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27. maí:   Primo útgáfa 4.9.13 gefin út, en að jafnaði eru 
4 til 6 þjónustupakkar á ári

28. maí:   Uppsetning í prófunarumhverfi

28. maí – 1. júní:   Skoðun og prófanir á nýrri útgáfu

1. júní:   Uppsetning í raunumhverfi, útlit breytist ekki, leitir.is     
verður lokaður milli kl 08:00 – 12:00

4. – 25. júní:   Aðlögun og úrbætur

2. – 11. júlí:   Nýtt útlit sett í loftið ef allt gengur að óskum.
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Kennsla á nýtt útlit verður hluti af árlegu ítarnámskeiði

Námskeið fyrir starfsfólk aðildarsafna Gegnis

Farið verður hringinn um landið og kynnt og kennt á nýja 
útlitið með haustinu

Námskeið auglýst í byrjun ágúst

Leiðbeiningar á vef – leitir.is og landskerfi.is

Mikilvægustu leiðbeiningar á vefjum verða uppfærðar 
seinniparts sumars eftir því sem tími gefst



Nýtt útlit á leitir.is eða …



Nýtt útlit - undirbúningur

• Sérfræðingar og „sérfræðingar“ kallaðir til

• Stórt háskólabókasafn – nokkur sjónarhorn

• Lítið háskólabókasafn

• Framhaldsskólabókasafn

• Stórt almenningsbókasafn

• „Almenningur“



Nýtt útlit - undirbúningur

• Jákvæðu niðurstöðurnar
• „liprara, snyrtilegra, einfaldara, spennandi, lítur vel út “

• „breyting í takt við það sem er að gerast í útlöndum“

• „skýrt viðmót“

• „ítarleitin skemmtileg“

• „útlit fínt, nútímalegra“

• „1000x betri leitarniðurstöður, útiloka-möguleikinn 
miklu sýnilegri í facettu“

• „leitarhnappar = betri staðsetning, stærra letur = miklu 
þæginlegra, táknmyndir = flottar“

• „betra fyrir listavinnslu“



Nýtt útlit - undirbúningur

• Neikvæðu niðurstöðurnar
• „leiðinlegt útlit, ekkert sem kallar á – kemur á móti 

auganu (Mínar síður)“

• „uppáhalds = ruglingslegt“

• „gamla betra, fleiri niðurstöður sjást, meiri upplýsingar“

• „of djúpt á Sýna aðeins í vinstri menu“

• „aðgangur að heildartexta = þarf að vera meira áberandi“

• „fellur of mikið saman“

• 300 bókasöfn = alltaf vandræði með staðsetningu



Áður en við höldum áfram …

… það er ekki búið að snurfussa! 



leitir.is

https://leitir.is/primo-explore/search?vid=ICE&sortby=rank&lang=is_IS
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Gegnir á leitir.is



From LMS Gegnir to OverDrive





Takk fyrir


