Påloggingsveiledning til Oriå
Oria søker i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrift, musikk, filmer med mer.
Når du logger på kan du bestille dokumenter og kopier, lagre søk og fornye lån.

Gå til oria.no. Du logger på ved å klikke på «Logg på» oppe til høyre i toppmenyen.

Du kommer da til påloggingssystemet Feide. Påloggingsrutiner er forskjellige for ulike brukergrupper.
Veiledningen er derfor delt inn i ulike grupper:
1. Studenter og ansatte ved en høyskole eller et universitet
2. Andre bibliotekbrukere




Studenter og ansatte som ikke finner sin institusjon i listen
Ansatte ved universitetssykehus som betjenes av universitetsbibliotek
Eksterne brukere

1. Studenter og ansatte ved en høyskole eller et universitet
Velg den institusjonen du studerer eller er ansatt ved.

Du kan endre institusjon ved å klikke på «Endre?»
Logg på med brukernavnet og passordet du bruker til å logge på nettverket til denne institusjonen.

Hvis du mangler brukernavn og/eller passord kan du klikke på lenken «Glemt brukernavn og
passord?». Her vil du finne kontaktinformasjon til brukerstøtte ved den valgte institusjonen og
eventuelt mulighet til å endre passord. Dersom du fortsatt har problemer med pålogging i Oria, ta
kontakt med ditt bibliotek.

2. Andre bibliotekbrukere
a. Studenter og ansatte som ikke finner sin institusjon i listen
b. Ansatte ved universitetssykehus som betjenes av universitetsbibliotek
c. Eksterne brukere
Dersom din institusjon ikke er med i listen, du er ansatt ved et sykehus som betjenes av et
universitetsbibliotek (f.eks. Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus), eller du er en
ekstern bruker av biblioteket, velger du Bibsys som tilhørighet (nederst på listen).

Du logger på med låntaker-ID som brukernavn. Passord bestiller du ved å klikke på «Glemt
brukernavn og passord?», og deretter på «Bytt passord».

Velg fanen «Glemt/Hent passord» og skriv inn din låntaker-ID for å få tilsendt et passord.
Passordet kan brukes fra påfølgende dag.

Hvis du ikke vet brukernavnet/låntaker-ID, kan du bruke fanen «Glemt brukernavn».

Melding om «Ugyldig brukernavn» kan skyldes følgende:
-

Institusjonen din befinner seg i nedtrekkslisten likevel
Du kan ha skrevet feil låntaker-ID
Du er så ny som låntaker at systemet ikke har blitt oppdatert. Låntakerregisteret blir
oppdatert hver natt. Du kan derfor prøve å hente passord påfølgende dag.

Ta kontakt med din institusjon eller ditt bibliotek, hvis du ikke får logget inn.

