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Confidential Information 

The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any mis-

use or abuse will result in economic loss. DO NOT COPY UNLESS YOU HAVE 

BEEN GIVEN SPECIFIC WRITTEN AUTHORIZATION FROM EX LIBRIS LTD. 

This document is provided for limited and restricted purposes in accordance with a 

binding contract with Ex Libris Ltd. or an affiliate. The information herein includes 

trade secrets and is confidential. 

Disclaimer 

The information in this document will be subject to periodic change and updating. 

Please confirm that you have the most current documentation. There are no warran-

ties of any kind, express or implied, provided in this documentation, other than 

those expressly agreed upon in the applicable Ex Libris contract. 

Any references in this document to non-Ex Libris Web sites are provided for con-

venience only and do not in any manner serve as an endorsement of those Web 

sites. The materials at those Web sites are not part of the materials for this Ex Libris 

product and Ex Libris has no liability for materials on those Web sites. 
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1. Skrivebordet 
Skrivebordet i ALEPH klienterne er opdelt i et antal områder: værktøjsfelt, naviga-

tionsrude samt ruder med lister, detaljeret information eller en formular. Den aktive 

rude er altid markeret med en tynd rød kant omkring. Nedenstående eksempel er 

skrivebordet i udlånsklienten. 

 

 

 
 

 

 

 

Værktøjslinjen er tilpasset den enkelte klient. Værktøjslinjen indeholder normalt en 

søgerude til venstre, et præsentationsfelt samt ikoner for de almindeligste funktio-

ner til højre.  

Navigationsruden er opdelt i et antal faneblade tilpasset den enkelte klient. 

Nederst findes et værktøjsfelt hvor man kan afbryde den aktuelle transaktion, skifte 

mellem de forskellige klienter, logge ind, skifte dialogsprog, afslutte alle klienter. 

  

Navigationsrude med 

hovedfunktioner og 

underfunktioner 

Menulinje 
Informationslinje (server, base, bruger) 

Værktøjslinje (låner / materiale) 

Aktiv rude 

Rude 2: liste 

Rude 3: mere info 

Forbindelse Klienter 
Skift indstil-

linger Luk alle 

klienter 
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Ikoner for forbindelse 

 Indikation for forbindelse. Grøn ikon viser at klienten er forbundet til 

serveren 

 PC-server-link. Rød stiplet linje viser, at der er en transaktion i gang. Klik 

på denne for at afbryde transaktionen 

Ikoner for klienter 

 Accession (indkøb og tidsskriftsstyring) 

 Katalogisering og beholdningsregistrering 

 Udlån 

 Fjernlån (indlån og udlån) 

 Administration 

Ikoner for indstillinger 

 Indlogning, ændre password, midlertidig bruger, rettigheder, pc ID 

 Valg af dialogsprog 

 Valg af database 

 Udskriftsmetode (vis eller udskriv) 

 Lukker alle klienter på én gang 

 

 

2. Funktionstaster 
Det er muligt både at anvende musen og funktionstaster til at navigere med i det 

grafiske miljø. 

 

Generelt 

Shift + tab Flytter fra rude til rude 

Tab Flytter fra felt til felt 

AltGr + [X]  Aktiverer funktion i navigationsruden 

F2, F5 – F10 Skifter mellem klientens hovedfunktioner (varierer fra klient 

til klient) 

Ctrl + [nr] Skifter mellem ruder / værktøjslinje: 

Ctrl + 1 flytter til navigationsruden 

Ctrl + 2 / 3 / 4 flytter til en af ruderne 

Ctrl + 5 / 6 / 7 flytter til værktøjslinjens søgemuligheder 

Alt Aktiverer menulinjen 
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Rude 

Alt + [nr] Skifter mellem faneblade med modsvarende numre 

Alt + [bogstav] Aktiverer knap i runde med dette bogstav understreget 

 

Hjælp 

F1 Giver hjælp til den rude/funktion, som er aktiveret.  

Man kan også klikke på  i hovedmenuen og dernæst i øn-

sket rude eller værktøjsfelt vises hjælp til denne rude eller det-

te værktøjsfelt. 

Generel hjælp til alle klienter kan man få ved at vælge Hjælp / 

indhold i hovedmenuen 

 

 

Knap Genvej  

 
Mellemrum Åbner til et register med henblik på opslag (fx lå-

nerregister). 

Hop med tab-tasten til knappen, så dens omrids er 

stiplet. Tryk på mellemrumstasten for at åbne regi-

stret. 

 
F4 Åbner en liste med mulige værdier. 

Markøren skal være i feltet til venstre for knappen, 

hop eventuelt til feltet med tab-tasten. 

 
F3 Viser al tekst i et felt, hvor der kun er plads til at 

vise en del af teksten. 

Markøren skal være i feltet til venstre for knappen, 

hop eventuelt til feltet med tab-tasten. 

 F11 Udskriver en liste i en rude på Pc’ens defaultprin-

ter. Klik med musen i fx liste over låners lån og 

tryk F11 for at udskrive 

 F12 Et tryk på F12 indsætter dags dato. Er feltet ud-

fyldt med dato, nulstiller første tryk på F12 datoen, 

næste tryk indsætter dags dato. 

Alternativt kan man slå op i en kalender ved tryk 

på pilen til højre for feltet. 

Hop eventuelt til feltet med tab-tasten. 
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3. Log ind 
Når man åbner den første klient, vises dette vindue til indlogning. Skriv bruger og 

password og klik på OK eller tryk enter. Hvis ’Gem password’ afkrydses, sker ind-

logningen automatisk næste gang, man starter en Aleph-klient. 

 

 
 

Slå muligheden for gemme brugernavn og password fra i alephcom.ini: 

SavePassword=X 

(Y=Save checkbox is checked, N=Save checkbox is unchecked, X=Save checkbox is 

disabled) 

 

Hvis man vil logge ind som en anden bruger, højreklikker man på nøgleikonet i ne-

derste højre hjørne og vælger Skift Aleph bruger i menuen. 

 

  
 

I denne menu findes også mulighed for at ændre password ved at vælge Skift pass-

word på Aleph bruger. Skriv det gamle password samt det nye password 2 gange. 
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3.1 Valg af database 
Ved start af en klient opretter man normalt forbindelse til den foretrukne base. Man 

kan få en liste over de mulige baser ved at højreklikke på husikonet nederst i højre 

hjørne.  

 

 
 

Når man starter en klient, kobler man automatisk op til den øverste på listen, hvis 

følgende er opsat: 

Alephcom.ini: DataBaseAutoSelect=Y  

 

Listen over mulige baser kan også vises ved at aktivere menupunktet Aleph / Baser 
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4. Personalisering 

4.1 Rudernes størrelse 
Rudernes størrelse kan ændres ved at flytte markøren til rudens ramme, holde ven-

stre museknap nede og trække rammen til den ønskede størrelse. 
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4.2 Kolonner 
Højreklikker man på en kolonneoverskrifter åbnes en dialog med mulige kolonner, 

der kan vises i denne rude. Ønskede kolonner vælges ved at klikke i rubrikken ud 

for. 

 

 
 

Kolonnernes bredde indstilles ved med musen at trække kolonneafgrænsningen til 

højre for kolonnen til man har opnået den ønskede bredde. 
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5. Navigationsrude – Navigationstræ 
Man navigerer for at kunne få vist en bestemt post / låner / liste / funktion. Naviga-

tionsruden og mulighederne er tilpasset hovedfunktionen i den enkelte klient, fx i 

udlånsklienten: 

 

Søgning (F9) – alle klienter Udlån (F5) Aflevering (F6) 

 

 

 

 

Lånerstatus (F7) Materialestatus (F8) Administration (F10)  
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5.1 Oversigt 
Man kan få mere information om et eksemplar, et lån, en ordre eller en subskription 

er via oversigten. Dette kan ske fra fremvisning af poster og materialer. Marker 

”Oversigt” i navigationsruden. Denne viser nu en oversigt over eksemplarer, lån, 

ordrer og subskriptioner, fx information om en ordre. 

 

 
 

Fra oversigten kan man skubbe posten til andre klienter eller moduler ved at klikke 

på en af knapperne i højre side af skærmbilledet. Fx kan man få en post vist ved klik 

på ’Søgning’. 

  



Aleph, ver.20. Introduktion til GUI 

  Side 13 

 

5.2 Ruder: liste + information 
Den øverste rude (rude 2) viser en liste med flere poster, mens den nederste (rude 3) 

viser detaljeret information om den markerede linje. Her et eksempel fra lånerstatus: 
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5.3 Ruder: liste + formular 
Den øverste rude (rude 2) viser en liste med flere poster, mens den nederste (rude 3) 

viser en formular til opdatering den markerede linje. Fx ved beholdningsregistre-

ring: 

 

 

 

Rude 3 anvendes også ved oprettelse af nye (eksemplar)poster. 
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5.4 Taleboble 
Ved at højreklikke på en linje i en liste vises en taleboble med alt tilgængelig infor-

mation om denne linje. Fx mere information om et lån: 

 

 
 

 

6. Sortering 
Ved de fleste lister, der viser flere materialer, er det muligt at påvirke sorteringen. 

Fx i listen over låners lån  
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Eller en posts eksemplarer: 

 
 

6.1 PC ID 
Man kan påvirke sorteringen af en posts eksemplarer ved hjælp af PC id. PC id er et 

samspil mellem opsætning på serveren og opsætning af pc’en. 

 

Højreklik på nøglen i nederste højre hjørne og vælg funktionen Sæt PC id. 

 

Inddater en kode (som systemadministrator har opsat). 

 

Ved visning af eksemplarer vælges herefter sorteringen Filial + pc(station ID). Fokus 

er nu på den tilhørende filials eksemplarer: 
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7. Udskrifter 
Aleph 500 anvender XML til udskrifter. Undervejs fra serveren bliver de vha. XSL 

transformeret til et HTML-dokument. Dette HTML-dokument skal udskrives af GUI 

klienten. 

 

Tilblivelsen af en udskrift kan skyldes to grunde: 

En online udskrift, såsom en udlånskvittering eller et hjemkomstbrev 

En offline udskrift, såsom resultatet af et batch job fra servicemenuen (hjemkaldelser 

etc.) 

 

7.1 Online 
Som udgangspunkt udskrives alle online udskrifter direkte på den standardprinter, 

der er defineret i Windows på pc’en. Der er dog mulighed for at lave en general op-

sætning, der gør, at udskriften først vises i et vindue. Herfra kan man sidenhen 

printe. 

Denne indstilling kan justeres i ikonet  nederst i højre hjørne. Der kan vælges 

mellem: Normal print, Vis udskrift, se ren XML eller se formateret XML. 

Udover denne generelle indstilling kan systemadministrator bestemme forskellige 

regler for hver type udskrift. 
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7.2 Offline 
Offline udskrifter som regel er dannet via et batchjob. De udskrives ved hjælp af 

funktionen Printfiler under Job manager, som aktiveres fra fanebladet Administrati-

on i hver klient. 

 

7.2.1 Printfiler 

Funktionen Printfiler indeholder offline printfiler, der er lagret på serveren i den 

valgte database – oftest den base man er koblet op til. Øverste rude indeholder de fi-

ler der allerede er overført til egen PC, og en kopi af seneste udskrift. Nederste de fi-

ler som ligger på serveren i printkataloget, fx 

 

 
 

Man kan umiddelbart markere en linje i øverste eller nederste rude og trykke på 

Udskriv for at udskrive en fil. Hvis man ønsker at kopiere en fil fra serveren som en 

kopi lokalt på egen pc, kan man dobbeltklikke (eller anvende den sorte pil) på linjen 

i nederste rude hvorved en dialogboks åbnes. Man kan omdøbe den lokale fil. 
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7.2.2  Batchlog 

Funktionen Batchlog viser en oversigt over afviklede batchjobs og kørende batchjob, 

fx 

 

 
 

Øverste rude viser en liste over jobs, mens nederste rude viser dels information om 

jobbets parametre i linjeformat og dels logfilen. Logfilen viser eventuelle fejl. 

 

7.2.3  Gamle udskrifter og e-mail fejl 

Under menupunktet Aleph finder man Gl.udskrifter. Aktiverer man dette punkt, 

popper et vindue op, hvor en kopi af de seneste to dages udskrifter er lagret. 

 

Endvidere indeholder pop up vinduet en funktion, der beskriver fejl ved e-mail for-

sendelse.  Vær opmærksom på, at det anses ikke for en fejl, hvis en e-mail adresse er 

valid, men ikke findes. 

 

Man kan anvende funktionen Gl. udskrifter til at genudskrive eller til at analysere et 

problem. 
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8. Klientopdatering 
Opdatering af klienten sker centralt på serveren. Man kan opsætte sin Aleph instal-

lation til automatisk at tjekke for opdateringer til pc’en ved opstart af en klient. Man 

bliver præsenteret for en liste over nye filer, som man skal hente, fx 

 

 
 

Aktiver Opdater alle [filer]. Når opdateringen er tilendebragt, lukkes klienten og star-

tes umiddelbart derefter automatisk op igen. 

 

Klik på Mere åbner en sektion under listen, som giver mulighed for at opdatere en-

kelte filer, fx 

 
 

Klik på Luk lukker sektionen. 

 

 

 


