Tímarit - Endurnýjun áskrifta
Að opna væntanleg eintök fyrir næsta ár.
24.11.2022 / Landskerfi bókasafna hf.

1. Melding um að kominn sé tími á að endurnýja áskrift birtist á
verkefnalistanum. Smella á Beðið eftir endurnýjun.
2. Finna áskrift og velja „Breyta.
3. Laga endurnýjunardag.
4. Smella á áskriftafærsluna og velja „Skoða eintök“ undir þrípunktunum.
5. Þar skal velja „umsjón með völdum atriðum“ og velja „opna væntanleg
eintök“. Vista eintök ef allt er rétt.
6. Laga ef villa er í væntanlegum eintökum.
7. Fara til baka í „Upplýsingar um innkaupapöntunarlínu“. Endurtaka skref
4-5 (6) fyrir hverja forðaáskrift.
8. Velja „Endurnýja“ þegar búið er að opna öll væntanleg eintök.
Skref 1.

Þegar komið er að því að endurnýja áskriftir birtist melding á verkefnalistanum.
Undir „Pöntunarlínur“ þarf að smella á línuna „Beðið eftir endurnýjun“.

Þá fer kerfið yfir á síðu sem heitir „Innkaupapöntunarlínur til endurnýjunar“.
Tímaritin sem eru komin á endurnýjunardag fá stöðuna „Bíður eftir handvirkri
endurnýjun“.
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Skref 2.

Þá þarf að finna tímaritið sem á að endurnýja og smella á „Breyta“.

Nú opnast pöntunin og þá þarf að fara niður í gluggann sem heitir
„Endurnýjun“.
Skref 3.

Þar þarf að breyta dagsetningunni þannig að hún sé í desember á næsta ári. Ef
vill þá er hægt að breyta áminningartímabilinu (hversu mörgum dögum fyrir
dagsetninguna mun verkefnið birtast í verkefnalistanum).

Skref 4.

Þegar búið er að laga upplýsingar í endurnýjunarglugganum skal fara efst á
síðuna og smella á þrípunktana við áskriftafærsluna og velja „skoða eintök“.

Skref 5.

Þá opnast listi yfir eintökum. Hér þarf að fara í „umsjón með völdum atriðum“
og velja „Opna væntanleg eintök“.
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Nú opnast gluggi með lista yfir
væntanlegum eintökum ársins. Hér
þarf að yfirfara að allt sé rétt áður
en smellt er á „Vista eintök“. Ef listi
af væntanlegum eintökum er ekki
réttur skal smella á „Fleygja“.
Það þarf að bíða eftir því að kerfið
hætti að vinna áður en farið er í
næsta skref.

Skref 6.

Aðeins skal fara í skref 6 ef listi yfir væntanlegum eintökum var rangur.
Annars skal fara beint í skref 7.
Ef færslan birtist ekki rétt þarf að fara inn í
lýsigagnaritilinn og laga hana. Það er gert
með því að smella á hlekkinn fyrir forðann
hægra megin á skjánum undir „Staðsetning“
(efst uppi á litlum skjáum).

Svo skal smella á „Breyta“.

Nú opnast færslan í lýsigagnaritlinum. Þar þarf að byrja á því að eyða út línum
853 og 590 með því að smella inn í hverja línu, fara í „Breytingaraðgerðir“ og
velja „Fjarlægja reit“ (einnig er hægt að smella á Ctrl+F6).
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Næsta skref er að opna rétt færslusnið aftur. Það er gert með því að smella á
„Ctrl+E“ og velja rétta komuspá. Þá opnast línur 853 og 590 aftur inni í
færslunni.

Næst skal smella inn í línu 853 og ýta á F3
takkann á lyklaborðinu. Nú er hægt að fylla
út réttar upplýsingar í komuspána miðað við
næsta ár og smella á „Loka“.
Það er hægt að skoða upplýsingar um tímarit
á www.bit.ly/komuspa.

Nú er komið að því að opna væntanleg eintök aftur.
Það er gert með því að fara í færsluaðgerðir og
smella á opna væntanleg eintök
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Ef eintökin birtast rétt skal smella á Vista annars skal fara í fleygja og laga
færsluna með því að endurtaka skref 6.
Athugið það þarf að bíða þar til glugginn með eintökunum er horfinn af skjánum. Það þarf að passa
að ýta ekki aftur á vista þó að kerfið virðist vera búið að hugsa. Listinn mun hverfa sjálfur.

Síðasta skrefið er að fara í „Vista og losa færslu“ (eða smella á Ctrl+Alt+R) og
svo smella á „Fela lýsigagnaritil“ neðst í vinstra horninu.
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Skref 7.

Nú þarf að fara til baka í pöntunarlínuna með því að smella á örina við hliðina á
„Listi yfir eintök“.

Ef það eru fleiri forðaáskriftir í innkaupapöntunarlínunni sem þarf að endurnýja
skal endurtaka skref 4 og 5 (6 ef þarf).
Skref 8.

Þegar búið er að opna öll væntanleg eintök í pöntunarlínunni er komið að því
að endurnýja pöntunarlínuna með því að smella á „Endurnýja“ efst uppi .

Nú er búið að opna ný eintök fyrir næsta ár og endurnýja pöntunarlínuna. Það
skal endurtaka þetta fyrir öll þau tímarit sem eru komin með stöðuna „bíður
eftir handvirkri endurnýjun“.

Það koma sér leiðbeiningar um hvernig skal endurnýja Vikuna, Syrpuna,
Andrés Önd og Lifandi vísindi fyrir þá sem þurfa að færa áskriftir á rétta
færslu.
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