á teams og skoða skjái saman



Orðalisti Aleph og Alma

• Glossary frá Harvard:

• https://wiki.harvard.edu/confluence/display/Librar
yStaffDoc/Alma+Glossary+with+Crosswalks

• Orðalisti yfir hugtök í Aleph og Alma frá SUNY

• https://slcny.libanswers.com/faq/238875

https://wiki.harvard.edu/confluence/display/LibraryStaffDoc/Alma+Glossary+with+Crosswalks
https://slcny.libanswers.com/faq/238875


Takk 


