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Innihald

• Gæðastjórnun bókasafnskerfisins 

• Leitir betrumbættar

• Notendaskrá Gegnis  

• Nýir þjónustu pakkar 
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Allir verkþættir
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Aðferðir við að efla gæði 

bókasafnskerfisins

• Skrá sig á póstlistann

• Þjónustuvefur

• Leiðbeiningar til safna

• Námskeið

• Námsgögn

• Námskeiðahald verður í lágmarki í 

haust þar sem bæði eru fáar kerfislegar 

nýjungar og fá aðildarsöfn hafa bæst við
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Aðferðir við að efla gæði 

bókasafnskerfisins, frh.

• Kerfislegar aðferðir:

• Nýjar útgáfur 

• Þjónustupakkar

• “Hot fix”

• Viðhald kerfisskráa

• Kerfislegar lagfæringar á gögnum

• Uppfærsla á biðlara
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Starfsmannaaðgangur - biðlari

• Nauðsynlegt er að uppfæra 

biðlarann á hverri starfsmanna-

tölvu eftir uppsetningu á nýjum 

útgáfum og þjónustupökkum

• Einnig er nauðsynlegt að breyta 

biðlara samkvæmt leiðbeiningum 

þegar póstur þess efnis berst frá 

LB.
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Leitir

• Mæta þörfum notenda, bæði 

almennra notenda og starfsmanna 

bókasafna, með nýjum og betrum-

bættum leitarindexum
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Tegund staðsetningar

• Rétt skilgreining á “Tegund 

staðsetningar” í eintakaforminu er 

forsenda þess að hægt sé að ná út 

réttum hillulistum

• Hillulistar eru nauðsynlegir til að 

tiltekt í safnkosti bókasafna 

endurspeglist í bókasafnskerfinu

• Ein tegund tiltektar er kerfisleg 

eignatalning
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Leitir betrumbættar –

Nýir indexar
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Gegnir.is

• Ný forsíðuleit 

(Google 

væðing) á 

gegnir.is kallaði 

á breytingar á 

indexum
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Markmiðið var að..

• ..gera niðurstöður leitar gegnsærri 

fyrir notandann

• Samræma eins og mögulegt er  

leitarskilyrði og niðurstöður 

(samkvæmt skilgreiningu indexa) og 

birtingu fullrar færslu
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Notendaskrá Gegnis –

samvinnuverkefni safnanna
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Notendaskrá

• Notendaskrá Gegnis er samvinnuverkefni 
Landskerfis bókasafna og aðildarsafna 
Gegnis

• Landskerfi bókasafna sér um að viðhalda 
upplýsingum úr þjóðskrá, hlaða inn 
upplýsingum um nemendur frá skólum, 
o.s.frv.

• Aðildarsöfn Gegnis bera ábyrgð á viðhaldi 
upplýsinga sem lúta að ákveðnum söfnum 
eins og að gefa notendum heimildir til að 
nota ákveðið safn, uppfæra símanúmer,   
tölvupóstföng, o.s.frv.
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Notendaskrá Gegnis

• Víðværar (e. global): Upplýsingar sem eru samnýttar af 

öllum þátttökusöfnum kerfisins, eins og nafn og kennitala, 

eru fengnar úr þjóðskrá. 

• Staðbundnar (e. local): Upplýsingar sem einungis eiga 

við tiltekið safn, þ.e. heimildir lánþega innan þess. 

Nafn, kennitala, heimili, 

strikamerki

Heimildir 

á safni A

Heimildir 

á safni B

Heimildir 

á safni C
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Notendaskrá

• Mánaðarlega er notendaskrá Gegnis 

uppfærð. Upplýsingum úr þjóðskrá er 

hlaðið inn í kerfið fyrir einstaklinga sem 

hafa íslenska kennitölu og eru búsettir 

hérlendis. Söfn þurfa því yfirleitt aðeins að 

gera lánþega virka í sínu safni en ekki að 

frumskrá þá

• Þar sem notendaskráin er sameiginleg er 

nauðsynlegt að samræma vinnubrögð við 

skráningu í hana
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Lánþegaskrá

Áræðanleiki lánþegaskrár skiptir máli fyrir

• útsendingu rukkbréfa 

• útsendingu intrumbréfa

• tölfræði (lánþegar og útlán)
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Nýir þjónustupakkar 

Verklag, áætlun og breytingar
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Af hverju þjónustupakkar?

• Þjónustupakkar innihalda 

•Leiðréttingar á villum

•Minniháttar viðbætur á virkni

•Tæknilegar breytingar sem eru 

nauðsynlegar til framþróunar kerfisins
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Hversu oft þarf að setja upp 

þjónustupakka?

• Ex Libris sendir frá sér þjónustupakka 

fjórum 

• sinnum á ári, í janúar, apríl, júlí og 

október

• Stefna Landskerfis bókasafna er að setja 

upp þjónustupakka tvisvar á ári og þá tvo 

pakka samtímis
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Hvernig sjáum við breytingar 

í þjónustupökkum?

• Fyrir endanotendur eru breytingarnar 

yfirleitt smávægilegar

• Oft eru breytingarnar þannig að 

notendur vita að eitthvað er öðruvísi 

en hvað það er...

• Aðallega eru þetta breytingar á 

grunnvirkni kerfisins og einnig í nýjum 

verkþáttum sem eftir er að sníða 

agnúana af
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Breytt verklag

• Hingað til höfum við höfum prófað virkni 

þjónustupakka hjá Landskerfi bókasafna 

• Landskerfið er ekki bókasafn

• Erfitt er að herma eftir raunverulegum 

aðstæðum

• Verkþættir og verkferlar sem fáir nota þurfa 

sérstaka athygli

• Núna hafa söfnin verið virkjuð í prófanir til að 

koma í veg fyrir óþarfa vandamál hjá 

notendum
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Nýir þjónustupakkar

• Undanfarnar vikur hafa starfsmenn LB 

ásamt Ex Libris unnið að uppsetningu 

á þremur síðustu þjónustupökkum 

Gögn og kerfistöflur í raun- og 

prófunarumhverfi hafa verið samhæfð

• Uppsetning og aðlögun í  prófunar-

umhverfi 

• Prófanir með þátttöku aðildarsafna 
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Hvað er nýtt?

• Leiðrétting á fletti-indexum

• Leiðrétting á uppfærslu úr nafnmyndaskrá

• Lagfæringar á pöntunarstöðu og 
uppfærslu eyrnarmerkingar

• Möguleiki að setja á sérstakt hljóðmerki 
þegar bók er skilað með frátekt 

• Nýir möguleikar á að tryggja öryggi 
tölvupósts sem sendur er í gegnum 
biðlarann

• Ýmsar lagfæringar sem stuðla að auknum 
hraða og skilvirkni kerfisins
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Þjónustupakkar -

Uppsetning í raunumhverfi

• Uppsetning þjónustupakka í 

raunumhverfi verður framkvæmd 

nk. mánudag, 11. maí

• Gegni verður lokað á  sunnudags-

kvöldið vegna afritatöku og 

undirbúnings

• Kerfið verður lokað fram eftir 

mánudeginum 
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Þjónustupakkar –

Leiðbeiningar og biðlari

• Leiðbeiningar um uppfærslu biðlara 

verða sendar út á mánudagsmorgun

• Biðlari verður uppfærður með “version 

check”

• Leiðbeiningar sendar út á mánudaginn

• Samantekt á breytingum send út

• Uppfærðar leiðbeingar á þjónustuvef
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Fyrirspurnir?


