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Útgáfa 16 – hvað er nýtt?

• Einfaldara kerfi

• Breytt viðmót

• Nýtt vinnuflæði

• Prentun og tilkynningar

• Lyklun

• Útlán og stjórnunareiningar



Hvað er annað nýtt?



Einfaldara kerfi

• Færri verkþættir

• 5 þættir í stað 10

• Hætt var við sérstakan:

• Leitarþátt

• Verkstjórnarþátt

• Stjórnunarþátt

• Eintakaþátt

• Aðfanga- og tímaritaþættir voru 
sameinaðir



Leitir

• Hætt var við sérstakan 

leitarþátt í hverjum verkþætti 

en sameiginlegur leitarþáttur er 

aðgengilegur frá öllum þáttum

• Öflugri leit

• Flókin leit gerð einföld



Hvað varð um virkni þeirra 

þátta sem hætt var við?

• Eintakaþáttur rann inn í 

skráningarþáttinn

• Verkstjórn tilheyrir nú hverjum 

þætti, eins og skráningu, 

útlánum o.s.frv.

• Virkni stjórnunarþáttar var 

komið fyrir innan hvers 

verkþáttar eftir því sem við átti



Aðföng og tímaritahald

• Til að bæta verkflæði og 

auðvelda notkun voru þessir 

þættir sameinaðir



Viðmót

• Viðmót líkist Windows Explorer 

• Skjárinn skiptist í þrjá hluta

• Engin kerfisstika

• Lítil ljósblá tákn neðst á skjánum

• Sameiginlegur leitarþáttur 

aðgengilegur alls staðar



Leit
Leitarniðurstöður

Skoða færslu Kerfisþættir



Nýtt vinnuflæði

• Vinnuhópar á vegum ICAU og 

NAAUG unnu með Ex Libris við 

að hanna nýja biðlarann

• Hugsunin var HVERNIG er 

best að haga vinnunni en ekki 

HVAÐ er verið að gera

• Færri verkþættir – færri 

skjámyndir – o.s.frv.



Prentun og tilkynningar

• Bylting í prentun og 

uppsetningu bréfa

• Byggir á XML / XSL tækni

• Endurgera verður öll bréf sem 

notuð eru í kerfinu

• Meiri sveiganleiki og fallegri 

tilkynningar



Tölvupóstur

• Nú á kerfið að halda utan um 

tölvupóst sem ekki kemst til 

skila

• Óhætt að mæla með að sendar 

séu tilkynningar með tölvupósti



Lyklun 

• Umbætur í lyklun

• Hægt að lykla og vera með 

kerfið opið á sama 

tíma(Pararell indexing)

• Allt byggir þetta er þó háð 

vélarafli



Útlán og stjórnunareiningar

• Sérstaklega var reynt að leysa 

vandamál sem lúta að 

uppsetningum með mörgum 

stjórnunareiningum 

• Margt mun verða auðveldara í 

útlánum en annað ekki

• Engin breyting varðandi 

“endurnýja allt”



Tímaáætlun



Tímaáætlun

• Tímaáætlun kveður á um að 

Gegnir opni í nýrri útgáfu      

15. júlí næstkomandi

• Gegnir verður lokaður vikuna 

áður eða ca. frá 10. júlí

• Tímaáætlunin er mjög knöpp 

og lítið má út af bera



Ef Gegnir er lokaður, hvað þá?

• Ótengd útlán 

• Nauðsynlegt að nota biðlarann 

fyrir útgáfu 16 við útlán

• Útlánum síðan hlaðið inn eftir að 

kerfið kemur upp aftur

• Hægt að leita á gegnir.is

• Allir aðrir þættir lokaðir 



Verkefnaáætlun

• Uppfærslu í útgáfu 16 er skipt í 

sex megin verkþætti:

• Starfsmannaaðgang

• Vef - gegnir.is

• "Upgrade Express"

• Prófanir og skýrslugerð 

• Tilkynningar og bréf

• Kynning og kennsla



Starfsmannaaðgangur

• Þýðing
• Allt sem viðkemur leitum og útlánum 

verður tilbúið í júlí sem og aðrir aðrir 
þættir að hluta 

• Þýðing á skráningarþætti, 
millisafnalánum, aðföngum og 
tímaritahaldi verður tilbúið um 
áramótin 2006/07

• Biðlari
• Verður fyrst sendur út í byrjun júlí og 

síðan betrumbætt útgáfa um áramót



Starfsmannaaðgangur, frh.

• Heimildir

• Vegna breytinga milli útgáfna þarf að 

yfirfara allar notendaheimildir 

starfsmanna

• Þetta er mikil vinna sem verður að 

gerast að mestu í nýju útgáfunni 

• Úlánaheimildir verða þó í lagi 

opnunardaginn

• Hugsanlegt vandræði með einstaka 

verkþætti – hafa samband strax ef það 

gerist



Gegnir.is

• gegnir.is var hannaður frá 

grunni fyrir útgáfu 16

• Vefurinn er að mestu tilbúinn 

en það á eftir að fínpússa hann 

með raungögnum



“Upgrade express”

• “Upgrade express” er verkferli 

sem auðveldar uppfærslu á 

milli útgáfna

• “Upgrade express” er:

• Hugbúnaður

• Leiðbeiningar

• Ex Libris framkvæmir “Upgrade 

express” þátt uppfærslunar



Prófanir og skýrslugerð

• Sérfræðingar í faghópum og 

aðrir sérfræðingar sjá um 

prófanir á sínu verksviði

• Undirbúingur prófanna er 

hafinn

• Prófanir verða í lok maí og júní

• Það gæti þurft að endurtaka 

gagnahleðslu og prófanir



Tilkynningar og bréf

• Gjörbylting er á aðferðafræðinni 

á bak við tilkynningar og bréf 

• Gera þarf öll bréf og tilkynningar  

frá grunni

• Helstu bréf (útlánarukk) verða 

tilbúin en ekki er áætlað að þessi 

verkþáttur verði að fullu búinn 

fyrr en um áramótin



Kennsla og leiðbeiningar

• Lágmarks leiðbeiningar verða 

sendar út fyrir opnun

• Starfsfólk á að geta 

framkvæmt helstu aðgerðir 

• Kynningar og námskeið verða í 

lok ágúst og september



Fyrirspurnir?


