Regulere tilgang til fjernlån
[Oppdatert EF: 2018-11-01]

Policy «Ikke fjernlån» kan settes på dokumenter i Alma slik at Oria og andre system ikke sender bestilling. Policy kan
reguleres på to måter. Se lenger ned.
Inntil nå har Alma hatt begrensede muligheter til å formidle dette til andre systemer, delvis fordi vi har manglet
støtte i overføringsprotokoller og API, delvis fordi «Ikke fjernlån» har vært representert som note. Noten har heller
ikke vært konsekvent registrert, og synlig kun i Oria ‘Finn og bestill’; den har ikke vært synlig i Oria fjernlån, i
Biblioteksøk eller i andre systemer. Note har heller ikke trigget automatisk blokkering for bestilling.
Alma har i løpet av 2018 kommet opp med løsninger som støtter «Ikke fjernlån»:
• Det er mulig å konfigurere og registrere «Ikke fjernlån», og også differensiere på lån og kopi.
• Andre systemer kan få ut informasjon om dette via SRU Holdings (ISO 20775) etter først å ha søkt med vanlig
SRU mot fellesbasen. Se veiledning om Bibliografiske data via SRU.
Det gjenstår å oppdatere i Alma med konfigurering og komplette data i basen, og deretter ta SRU Holdings i bruk. Vi
håper å få dette på plass i Oria fjernlån og Biblioteksøk i løpet av første halvår 2019. De andre systemene vil trolig
komme etter det.

Registrering av «Ikke fjernlån» i Alma

Når konfigurering for «Ikke fjernlån» er på plass i Alma for alle institusjoner, skal bibliotekar vanligvis ikke registrere
policy for fjernlån på det enkelte eksemplar. «Ikke fjernlån» hentes fra Request policy på regler i Alma, gitt via
lokasjon.
Bibliotekar bør imidlertid kjenne til hvordan lokasjoner er konfigurert mht til policy på fjernlån hvis det er behov for
å gjøre unntak. Da må unntak registreres på det enkelte eksemplar, via feltet Item policy. Item policy kan ha
verdiene ‘Ikke fjernlån’, ‘Ikke utlån’, ‘Dagslån’ og ‘Korttid’, som alle normalt skal trigge «Ikke fjernlån».
Request policy «Ikke fjernlån» heter i Alma ‘Not requestable for physical resource sharing’.
Request policy ‘Not requestable for physical resource sharing’ vil normalt være gitt av regel ‘Default request policy’
for lokasjon, som et element 5 i TOU:
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Vesentlig her er at det står ‘Not Requestable for physical resource sharing’.
Dersom «Ikke fjernlån» er registrert som unntak på eksemplar, er det laget regel spesielt for denne verdien. Da må
policy også der ha ‘Not Requestable for physical resource sharing’ som element 5 i TOU.
Note «Ikke fjernlån» vil ikke ha noen funksjon i denne sammenheng. Noten vil være tilgjengelig kun som
informasjon i Oria ‘Finn og bestill’.

file:////w3/html/projects/Alma/Integration/Teknisk/Regulere_tilgang_til_fjernlaan.html[14.11.2018 14.42.58]

