Startveiledning for a ta i bruk Oria og
SFX
Oria er et søkeverktøy som gir deg en felles søkeinngang til alt det biblioteket har av ressurser; bøker,
artikler, tidsskrifter og elektronisk materiale. SFX er en lenketjener som sørger for å gi brukeren
lenker til fulltekst for elektronisk materiale basert på de tilgangene institusjonen har. Denne
veiledningen gir deg informasjon om hvordan du kommer i gang med Oria og SFX.

Kontaktperson
Institusjonene har meldt inn en person som vil være kontaktperson for Oria. Denne har fått tilsendt
brukernavn og passord, samt får jevnlig tilsendt informasjonsoppdateringer om Oria og SFX. Hvis du
er usikker på hvem som er kontaktperson ved din institusjon eller ønsker å melde inn/endre en
kontaktperson ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte.

Lenker til Oria og SFX
Lenker til din institusjons Oria instans finner du her:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/oria-instanser-oversikt/
Lenke til administrasjonsgrensesnittet for SFX finner dere her:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/
Det finnes testversjoner av både Oria og SFX.
Testversjonene av Oria finner dere her:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/testinstanser-oria/
Testinstansene av SFX finner dere i brukerveiledningen Hvordan teste SFX i BIBSYS Cloud.

Brukernavn og passord
Institusjonen har blitt tildelt et brukernavn og passord. Brukernavnet er kortformen til institusjonen i
store bokstaver. F.eks. BIBSYS. Hvis du er usikker på hva som er brukernavnet og passordet for din
institusjon, ta kontakt med den som er oppnevnt som kontaktperson for Oria, evnt. ta kontakt med
BIBSYS Brukerstøtte.
Brukernavnet og passordet brukes i alle sammenhenger med mindre noe annet er oppgitt. Det
brukes blant annet til:





Oria administrasjonsgrensesnitt
SFX administrasjonsgrensesnitt
BIBSYS Cloud
FTP-oppkobling
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Informasjon og opplæring
Pågående nyhetsoppdateringer om Oria finner man i Oria-bloggen: http://discovery.bibsys.no/
Lenker til informasjonsressurser og veiledninger og kursmateriell finner dere på BIBSYS Nettsted:
http://www.bibsys.no/oria-informasjon/
Opptak av seminar om Oria og SFX finner dere her:
Oria – generell informasjon
SFX – en innføring
SFX – eksempler

BIBSYS Cloud
I BIBSYS Cloud (https://cloud.bibsys.no) har vi samlet ulike brukerveiledninger og andre nyttige
ressurser.
De viktigste veiledningene er:








Hva er SFX?
Hvordan aktivere pakker og enkelttitler
Hvordan søke objects og targets
Hvordan teste SFX
Konfigurasjon av SFX-menyen
Aktivering av søkekilder
Hvordan kople opp mot FTP for å endre filer i Oria

Du logger på med brukernavnet og passordet som har blitt tildelt institusjonen.

Hva må institusjonen gjøre?
Det kjøres nattlige eksporter fra bibliotekbasen til Oria, så alt som er registreres / endres i
bibliotekbasen vil være synlig i Oria neste dag. Unntaket her er elektroniske tidsskrift. Disse må
behandles i lenketjeneren SFX. I utgangspunktet er det kun aktivering og vedlikehold av elektroniske
tidsskrifter i lokale avtaler institusjonene er nødt til å håndtere i SFX. Konsortieavtaler aktiveres av
BIBSYS.
Resten kan overlates til BIBSYS, men det er store muligheter for å gjøre endringer lokalt hvis man
ønsker det.

Administrasjonsverktøy for Oria og SFX
Både Oria og SFX-menyen kan konfigureres og tilpasses hver enkelt institusjon med tanke på form,
farge og funksjonalitet. BIBSYS har satt opp en standardkonfigurasjon som alle benytter. De som ikke
trenger å gjøre endringer trenger ikke å gjøre noe, med unntak av å vedlikeholde beholdning av
elektroniske tidsskrifter i SFX.
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SFX administrasjonsgrensesnitt
I administrasjonsgrensesnittet til SFX aktiveres/deaktiveres og vedlikeholdes institusjonenes
beholdning av elektroniske tidsskrifter. Det er også her man tilpasser hvordan SFX-menyen ser ut. I
BIBSYS Cloud er det lagt ut veiledninger som beskriver hva SFX er og hvordan man utfører de
vanligste operasjonene.
Lenke til administrasjonsgrensesnittet til SFX for din institusjon finner dere her:
http://www.bibsys.no/oria-systemtilganger/sfx-administrasjonsgrensesnitt/

Oria administrasjonsgrensesnitt (Back-Office)
I administrasjonsgrensesnittet til Oria defineres hvordan Oria-instansen for det enkelte bibliotek skal
se ut og oppføre seg. Alle instansene er i utgangspunktet basert på et standardoppsett og hvis man
ikke ønsker å endre på dette, trenger man ikke å gjøre noe.
Hvis man ønsker å gjøre enkelte endringer så er det et sentralt skille mellom endringer som kan
gjøres uten å bryte med standardoppsettet og endringer som fører til brudd med standardoppsettet.
Konsekvensen av å bryte med standardoppsettet er at BIBSYS ikke lenger kan kopiere ut
funksjonalitet sentralt, men at institusjonene selv må legge til disse endringene i sin egen instans.
Eksempler på endringer som ikke bryter med standardoppsettet: tekstendringer, informasjon om
institusjonen og IP-adresser.
Eksempler på endringer som fører til brudd på standardoppsettet er: endringer på fasetter,
søkefaner, nedtrekksmenyer, avansert søk o.l.
Ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte om du er usikker på om en endring fører til et brudd eller ikke.
Tilgang til administrasjonsgrensesnittet fås ved å ta kontakt med BIBSYS Brukerstøtte.

Hva skal til for at noe blir søkbart i Oria?
Hva som skal til for at noe blir søkbart i Oria avhenger av materialtypen:
Bøker (inkl e-bøker) og annet materiale som ikke er dekket opp nedenfor:


Når det gjøres en endring i Bibliotekbasen vil disse endringene bli fanget opp og posten bli
eksportert til Oria ved nattlige kjøringer. Det vil si at en endring i Bibliotekbasen vil være
synlig i Oria påfølgende dag. E-bøker meldes inn for eksport til BIBSYS Bibliotekbase.

Elektroniske tidsskrift (tittelnivå):


Beholdning av elektroniske tidsskrift skal vedlikeholdes i SFX. På ukentlig basis oppdateres
Bibliotekbasen med nye aktiveringer av tidsskrift på tittelnivå og disse blir del av den
påfølgende nattlige oppdateringen av Oria.

Elektroniske artikler:
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Hvilke artikler som er tilgjengelig styres av hvilke søkekilder som er aktivert (se kapittel om
aktivering av søkekilder). Når det gjøres et søk blir alle artikler filtrert gjennom SFX slik at kun
artikler der man har fulltekst-tilgang blir presentert for brukerne.

Aktivering av søkekilder
I Oria må det angis hvilke søkekilder man skal søke i. En søkekilde i denne sammenhengen er primært
leverandører av elektroniske artikler.
Forskjellen mellom søkekilder og SFX er at søkekildene er det du søker i, mens SFX er det du har
tilgang til.
I utgangspunktet har BIBSYS aktivert alle tilgjengelige kilder på sentralt nivå og dette arves nedover
til hver enkelt institusjon. Det er to unntak fra dette:



Gratis-ressurser
Kilder som krever abonnement for tilgang til søk

Disse ressursene må aktiveres lokalt for at man skal få treff på disse i Oria. Det er lagt ut en
veiledning på aktivering av søkekilder i BIBSYS Cloud. Her finner dere også en lenke til
aktiveringssiden.

Søkeboks
Mange institusjoner ønsker å kunne tilby en søkeboks til Oria fra sine egne nettsider. De som ønsker
dette kan benytte lenken under for å lage den nødvendige koden som skal settes inn på
institusjonens nettsider.
http://www.bibsys.no/files/out/discovery/sokeboks/sokeboks.php
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