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Dagskrá
• Nýtt kerfi

• Kerfishögun

• Yfirfærsla gagna og kerfisstillingar

• Áskoranir og verkefni
• Helstu verkefni Lb
• Verkefni safnanna
• Nýjir verkferlar

• Fyrstu skref safnanna í nýju kerfi 
• Heimildir (persónulegar heimildir)
• Kennsla 

• Önnur mál



Arftaki Gegnis og leitir.is  



Verkefnið

• Innleiða nýtt bókasafnskerfi sem arftaka núverandi 
Gegnis og leitir.is

• Greina og innleiða nýja verkferla

• Umbylta leitir.is 
• Aðstoða mismunandi notendahópa og söfn að nálgast sitt 

efni

• Samþætting við önnur kerfi 
• Island.is

• Nemendakerfi

• Greiðslugáttir til að getað borgað sektir og gjöld á netinu



Innleiðing
Hvar erum við stödd?



Staða mála

• Erum í miðri innleiðingu

• Fengum fyrstu drög af kerfi og gögnum sumarið 
2021
• Næsta gagnahleðsla í okt.-nóv.

• Alls konar stillingar og gagnahreinsun í gangi

• Kynningar og kennsla á vorönn 2022



Kerfishögun

Alma er uppbyggð af 3 „zones“ :

CZ = Community Zone
• Hýsir gögn sem eru tiltæk til afnota fyrir ExLibris viðskiptavini um 

allan heim, s.s. bókfræðifærslur, ýmsar nafnmyndaskrár og lýsigögn 
fyrir rafræn gagnasöfn

NZ = Network Zone = Hýsir samskrá Gegnis, þ.e.a.s. bókfræðigögn og 
nafnmyndaskrána okkar, auk afrits af þjóðskrá

IZ = Institution Zone = Hýsir safnahóp og þau gögn/færslur sem 
tilheyra þeim söfnum beint

• Hér eiga bókasöfnin heima

COMUNITY ZONE





Aleph og Alma mjög ólík kerfi
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Yfirfærsla gagna er ekki 

=



Heldur

=



Söfn frá 11 stjórnunareiningum í Aleph voru 
flutt í 9 safnahópa í Alma –> 
Árekstrar í stöðum og stillingum



Árekstrar í eintakastöðum og 
lánþegastöðum
• Gögnin koma frá fleiri en einni stjórnunareiningu í 

Aleph

• Kóðar fyrir eintakastöður og lánþegastöður eru ekki 
eins yfir landið 
• Veldur árekstrum þegar söfn raðast inn í sama Alma 

safnahóp



Rennilásaaðferðin

• Stjórnunareiningar voru fluttar yfir í sinn 
safnahóp í ákveðinni röð
• Fyrsta stjórnunareiningin „ræður“ kóðunum

• Hinar stjórnunareiningarnar fylla í götin, koll af kolli

• Hvað réði röðinni?
• Mismunandi eftir safnahópum

• Markmiðið að fækka árekstrum eins og kostur var



Tiltekt í lánþegastöðum
• Vantar samræmi á milli landshluta í Gegni sem 

veldur ruglingi í Alma
• Almennur lánþegi í almenningssafni á Norðurlandi lendir 

sem nemandi á yngsta stigi í Alma
• Sumir framhaldsskólanemendur verða kennarar og 

öfugt!

• Nauðsynlegt að breyta kóðum á bak við sumar 
lánþegastöður

• Breytingar strax
• Söfnin verða upplýst um framgang verkefnisins

• Upplýsingabréf var sent í byrjun vikunnar



Starfsmenn eru líka lánþegar
• Alma gerir ekki greinarmun á lánþegum og 

starfsmönnum

• Allir eru lánþegar
• Starfsfólk fær að auki úthlutað hlutverkum til að getað unnið 

sína vinnu.
• Allir sem vinna í kerfinu verða með persónulegar heimildir í 

kerfið => eigin notandanafn / lykilorð

• Starfmenn þurfa að vera virkir lánþegar á sínu eigin 
safni í Aleph til að flytjast yfir 

• Söfnin þurfa að senda okkur upplýsingar um starfsmenn 
ásamt hlutverkum til að fá heimildir í Ölmu 
• Útbúið verður vefform til að skrá starfsmenn og velja hlutverk



Nauðsynlegt að samræma stillingar

• Stöðum og stillingum verður breytt án þess að haft 
verði samband við söfnin að fyrra bragði
• Á við eintök, lánþega, útlán o.s.frv.

• Breytingar verða skráðar á vef Landskerfis
• Ef um meiriháttar breytingar er að ræða verður haft 

samráð við söfnin



Forði og eintök
• Breytt hugsun

• Forðafærsla fyrir hvert safn og safndeild
• Eintökin eiga heima í forðafærslunni

• Það getur verið eitt eintak eða hundruð eintaka í einni 
forðafærslu

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Geymsla

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Lesflokkar

Forðafærsla: 
Bókasafnið á Reyðarfirði 

– Almennt

3 eintök 1 eintak 13 eintök

Titill: Mýrin



Tímalína – Alma og Primo VE

Tími Verkefni

maí 2021 Uppsetning kerfis og fyrsta hleðsla gagna

júní – september 2021 Prófanir á uppsetningu og gögnum

ágúst 2021 – febrúar 2022 Kerfin stillt miðað við okkar uppsetningu og þarfir 

október – nóvember 2021 Önnur gagnahleðsla

desember 2021 – febrúar 
2022

Seinni prófanir á uppsetningu og gögnum

júlí – desember 2021 Lánþegar – auðkenning við Island.is / nemendakerfi 

febrúar – júní 2022 Kynningar og kennsla

maí 2022 Lokaskrefið – yfirfærsla gagna frá Gegnir (Aleph kerfi)

júní 2022 Formleg kerfisskipti – byrjað að vinna í Alma/Primo VE



Hvernig lítur barnið út?
Mælaborð / dashboard



Sami leitargluggi fyrir allt efni



Niðurstöðulisti



Verkþættir
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Verkferlar

• Það þarf að endurskoða alla verkferla

• Passa sig að vinna með kerfinu en ekki á móti

• Samþætting við önnur kerfi
• Nemendakerfi

• Bókfræði 

• Skýrslur aðgengilegar – mjög hjálplegar



Hlutverk safnanna

• Lagfæra gögnin þegar leiðbeiningar þess efnis berast

• Skrá starfsmenn til að fá notendaheimildir

• Læra á kerfin
• Vefkynningar 

• Vefkennsla

• Sannreyna gögnin sín 
• Eru lánþegar, eintök og fleira til staðar?

• Vera andlega tilbúin fyrir kerfisskiptin



Kennsla á kerfin

• Fyrst og fremst kennsla á vef (videó, fjarkennsla)

• Leiðarljósið er að miða kennslu á nýtt kerfi svo að 
hún nýtist flestum

• Stuttar kynningar á vef

• Námskeið - kennsla á vef 

• Námsáætlun tilbúin í febrúar
• Nauðsynlegt að skrá sig á námskeiðin

• Námskeið og stuttar áminningar (videó) eftir opnun 
kerfisins



Önnur mál



• Byggir á Overdrive veitunni
• Almenningsbókasöfn í Gegni eru aðildarsöfn

Nýmæli:

• Libby appið – íslenska sem tungumál (fljótlega)!
• beina lánþegum á Libby appið

• Overdrive appið – á útleið
• verður fjarlægt úr Apple App Store, Google Play og Microsoft 

Store í febrúar 2022



Stafrænt bókasafnskort 

Umsókn í bókasafnasjóð 15. október síðastliðinn

Heiti: Stafrænt bókasafnskort í veskisöpp í snjallsíma



Stutt lýsing í umsókninni

„Verkefnið miðar að því að gera fjölbreyttan safnkost 
og þjónustu bókasafna í landinu aðgengilegri, 
notenda- og umhverfisvænni en nú er með því að 
breyta bókasafnskortum úr plastkortum í stafræn kort 
sem geymd eru í veskisöppunum, Apple Wallet og 
íslenska veskisappinu SmartWallet í snjallsíma. Með 
þessu móti er lánþegi alltaf með bókasafnskortið við 
hendina í snjallsíma og á hægt um vik að nálgast 
fjársjóði bókasafna þegar honum hentar. Slík kort 
bjóða upp á möguleika á gagnvirkni í framtíðinni.“ 



Umsóknin

• Umsækjendur
• Landskerfi bókasafna hf., Smart Solutions, 

Amtsbókasafnið á Akureyri, Borgarbókasafnið, Bókasafn 
Akraness, Bókasafn Árborgar, Bókasafn Garðabæjar, 
Bókasafn Hafnarfjarðar og Landsbókasafn Íslands-
Háskólabókasafn.

• Ef samþykkt þá
• Fái umsóknin brautargengi verður byrjað að innleiða

stafræn bókasafnskort í núverandi Gegni

• Miðlæg lausn fyrir Gegnissöfn

• Á framhlið korts birtist Gegnis/leitir.is lógó



Tilbúnar til spjalls

• Í hléum verða Landskerfiskonur Sigrún og 
Sveinbjörg frammi til að ræða málin hvort sem það 
eru kerfisskiptin eða önnur málefni sem tengjast 
Landskerfi bókasafna




