Fjernlånsbestilling i Oria for bibliotek
utenfor konsortiet
Alle bibliotek som er registrert i Base Bibliotek vil kunne logge seg på hvilken som helst instans av
Oria. Pålogging skjer ved hjelp av 7-sifred biblioteknummer og tilhørende passord fra Base Bibliotek.
BIBSYS velges som institusjonstilhørighet
Alle bibliotek er registrert som låntagere ved alle BIBSYS bibliotek.
Merk: På grunn av en IP-gjenkjenningsproblematikk så er det ikke alle som får bestillingsmuligheter
ved å bestille direkte fra oria.no. Gå da til nb.oria.no og søk i fanen «Alle bibliotek».

Pålogging for bibliotek
Du finner påloggingslenke oppe til høyre i Oria.
Påloggingsskjermen ser slik ut:

7-sifred biblioteksnummer fra Base Passord fra Base Bibliotek
Bibliotek

Valgt tilhørighet: BIBSYS, bruk
«Endre?» for å skifte tilhørighet

Bestilling i Oria
Når du har funnet dokumentet du ønsker å bestille klikker du på fanen «Finn og bestill». Du vil her
finne en lenke som sier at det finnes X antall bibliotek som har dokumentet.
Ved å klikke på lenken kan du se hvilke bibliotek dette gjelder og om dokumentet er tilgjengelig eller
ikke.

Du velger biblioteket du vil bestille fra ved å klikke på institusjonen.

Du vil få en oversikt over hvilke plasseringer (avdelinger) biblioteket har for dette dokumentet og
hvor mange eksemplarer. Klikk på en plassering for å se detaljer. Hvis biblioteket kun har en
plassering vises detalj-skjermen med en gang.

Du bestiller lån eller kopi ved å fylle ut skjemaene under Bestillingsmuligheter.

Velg "Work address" eller «Home address» i feltet for hentested (dette indikerer at dere skal få
materialet tilsendt og at det ikke skal settes på hentehylle hos biblioteket). Work address tilsvarer
postboks adressen. Hvis du ikke får opp Work- eller Home address i dette feltet velger du noe annet
og skriver i kommentar-feltet at boka skal sendes ditt bibliotek.
Klikk på «Bestill dokument» for å sende bestillingen.
Bestillingen vil sendes til det biblioteket du har valgt og man kan følge utviklingen og endring i status
via «Min konto». Velg hvilket bibliotek du vil sjekke statusen din hos i lsiten til venstre på Min konto.

Informasjon om fjernlån
Merk: Bestilling via Oria vil pr nå kun være en vanlig bestilling og ikke en fjernlånsbestiling.
Bestillende bibliotek må selv holde styr på hvilken sluttbruker man har bestilt på vegne av.
Det er planlagt en endring i Oria (i 2016) om å støtte at bestillinger fra Oria initierer en regulær NCIPfjernlånsforespørsel. Når Oria har denne endringen på plass må dette implementeres hos de ulike
systemleverandørene. Da vil regulær fjernlånsfunksjonalitet fungere og bestillingene vil komme inn i
begge systemer.
Merk: Det er pr nå ingen løsning på å vise hvem som har et elektronisk tidsskrift og hvilken
beholdning de har fra den generelle Oria instansen. En mulighet er å sjekke Oria-instansen til de
større institusjonene.
Merk: Det vil skjer endringer på tekster og navn på faner. Teksten på skjermbildene vil ikke
nødvendigvis være representative for de man finner i Oria.

Fra forsiden av Oria (klikk på logoen eller Nytt søk) så vil du finne lenker til de institusjonsspesifikke
instansene av Oria. Du vil også finne en lenke til oppdatert informasjon om fjernlån.

Mulighet til å velge å gå til en
bestemt instans av Oria

Lenke til oppdatert informasjon om
fjernlån

