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Hvernig upplifa notendur 

Gegnis kerfið?

• Átta þeir sig á því að Gegnir er 

samskrá Íslenskra bókasafna?

• Telja þeir að samskrá þýði að 

þjónusta sé samhæfð?

• Telja þeir að mögulegt sé að fá 

lánað það efni sem finnst í 

samskránni?



Er nóg?

• Að vera með samskrá?

• Að vera með 

sameiginlega 

lánþegaskrá?

• Að vera með 

sameiginlegan 

leitarvef?



Þessar spurningar lögðust mjög 

þungt á okkur við endurskoðun á 

gegni.is



Hvernig er hægt að koma 

skilaboðum um mismunandi 

þjónustu safna til skila á 

einfaldan og auðskiljanlegan 

hátt?



Flækjustigið er 

hæst í 

millisafna-

lánum



Okkar takmark er að vera með 

gegnsæjan, einfaldan og 

auðskiljanlegan leitarvef sem allir 

geta notað og átt kost á sömu 

þjónustu



Aðeins lítill hluti lánþega hefur 

raunverulega kost á að leggja inn 

millisafnalánabeiðnir. Samt sem 

áður eru millisafnalán fyrirferðar-

mikil þáttur á leitarvefnum



Hverjir eiga kost á 

millisafnalánum á gegnir.is

• Lánþegar háskólabókasafna
• Nemendur, kennarar, starfsmenn og 

aðrir skilgreindir lánþegar



Hvað kemur í veg fyrir að 

lánþegi geti sett inn beiðni?

• Vantar að skilgreina 

millisafnalánasafn í víðværum 

lánþegaupplýsingum

• Skírteini útrunnið 



Hvernig vita söfnin um 

beiðninar?

• Athuga þarf á hverjum morgni 

hvort beiðnir hafa borist (með 

keyrslu í MSL þætti)

• Sótt á sama hátt og listar yfir 

vanskil og rukk 

• Beiðnirnar settar í farveg

• Ekki þarf að nota millisafna-

lánþátt Gegnis til þess 



Vandamálið er..

• að flest 

aðildarsöfn 

Gegnis vita ekki 

hvernig eigi að 

setja inn 

skilgreiningu   

fyrir millisafna-

lánasafn



Jafnræði og bræðrarlag..



Ályktun fulltrúaráð Aleflis um 

samræmda vefþjónustu 

millisafnalána

• Í sameiginlegu bókasafnskerfi og leitarvef 
er ekki mögulegt að miðla upplýsingum 
um mismunandi þjónustu safnanna til 
notenda og því getur verið erfitt fyrir 
notendur að túlka  skilaboð frá kerfinu. 
Við endurgerð gegnir.is varð þetta 
sérstaklega sýnilegt hvað varðar 
millisafnalánin. Við hvetjum aðildarsöfn 
Gegnis til þess að skilgreina lánþega 
þannig að allir notendur Gegnis hafi rétt á 
að setja inn millisafnalánabeiðni og að 
þeim beiðnum sé sinnt hvort sem safn 
beini þeim til annars safns eða veiti sjálf 
þjónustu um millisafnalán.


