Konfigurasjon av SFX-menyen
SFX-menyen er den skjermen brukeren får opp når hun har fulgt en referanse fra f.eks. Google
Scholar, Oria eller fra en annen referansedatabase. Menyen inneholder lenker som brukeren kan
velge. Dette kan være dynamiske lenker, basert på de abonnementene institusjonen har på
elektroniske ressurser, eller statiske lenker, dvs. lenker som alltid dukker opp uavhengig av
beholdning. Dette kan være kopibestillingslenker, kontakt biblioteket o.l.
SFX-menyen kan i stor grad tilpasses og justeres etter institusjonens ønske. Dette dreier seg om bruk
av logo, hvilke tjenester som skal vises, rekkefølge på tjenestene og foretrukne kilder.

SFX-menyen
For å endre menyen velger man Menu Configuration under Configuration fra hovedmenyen.

Du vil da få opp konfigurasjonsmenyen med 8 valg til venstre:






Select a template – Mulig å opprette flere maler. Bruk Simplified Template No. 1
Menu design – Lar deg tilpasse designet på menyen. Logo, språk o.l.
Target design – Lar deg tilpasse lenkene til kildene/målene og hvordan disse skal se ut.
Eksempler på kilder/mål er Ebsco, ScienceDirect o.l.
Service precedence – Lar deg definerer foretrukne tjenester. Eksempler på tjenester er gå til
fulltekst, gå til abstract, bestill kopi, kontakt biblioteket osv.






Target precedence – lar deg definere foretrukne kilder/mål og rekkefølge, eksempel Swets
foran Ebsco, eller hvis du har tilgang til Swets så ikke hvis Ebsco.
Load last saved – henter inn siste lagrede versjon (fjerner alle endringer som ikke er lagret)
Load defaults – Henter inn standardverdiene
Save – Lagrer endringene

Menu design
Default menyen ser slik ut:

Du kan velge å bytte ut logo og/eller banner-logoen, eller å ikke ha noen logo i det hele tatt. For å
velge/laste opp et nytt bilde velger du «Select image».

Du kan også velge om du vil ha en knapp som viser flere tjenester, eller om alle tjenester skal være
synlige. Ved å krysse av for «Collapsible menu» skjuler du alle tjenester som ikke ligger i «Basic

group» under «Service presedence» (se eget delkapittel). Hvilke tjenester som ligger i «Basic group»
kan bestemmes av hver enkelt institusjon.
Ved å krysse av for «Show language drop-down» gir du brukeren mulighet til å velge å vise SFXmenyen på de språkene som er valgt. Du legger til og fjerner språk enkelt ved å velge språket og
klikke på pilene for å flytte språket fra den ene boksen til den andre. Pr. default er kun engelsk språk
valgt.

Target design
Under «Target design» kan du velge hva som skal være klikkbart på lenken til fulltekst; tjenestetypen
eller kilden/målet.

Du kan velge om det skal være innfyllingsbokser(som lar deg endre på de opprinnelige inn-verdiene)
og om det skal vises en klikkbar «Go-knapp» etter lenken.
Du kan også velge om det skal vises ikoner eller ikke for de ulike tjenestene.

Service precedence
Under «Service precedence» angir du rekkefølgen på de ulike tjenestene og hvilke som skal være
med i «basic group».
«Service types order» er rekkefølgen ulike tjenester blir presentert. Hvis SFX kan tilby ulike tjenester
for en referanse er det denne rekkefølgen som bestemmer hva som kommer på toppen. Tilgang på
fulltekst (getFullTxt) er den viktigste og bør komme på toppen, mens mindre relevante eller mer
statiske tjenester som kontakt biblioteket eller bestill kopi kan komme litt lengre ned.
Du endrer rekkefølgen ved å bruke pilene til høyre for boksen. Det er lagt inn en Bestillingslenke i
menyen. Dette er en tjeneste av typen «getDocumentDelivery».

Hvis man har valgt «Collapsible menu» under «Menu design» vil tjenester som ikke ligger i «Basic
group» bli skjult i en kollapset meny; under «More Options».
Kollapset meny:

Utvidet meny:

Target precedence
Under «Target precedence» kan du velge om det er noen bestemte kilder som du ønsker skal komme
høyt opp på listen, eller om det er noen som skal komme sist på listen over mulige kilder for
brukeren hvis man har en ressurs fra flere kilder.

Du velger en kilde ved å klikke på «Add target» og ved å begynne å skrive navnet på en kilde vil det
dukke opp forslag på tilgjengelige kilder. Du fjerner en kilde ved å klikke på «Remove target».

Display logic
Ved å velge «Display logic» fra toppmenyen kan du definere regler som påvirker hva som blir vist i
menyen.

Ett eksempel er at hvis man har tilgang på fulltekst så skal man ikke vise kilder som peker mot kun
sammendrag.
Ett annet eksempel er at hvis man har tilgang på fulltekst så skal man ikke vise lenker til
bestillingsskjerm.
Du kan aktivere/deaktivere ved å klikke på «E-knappen», eller legge til nye ved å klikke på «Add a
Display Logic Rule». Hvis det er flere regler om er avhengig av hverandre kan du justere rekkefølgen
på reglene med knappene til høyre.

Direct Link
Under «Direct Link» kan du definere om brukeren skal gå direkte til ressursene uten å gå innom SFXmenyen. Du kan velge hvilke tjenester som skal kunne gi direkte tilgang og om det kun skal gjelde når
du har en kilde eller om det også skal gjelde når du har tilgang til flere kilder.

Related objects
Under «Related objects» kan du velge om man i SFX-menyen også skal vise lenker til relaterte
objekter til den faktiske referansen. Et eksempel på en slik kobling er mellom tidligere/nyere titler på
et tidsskrift. Der et tidsskrift har blitt videreført som et nytt tidsskrift under et annet navn.

