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1 Overblik 
ILL modulet arbejder med 

• Bibliotekets fjernlånsbestillinger (indlån) 
• Andre bibliotekers fjernlånsbestillinger i eget bibliotek (udlån). 
• Vedligeholde de administrative oplysninger der bruges til at understøtte indlån 

og udlån. 
 

Fjernlånsposterne opbevares i et Aleph bibliotek af typen ILL, f.eks. DAN40 eller 
XXX40. Hvert af disse biblioteker er relateret til et enkelt ADM-bibliotek, f.eks. DAN50 
eller XXX50. 
 
Klienten kan tilrettes bibliotekets arbejdsgange hvad angår: 

• Hvilken kommunikationsform der bruges, f.eks. ‘Brev’, ‘e-mail’, ‘ISO’, ‘DanZig’ 
o.a. 

• I hvilken grad at systemet skal behandle bestillingerne automatisk, bade hvad 
angår indlån og udlån. 

 
Der er 2 registre der skal være på plads inden arbejdet med klienten begynder: 

• Biblioteker (de biblioteker hvis rolle er at levere materiale til bibliotekets 
bestillinger, eller de biblioteker der kan levere andre bibliotekers bestillinger) 
Her findes der 2 typer: 
 
Eksterne biblioteker – biblioteker som enten kan levere eller bestille. 
 
Interne biblioteker – administrative enheder indenfor eget system. 
Interne biblioteker kan sidestilles med filialer. Til hver lånerpost skal der 
tildeles et ‘Internt’ bibliotek fra denne liste, og hvert Aleph login som skal 
arbejde i fjernlånsklienten skal have registreret et ‘Internt’ bibliotek 
 

• Långivende biblioteker 
Til hvert internt bibliotek kan der knyttes en liste over biblioteker der kan 
levere materialer til indlånsbestillinger. Listen kan være prioriteret efter 
materialetype. 

 
Anvendes NETPUNKT, med kommunikation af typen ‘DanZig’, til at skabe 
bestillingerne er det ikke nødvendigt at oprette en liste over långivende bestillinger, 
de biblioteket som man bestiller hos eller som bestiller i ens bibliotek, skal dog 
eksistere som ‘Eksterne’ biblioteker. 
 
Kommunikation mellem danZig biblioteker foregår mellem bibliotekernes z3950-
servere. Biblioteket skal således have en (for andre biblioteker) tilgængelig z3950-
server, ligesom andre bibliotekers z3950-servere skal være åben for ens egen 
server. 
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1.1 Liste over vigtige ord og begreber 
 
Indlån 
Processen hvor ens eget bibliotek bestiller materialer fra et andet bibliotek. 
 
Indlånsbestilling 
En indlånsbestilling sendes til et långivende bibliotek med henblik på at opfylde en 
låners bestilling. Som afsender står et internt bibliotek. 
 
En indlånsbestillings liv kan inddeles i flg. trin. De med (*) mærkede trin kan 
automatiseres eller skal ikke udføres hvis kommunikationsformen er ISO ILL eller 
danZig.: 

1. Oprettelse (Netpunkt eller manuelt af låner I OPAC eller af personalet I 
fjernlånsklienten). 

2. * Verificering i egen base. (Hvis låneren opretter bestillingen I OPAC kan 
checket laves i bestillingsøjeblikket). 

3. * Find långivende bibliotek. 
4. * Send bestillingen til långivende bibliotek. 
5. * Modtag svar fra långivende bibliotek 
6. Modtag materialet. Hvis materialet kommer fra et andet danZig bibliotek kan 

der modtages med materialets stregkode 
7. Returner det modtagne materiale hvis det skal returneres. 

 
Samlet arbejdsgang 
Fjernlånsklienten har et særligt brugerinterface til at foretage “bunke arbejde” f.eks. 
hvis man har samlet alle materialer modtaget fra forskellige långivende biblioteker i 
en bunke og så vil modtage dem alle en efter en.  
Der er mulighed for samlet arbejdsgange I bade indlån og udlån. 
 
Kommunikation 
Man kan kommunikere med andre biblioteker på flg. måde: 

• Brev (brev/fax) 
• E-mail 
• ISO ILL 10160/10161 protokol 
• danZig (dansk version af ISO ILL) 
• SLNP (Simple Library Network Protocol, brugt I Tyskland) 
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Udlånsbestilling 
En udlånsbestilling er den bestilling som andre biblioteker sender til ens eget 
bibliotek 
 
En udlånsbestillings liv kan inddeles i flg. trin. De med (*) mærkede trin kan 
automatiseres eller skal ikke udføres hvis kommunikationsformen er ISO ILL eller 
danZig.: 

1. * Oprettelse af udlånsbestilling 
2. * Verificering i egen base. 
3. * Afsend svar om at bestillingen ikke kan opfyldes hvis materialet ikke haves. 

Afhængig af opsætning kan dette også ske hvis alle eksemplarer er udlånt 
eller ikke kan udlånes. 

4. Afsend andre typer svar. F.eks. ”kan levers” eller ”reserveret til jer”. 
5. Afsend materialet til det bestillende bibliotek. 
6. Hvis materialet skal returneres, så modtag det når det returneres fra 

bestillende bibliotek. 
 
Procedure for indlånscheck 
Ved indlånsbestillinger kan systemet sættes op til ikke at acceptere bestillinger på 
materiale som findes i eget bibliotek. Checket udføres af den baggrundsprocess som 
sørger for automatiseringen. Udlånscheck foretages ikke hvis bestillingen oprettes i 
Netpunkt. 
 
Automatik 
På serveren kører baggrundsprocesser som sørger for at automatisere de dele af 
bestillingsarbejdet som man har sat op til at blive automatiseret. 
 
Biblioteker 
Et bibliotek er en administrativ enhed som sender udlånsbestillinger til ens eget 
bibliotek eller som ens eget bibliotek sender indlånsbestillinger til. 
Alle biblioteker i et bestillings flow skal oprettes i biblioteksregisteret, også ens eget 
bibliotek. 
Der er 3 typer biblioteker:  

• Internt bibliotek - lokal administrativ enhed som behandler 
udlånsbestillinger som kommer fra andre biblioteker og som står som 
afsender på indlånsbestillinger. Udover dette bruges interne biblioteker i 
lånerregistreringen og ALAPH brugere til at knytte den enkelte 
låner/medarbejder til et internt bibliotek. 

• Fælles eksternt bibliotek – et bibliotek som enten kan sende 
udlånsbestillinger eller modtage indlånsbestillinger og som kan bruges af flere 
ILL biblioteker (XXX40). 

• Ikke fælles eksternt bibliotek - et bibliotek som enten kan sende 
udlånsbestillinger eller modtage indlånsbestillinger og som kun kan bruges af 
et ILL bibliotek (XXX40). 
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Lånere 
Der er to typer lånere i fjernlånsarbejdet. 

• Alm. lånere på biblioteket som kunne finde på at oprette fjernlånsbestillinger 
(indlån). 

• Lånere som repræsenterer biblioteker Deres ID nr. skal være det samme som 
koden i biblioteksregisteret i fjernlånsklienten. 

 
Långivende bibliotek 
Et internt bibliotek kan tilknyttes et eller flere långivende biblioteker pr. materialetype.  
 
 
Aleph bruger 
Hver Aleph bruger tilknyttes et internt bibliotek. 
 
Netpunkt 
Det sted hvor fjernlånsbestillinger fødes i det danske lånesamarbejde forudsat at ens 
bibliotek er sat op til at være et ”Z-bibliotek”  
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1.2 Introduktion til klienten 
Fjernlånsklienten anvendes til at administrere bestillinger der kommer fra andre 
biblioteker (udlånsbestillinger) eller bestillinger som ens eget bibliotek har afgivet i 
andre biblioteker (indlånsbestilling). 
Desuden vedligeholdes administrative registre som støtter processen, f.eks. 
biblioteker som der samarbejdes med samt opsætning af långivende biblioteker. 
Som i andre Aleph klienter er der også et søgemodul. 
 
INDLÅN (F5), UDLÅN (F6), ADMINISTRATION (F7),  SØGNING (F9) 
 

 
 

1.2.1 Elementer i fjernlånsklienten 

 
Værktøjsfeltet 
Indlånsbestillinger Udlånsbestillinger  Manuel oprettelse  
 

 
 
Venstre side i værktøjsfeltet bruges til at fremfinde eksisterende indlåns- eller 
udlånsbestillinger vha. forskellige registre. 
 
Højre side af værktøjsfeltet bruges til at oprette nye indlåns- eller udlånsbestillinger 
manuelt. 
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Navigationsrude – indlån (Funktionsvisning) 
 

 
 
Navigationsruden for indlån bruges til at se og arbejde med indlånsbestillinger. Når 
visning er indstillet til ”Funktion” arbejdes der med en enkelt bestilling. 
Ruden er opdelt i: 

• Bestilling 
Her arbejdes med den enkelte bestilling som er fremfundet. I undergruppen 
”log” kan man se den logning der er foretaget på den enkelte bestilling. 

• Samlet arbejdsgang bruges til at udføre samme arbejdsgang ifb. med 
indlånsbestillinger gentagne gange efter hinanden 
Det er muligt at modtage enten materialer der skal returneres eller materialer 
der ikke skal returneres. 
Endelig er det muligt at returnere materialer til det långivende bibliotek. 
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Navigationsrude – indlån (Oversigtsvisning) 
 

          
 
Når visning er indstillet til ”Oversigt” arbejdes der med alle bestillinger. Med denne 
indstilling kan man klikke sig frem til den ønskede bestilling i modsætning til 
søgeruden i værktøjsfeltet som bruges til at søge den ønskede bestilling frem. 
 
Hvis afkrydsningsfeltet ”Se aktive” er markeret ser man alle bestillinger grupperet i 
hovedgrupper. Hvis feltet ikke er afkrydset ser man bestillinger inddelt i grupper 
svarende til deres status i systemet. 
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Navigationsrude – udlån (Funktionsvisning) 
 

 
 
Navigationsruden for udlån bruges til at se og arbejde med udlånsbestillinger. Når 
visning er indstillet til ”Funktion” arbejdes der med en enkelt bestilling. 
Ruden er opdelt i: 

• Bestilling 
Her arbejdes med den enkelte bestilling som er fremfundet. I undergruppen 
”log” kan man se den logning der er foretaget på den enkelte bestilling. 

• Samlet arbejdsgang bruges til at udføre samme arbejdsgang ifb. med 
indlånsbestillinger gentagne gange efter hinanden 
Det er muligt at afsende materialer der skal returneres eller materialer der 
ikke skal returneres, samt materialer der afsendes i elektronisk form. 
Det er også muligt at modtage materialer som kommer tilbage fra det 
bestillende bibliotek. 
Endeligt er det muligt at afsende svar om at man ikke kan levere til det 
bestillende bibliotek 
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Navigationsrude – udlån (Oversigtsvisning) 
 

      
 
 
Når visning er indstillet til ”Oversigt” arbejdes der med alle bestillinger. Med denne 
indstilling kan man klikke sig frem til den ønskede bestilling i modsætning til 
søgeruden i værktøjsfeltet som bruges til at søge den ønskede bestilling frem. 
 
Hvis afkrydsningsfeltet ”Se aktive” er markeret ser man alle bestillinger grupperet i 
hovedgrupper. Hvis feltet ikke er afkrydset ser man bestillinger inddelt i grupper 
svarende til deres status i systemet. 
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Navigationsrude – administration 
 

 
 
Navigationsruden for administration bruges til at se og administrere: 

• Biblioteker  
Både interne biblioteker, fælles eksterne biblioteker samt ikke fælles eksterne 
biblioteker 

• Långivende biblioteker 
Her tildeles det interne bibliotek forskellige långivende biblioteker. Der kan 
oprettes en prioriteret liste fordelt på de enkelte materialetyper 

• ISO fejl 
Liste over ISO meddelelser der af den ene eller anden grund ikke er blevet 
behandlet af den proces der sørger for automatikken. 

• Kunde ID - Bruges ikke 
 
Navigationsrude – søgning 
 

 
 
Navigationsruden til søgning bruges til at finde bibliografiske poster fra egne og 
eksterne baser eller fjernlånsbasen. Fra det fulde format kan man oprette en 
fjernslånsbestilling (indlån og udlån) 
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1.3 Arbejdsgange 
 
 

Ny bestilling

Verificeres i egen 

base

Bestilling afvises

-SLUT-

Tildeling af 

långivende 

bibliotek

Bestillingen sendes 

til første (eller 

næste) långivende 

bibliotek

Långivende 

bibliotek kan ikke 

levere

Långivende 

bibliotek svarer 

(mere info, 

leverer)

Svar fra eget 

bibliotek

Långivende 

bibliotek sender 

materialet

Materialer der skal 

returneres

Materialer der ikke 

skal returneres

Eksemplar 

oprettes og 

udlånes til låner

Materialet sendes 

direkte til låner

Diverse beskeder 

fra långivende 

bibliotek

Opfølgning fra 

udlånet

Eksemplaret 

afleveres og 

returneres til 

långivende bibliotek

En indlånsbestillings livscyklus

Dette skema illusterer livscyklus 

for en indlånsbestilling. Nogle af 

handlingerne er obligatoriske. 

Nogle af handlingerne kan 

automatiseres.

Ny bestilling

Oprettet i 

Netpunkt
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Netpunkt

Ny bestilling 

modtages

Kan ikke levere. 

Bestilling afvises

-SLUT-

Verificering i egen 

base

Bestillende bibliotek 

ønsker levering

Materialer der skal 

returneres
Materialer der ikke 

skal returneres

Udlån materialet 

og send det
Afsend materialet

-SLUT-

Opfølgning fra 

udlånet 

(hjemkaldelser 

etc.)

Modtag returneret 

materiale og aflever 

det

-SLUT-

En udlånsbestillings livscyklus

Dette skema illusterer livscyklus 

for en udlånsbestilling. Nogle af 

handlingerne er obligatoriske. 

Nogle af handlingerne kan 

automatiseres.

Problemer med at 

levere. Bestillende 

bibliotek 

informeres

Bestillende bibliotek 

annullerer

Hent materialet på 

hylden
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2 Opsætning af fjernlån 
Før man kan begynde at arbejde med fjernlånsklienten skal flg. være gjort: 
 

1. Opret biblioteker (interne og eksterne) og opret lånerposter for hver af dem. 
Se afsnit 2.1 Opsætning af biblioteker 
 

2. Opret en Aleph bruger, som har tilladelse til at arbejde med fjernlån og 
relevante udlånsfunktioner. Tilknyt et internet bibliotek til Aleph brugereren. 
Se afsnit 2.2 Opsætning af Aleph bruger 
 

3. Opret prioriteret liste over långivende biblioteker. Dette er ikke nødvendigt 
hvis alle indlånsbestillinger oprettes i NETPUNKT.  
Se afsnit 2.3 Opsætning af långivende bibliotek 
 

4. Tildel lånere et internt bibliotek.  
Se afsnit 2.4 Tildeling af ”internt bibliotek” til lånere 

2.1 Opsætning af biblioteker 
Før biblioteket kan indgå i et fjernlånssamarbejde skal alle de biblioteker der skal 
samarbejdes med, samt ens interne bibliotek oprettes i listen over biblioteker. 
 
Udover dette skal der eksistere en lånerpost for hvert af disse biblioteker hvor Låner 
ID er den samme som koden på biblioteket i listen over biblioteker. 
 

2.1.1 Oprettelse af biblioteker 

Arbejdsgangen for oprettelse af biblioteker starter med at man trykker på F7 eller 

klikker på i navigationsruden. Klik herefter på ”Biblioteker” 
 



 
 
 
 
 

  
 

Fjernlån 
Vejledning 

  
 

 Side 17 af 63 
1. oktober 2008 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

 

 
 
Øverste højre rude viser listen over biblioteker, den venstre bruges til at filtrere listen 
samt sortere den på forskellig vis. Desuden kan man angive et startpunkt i listen og 
endelig kan man få en liste med udelukkende interne biblioteker. 
 
For at oprette et nyt bibliotek klikkes på ”Ny”. Alt efter hvilke rettigheder man har som 
Aleph bruger kan man nu vælge om det skal være et internt bibliotek, et fælles 
eksternt eller et ikke fælles eksternt bibliotek. Internt bibliotek kan kun vælges hvis 
ens Aleph bruger har ”ADMIN” som ILL bibliotek. 
 

 
 
Nu står nederste rude klar til at blive udfyldt. 
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Faneblad 1 (Generel information) 
 

 
 
Kode Udfyld med ønsket kode. Har biblioteket et BS.nr. (ISIL nummer) 

anvendes dette. Bemærk at der kun kan eksistere et bibliotek med 
en given kode. 

Ekstra kode Valgfri ekstra kode 
Navn Navn på biblioteket 
Leveringsfrist dage fra afsendelse af bestilling til forventet modtagelse 
Note Valgfri note 
Copyright 
erklæring 

Bruges ikke 

Afleveringsfrist lånerens afleveringsfrist, der defineres som et antal dage før en 
bestilling skal retur til det långivende bibliotek 

Valuta den valuta, hvormed biblioteket skal betale til det långivende 
bibliotek 

Status En statuskode der kan bruges til filtrering i oversigten over 
biblioteker 

Sprog Sprog på breve til biblioteket 
Alias Bruges ikke 
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Faneblad 2 (Kommunikation) 
 

 
 
Type Her vælges den kommunikationsform som der skal anvendes 

sammen med biblioteket. Der kan vælges mellem: 
DanZig – bruges sammen med biblioteker der er defineret som 
Z-biblioteker i VIP-basen. Vælges denne kommunikationsform 
kommunikeres der gennem z3950-serveren. 
ISO TCP – kan bruges sammen med andre Aleph biblioteker. 
Der kommunikeres via TCP og der skal køre en ill-server i både 
eget og andet biblioteks system. 
Brev – bruges til at kommunikere vha. brev eller e-mail 
BL – bruges til British Library 
SLNP – bruges i Tyskland 

Server adresse Bruges kun hvis Type er sat til ISO (andre Aleph biblioteker) 
eller danZig (Z-biblioteker).  
For ISO biblioteker angives adressen på ill-serveren, f.eks. 
bibaleph18.fujitsu.dk:9001. 
For danZig kan der vælges mellem 2 serveradresser: 
Netpunkts z3950-server adresse 
Der kan sendes 2 typer meddelelser 
- kan leveres 
- kan ikke leveres 
Det bestillende biblioteks z3950-server adresse 
Der sendes alle typer meddelelser. Men bemærk det er ikke 
sikkert at bestillende bibliotek kan tolke alle. 

BS nummer Her angives BS.nr. 
Brev sendes som Bruges kun hvis type er sat til Brev. Vælg om brev skal sendes 

som  
Vedhæftet fil Bruges kun hvis type er sat til Brev og det sendes som e-mail. 

Vælg om brevet skal vedhæftes en e-mail eller om brevet skal 
indgå i selve e-mailen. 

Brevformat Bruges til at differentiere breve. 
Lokaliseringsopsæt  
Type Bruges af systemet når en indlånsbestilling skal lokaliseres. 

Der er flg. muligheder: 
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UNIT – biblioteket er et internt bibliotek. 
UNITLESS – biblioteket er et internt bibliotek, men har ingen 
eksemplarer. 
Aleph – biblioteket er et andet Aleph system med bibliografiske 
og administrative oplysninger i Aleph format. 
ITEMLESS – biblioteket er et andet Aleph system men har ikke 
eksemplarer. 
EXTERNAL – biblioteket er et eksternt system og har en 
z3950-server. Denne type kan ikke se beholdning. 
 
NONE – biblioteket kan ikke tildeles en af de ovennævnte 
typer. 

Katalogtype Ikke relevant for type EXTERNAL og NONE. 
Der kan vælges mellem Aleph union view og Single bib 

Server Ikke relevant for type EXTERNAL og NONE 
Her skrives www adressen uden foranstillet http, f.eks. 
bibaleph18.fujitsu.dk:4965 

Base Ikke relevant for type EXTERNAL og NONE 
Der kan vælges mellem baser der er defineret i tab_base 

Bibliotek Vælg ADM-bibliotek fra listen 
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Faneblad 3 (Indlån) – kun relevant for interne bibliotek 
 

 
 
Dette faneblad styrer visse check vedr. indlånsbestillinger foretaget fra dette (interne) 
bibliotek. Der er flg. muligheder på skærmen: 
 
Tillad indlån Marker denne checkboks for overhovedet at have lov til at lave 

en indlånsbestilling fra dette interne bibliotek 
Procedure for 
indlånscheck 

Her indstiller man om indlånsbestillinger fra dette bibliotek først 
skal forsøges lokaliseret i egen base. Der er flg. muligheder: 
Ingen check – bruges hvis der ikke skal verificeres. 
Check om der er eksemplarer – dette check undersøger om 
materialet findes i basen. Hvis det gør det bliver bestillingen 
markeret som ”Locally owned” og der bliver ikke foretaget 
yderligere check. 
Tillad ILL selvom låner kar lok. Blok. – Indlånsbestillingen vil 
blive accepteret selvom biblioteket har materialet, men låneren 
af en eller anden grund ikke har lov til at låne det. 
Blok ILL if patron blocked/items avail. Locally –  
Indlånsbestillingen bliver ikke accepteret hvis biblioteket har 
materialet, og låneren af en eller anden grund ikke har lov til at 
låne det eller hvis alle eksemplarer er udlånt. Bestillingen 
markeret som ”Locally owned” 

Automatisk 
lokalisering ved 
indlån 

Marker dette felt hvis alle indlånsbestillinger fra dette bibliotek 
skal behandles automatisk. 

Afhentningssteder Marker alle de afhentningssteder som kan anvendes ifb. med 
fjernlån. 
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Faneblad 4 (Udlån) – kun relevant for interne biblioteker hvor type er sat til ISO 
eller danZig. 
 

 
 
Dette faneblad styrer visse check vedr. udlånsbestillinger foretaget til dette (interne) 
bibliotek. Der er flg. muligheder på skærmen: 
 
Tillad udlån Marker denne checkboks for overhovedet at have lov til at lave 

en udlånsbestilling til dette interne bibliotek 
Automatisk 
lokalisering ved 
udlån 

Marker dette felt hvis alle udlånsbestillinger til dette bibliotek skal 
behandles automatisk. 

Status for 
bestilling (lån) 

I denne boks opsættes automatik for udlånsbestillinger på 
materiale der skal returneres. Der er to situationer: 
Lokaliseringen fandt ingen bibliografisk post 
Lokaliseringen fandt en bibliografisk post men der er ikke nogen 
ledige eksemplarer. 
For hver af disse to situationer kan man definere en status som 
bestillingen herefter har: 
Svar – ikke opfyldt 
Dette betyder at der automatisk bliver sendt et svar til det 
lånsøgende bibliotek om at bestillingen ikke kan opfyldes. 
Manuel behandling 
Der bliver ikke sendt noget automatisk svar til lånsøgende 
bibliotek. Bestillingen skal behandles manuelt 
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Status for 
bestilling 
(udlevering) 

I denne boks opsættes automatik for udlånsbestillinger på 
materiale der ikke skal returneres. Der er to situationer: 
Lokaliseringen fandt ingen bibliografisk post 
Lokaliseringen fandt en bibliografisk post men der er ikke nogen 
ledige eksemplarer. 
For hver af disse to situationer kan man definere en status som 
bestillingen herefter har: 
Svar – ikke opfyldt 
Dette betyder at der automatisk bliver sendt et svar til det 
lånsøgende bibliotek om at bestillingen ikke kan opfyldes. 
Manuel behandling 
Der bliver ikke sendt noget automatisk svar til lånsøgende 
bibliotek. Bestillingen skal behandles manuelt 

Udlånende filialer Marker alle de filialer som kan levere materiale til bestillingen. 
Eksemplarer der tilhører filialer der ikke er markeret bliver ikke 
taget med i lokaliseringen. 

 
 
Faneblad 5 - 7 (Adresser) 
 

 
 
Udfyld faneblad 5 til 7 med relevant adresse information. Er der ikke forskel på de 3 
adressetyper udfyldes kun faneblad 5.  
 

2.1.2 Oprettelse af lånerposter for biblioteker 

For at tillade udlåns transaktioner (udlån, aflevering, fornyelser, hjemkaldelser etc.) til 
biblioteker er det nødvendigt at oprette en låner med det samme låner ID som 
bibliotekets kode.  
Følg vejledningen til at oprette lånere, men udfyld Låner ID med koden. Udfyld feltet 
til ILL-bibliotek med koden for det interne bibliotek. Husk også at udfylde lokale låner 
oplysninger. For danske biblioteker brug BS.nr. som låner ID. 
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2.2 Opsætning af Aleph bruger 
Det personale som skal arbejde med fjernlån skal med sin Aleph bruger tilknyttes et 
internt bibliotek. Dette gøres i det skærmbillede hvor man arbejder med Aleph 
brugere. Log ind med en Aleph bruger der har lov til at arbejde i denne funktion og 
højre-klik på  nederst i højre hjørne (findes i alle klienter). Vælg ”Rettigheder for 
Aleph bruger”. 
 
Find den bruger der skal have tildelt et internt bibliotek fra listen og klik på ”Rediger 
bruger”: 
 

 
 
Og vælg en kode i feltet ”Internt ILL bibl.”. 
 
OBS! 
Da man skal have oprettet et internt bibliotek inden man kan tildele til Aleph 
brugerne, skal man starte med at tildele en bruger et ”internt ILL bibl.” som hedder 
ADMIN og tildele denne bruger rettigheder i XXX40-biblioteket. Denne bruger har lov 
til at oprette et internt bibliotek i fjernlånsklienten. 

2.3 Opsætning af långivende bibliotek 
Hvis ens bibliotek udelukkende opretter og modtager indlånsbestillinger fra 
NETPUNKT behøver man ikke at sætte ”Långivende biblioteker” op. 
 
Långivende biblioteker kommer i spil ved lokaliseringsprocessen for et indlån. 
Lokaliseringen kan enten foregå automatisk (hvis ” Automatisk lokalisering ved 
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indlån” er markeret i faneblad 3 på det interne bibliotek) eller manuelt hvis det 
modsatte er tilfældet. 
Under lokaliseringsprocessen udvælges de biblioteker som ser ud til at kunne levere. 
Bestillingen sendes til første bibliotek og afventer svar. Hvis svaret er ”Kan ikke 
levere” fortsættes der til næste bibliotek. 
Ordenen for bibliotekerne kan enten være fastsat eller tilfældig, afhængig af 
opsætning. De biblioteker der udpeges udgør kun långivende biblioteker for det 
interne bibliotek der er knyttet til ens Aleph bruger. 
 
Arbejdsgangen for opsætning af långivende biblioteker starter med at man trykker på 

F7 eller klikker på i navigationsruden. Klik herefter på ”Långivende biblioteker” 
 

 
 
Venstre side af øverste rude bruges dels til at søge/filtrere listen til højre. 
Med mulighederne yderst til højre er det muligt at oprette/slette nye indgange i listen. 
Desuden kan man markere en af linjerne og klikke ”Gør x vilkårlig” for at gøre 
rækkefølgen for en eller flere linjer vilkårlig. 
 
Klik på Ny for at tilføje et bibliotek til listen over långivende biblioteker. Nederste højre 
rude skifter til: 
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Materialetype Vælg materialetype fra listen. På denne måde kan der 

opbygges forskellige lister for hver materialetype. 
Materialetypen ”Alle medier” gælder i alle lister. 

Niveau Bestemmer rækkefølgen af de långivende biblioteker. 
Værdien 99 er udset til at være sidste mulighed, der bliver 
derfor ikke lavet et lokaliseringsopslag på dette niveau og 
det er derfor ikke nødvendigt at udfylde ”Base” 

Navn Vælg långivende bibliotek fra listen 
Base Udfyldes automatisk fra registreringen af biblioteker, 

faneblad 2 (Lokaliseringsopsæt) 
Leveringsfrist Udfyldes automatisk fra registreringen af biblioteker, 

faneblad 1 (Leveringsfrist). Værdien her kommer i spil ved 
lokaliseringen. Sidste interessedato for bestillingen holdes 
op mod dato for lokaliseringen plus leveringsfrist. Hvis 
denne dato er højere sendes der ikke til dette långivende 
bibliotek. Bestillingen får i dette tilfælde status ”Ingen tid til 
at levere” 

Udløber efter (ISO): Kun interessant for biblioteker af typen ISO eller danZIG 
Arbejder sammen med batchjobbet p_ill_15. 

Afleveringsfrist lånerens afleveringsfrist, der defineres som et antal dage 
før en bestilling skal retur til det långivende bibliotek 
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2.4 Tildeling af ”internt bibliotek” til lånere 
Alle lånere som skal kunne oprette fjernlånsbestillinger (indlåns bestillinger) skal 
have et internt bibliotek knyttet til sine globale låneroplysninger (feltet ”Internt ILL 
bibliotek”). 
 

 
 
Udfyldelse af dette felt for eksisterende lånere bør passende ske ifb. med 
opgraderingen fra Aleph version 16 til version 18. 



 
 
 
 
 

  
 

Fjernlån 
Vejledning 

  
 

 Side 28 af 63 
1. oktober 2008 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

 

3 Indlån 
En indlånsbestilling er den bestilling som ens eget bibliotek sender til et andet 
bibliotek på vegne af en af bibliotekets lånere. 
 
En indlånsbestilling består af 3 dele: 

• Bibliografisk information og eksemplaroplysninger 
• Kobling til låner og krav til bestillingen (Interessedato, Afhentningssted etc.) 
• Långivende bibliotek. Selvom en bestilling igennem sit forløb kan have flere 

långivende biblioteker, er det kun et der er aktivt ad gangen. 
 
Fra en indlånsbestilling opstår til den er lukket gennemgår den adskillige status skift, 
dette kan ske enten manuelt ved at personalet gør noget i fjernlånsklienten, eller 
automatisk alt efter opsætning af systemet. 
 
I det efterfølgende beskrives de status skift som en indlånsbestilling kan gennemgå 
som om alt gøres manuelt. I virkeligheden er der en hel del der kan automatiseres alt 
afhængig af hvilken type bibliotek der er involveret. 
 
Hvis man opretter bestillinger i NETPUNKT og anvender danZig protokollen kan man 
f.eks. ikke bruge det automatiske skift af långivende bibliotek. 
 
 

3.1 Oprettelse af en indlånsbestilling 
Der er flere måder at oprette en indlånsbestilling på: 

• De kan oprettes i NETPUNKT af personalet på vegne af låneren. 
Se afsnit 3.1.1 Oprettelse i Netpunkt 

• De kan oprettes af låneren selv i OPAC 
Se afsnit 3.1.2 Manuel oprettelse i Aleph 

• De kan oprettes af personalet i fjernlånsklienten på vegne af låneren 
Se afsnit 3.1.2 Manuel oprettelse i Aleph 

 

3.1.1 Oprettelse i Netpunkt 

Hvis indlånsbestillingen oprettes i Netpunkt vil biblioteket modtage en kvittering på 
mail som indlæses automatisk i eget system. På denne måde optræder bestillingen i 
eget system (fjernlånsklient og udlånsklient). 
 
Viderebehandling af bestillingen sker lokalt – se pkt. 3.2 Behandling af nye 
indlånsbestillinger. 
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3.1.2 Manuel oprettelse i Aleph  

OPAC 
For at låneren skal have mulighed for at oprette fjernlånsbestillinger fra OPAC skal 
dette være aktiveret, hvilket det som regel ikke er. Ønsker biblioteket at tage denne 
facilitet i brug skal der linkes til http://<server>/F?func=new-ill-reuest-l. 
Denne side skal tilpasses bibliotekets øvrige OPAC. 
 
Fjernlånsklienten 
Der findes 2 måder at oprette indlånsbestillinger i fjernlånsklienten: 

• Fra menulinjen 
 

 
 

 
Udfyld formularen og klik på ”Send” 
Obligatoriske felter er: ”Låner ID”, ”Titel”, ”Ønskes inden” og for tidsskrifters 
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vedkommende også ”År” 
 

• Fra fuldt format i søgning 
Søg posten frem i søgning (F9), evt. fra en ekstern database (z3950) og se 
den i fuldt format: 
 

 
Klik på ”Fjernl.best.” og udfyld skemaet 
 

3.2 Behandling af nye indlånsbestillinger 
Når en indlånsbestilling opstår har den status ”Ny”. Den er enten oprettet manuelt af 
en låner i OPAC, af personalet i fjernlånsklienten eller fra NETPUNKT. 
 
For at arbejde med den enkelte bestilling skal man befinde sig i det skærmbillede 
som tager sig af indlånsbestillinger i ”funktions” visning ved enten at trykke F5 eller 

klikke på  
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For at finde nye indlånsbestillinger 

Åbn vinduet med indlånsbestillinger med F5 eller klik på og gå til ”Oversigts” 
visning ved at trykke ALTGR+2: 
 

 
 
Marker en passende linje i højre rude og klik på ”Vælg” yderst til højre 
Nu skifter systemet til funktionsvisning 
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3.2.1 Lokalisering – find långivende bibliotek 

Næste fase i bestillingen er at lokalisere posten. Med andre ord se om den findes i et 
af de långivende biblioteker der er knyttet til ens ”interne” bibliotek. 
Tryk på ”Lokaliser”: 

 
 
Linjerne repræsenterer de långivende biblioteker der er knyttet til ens ”interne” 
bibliotek, sat op i den rækkefølge som der er bestemt. 
 
Klik på den ønskede linje og tryk ”Lokaliser” igen. Posten skifter til ”Venter på proces” 
hvis der er et antal i kolonnen ”Antal hits” ellers skiftes til ”Lokalisering fejlet” 
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3.2.2 Udvælgelse af långivende bibliotek 

Efter at have lokaliseret posten og tilknyttet långivende biblioteker er bestillingen klar 
til at blive sendt af sted. Klik på ”Send” i øverste venstre rude og linjens skifter status 
til ”Sendt til långivende bibliotek”: 
 

 
 

3.3 Opfølgning på indlånsbestillinger 
Man kan anvende 3 metoder til opfølgning på indlånsbestillinger: 

• Oversigt over indlånsbestillinger, som viser de respektive status, inklusiv 
angivelse af antal bestillinger med de pågældende statusser.  

• Detaljerede beskeder: viser de beskeder, der er sendt fra långivende 
bibliotek. 

• Batchjobs 
 

3.3.1 Oversigt over indlånsbestillinger 

Oversigten viser et overblik over mulige statusser samt antal bestillinger med den 
pågældende status. Nogle statusser tildeles / ændres automatisk, andre skal 
efterbehandles manuelt. 
 
Man anvender således oversigten til at overvåge sine indlånsbestillinger og til at 
udpege de bestillinger, der skal efterbehandles manuelt. 
 
Oversigten indeholder følgende statusser. En * betyder, at statussen er tildelt 
automatisk eller som et resultat af beskeder fra ISO ILL eller danZig. En status med 
fede typer betyder manuel efterbehandling. Status med kursiv er overpunkter. 
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Status Forklaring 
Ny  

• Ny  
• Ny manuel 

behandl. 
 

• Haves lokalt  
Venter på proces  

• Venter på 
proces 

Bestillingen har et aktivt långivende bibliotek, men 
bestillingen er endnu ikke sendt. Ingen eller få bestillinger, 
hvis biblioteket anvender automatisk afsendelse 

• Lokalisering 
fejlet * 

Lokaliseringen er ikke lykkedes, og der er ikke tilknyttet et 
långivende bibliotek 

• Ue_17 dæmon 
fejlet 

Den automatiske lokalisering lykkedes ikke 

Under behandling  
• Vil blive leveret  
• Sendt til 

lång.bibl. 
 

• Venter på svar 
fra låner 

Bestillingen er allerede sendt til et långivende bibliotek, som 
har bedt om mere information. Der er sendt brev til låner 
angående dette 

• Reserveret   
Afsendt   
Ikke opfyldt * Det sidst tildelte långivende bibliotek har givet besked om at 

bestillingen ikke kan opfyldes 
Efterbehandles 
manuelt 

 

• Betinget svar * Det långivende bibliotek har meddelt at lån kan 
gennemføres under givne betingelser 

• Forsøg igen * Det långivende bibliotek har givet besked om at materialet 
ikke er tilgængeligt pt., inkl. opfordring til at forsøge senere.  
Alternativt kan man flytte bestillingen til et andet långivende 
bibliotek 

• Estimeret pris * Det långivende bibliotek har sendt en estimeret pris for at 
gennemføre bestillingen 

• Svar ang. 
lokalisering * 

Det långivende bibliotek har sendt besked vedr. 
lokaliseringen, som der skal tages aktion på 

Modtaget  
• Udlånt til bibliotek Bestillingen er modtaget fra det långivende bibliotek, 

automatisk udlånt til eget bibliotek, og ikke til låneren 
• Udlånt til låner Bestillingen er pt. udlånt til låner 
• Ødelagt   

Returneret  
• Returneret af 

låner 
Lånet er returneret af låneren til biblioteket. Materialet er 
endnu ikke returneret til det långivende bibliotek 
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• Returneret af 
biblioteket 

Biblioteker, hvor typen ISO ILL eller danZIG: materialet er 
returneret til det långivende bibliotek, og bestillingen 
afventer besked om at det er modtaget 

Fornyet   
• Fornyelse – 

afvist * 
Anmodningen om fornyelse er afvist. Informer låneren 

• Fornyelse – 
godkendt * 

Anmodningen om fornyelse er godkendt. Opdater 
afleveringsdatoen og informer eventuelt låneren 

• Afventer svar om 
fornyelse 

 

Hjemkaldt af 
lång.bibl. * 

Hjemkaldt af det långivende bibliotek. Informer låneren 

Afl.frist overskredet 
* 

Långivende bibliotek har givet besked om, at 
afleveringsfristen er overskredet 

Tabt  
Annullering  

• Afventer svar  
• Annulleret  

Lukket  
Udløbet  
 

3.3.2 Håndtering af modtagne beskeder 

Modtagne beskeder vedrører beskeder modtaget via ISO ILL eller danZIG 
protokollen. Ikke alle beskeder findes i underpunkterne under Modtagne beskeder. 
De øvrige beskeder skal behandles i underpunkterne under Status. 
 
Beskeder modtaget via ISO ILL eller danZIG protokollen registreres automatisk. 
Nogle beskeder ændrer automatisk status for det långivende bibliotek og/eller 
bestillingen. Den nye status kan kræve manuel efterbehandling, fx ved beskeden 
’Kan ikke leveres’, ændres status for det långivende bibliotek i bestillingen 
automatisk, og det næste bibliotek på listen får status ’Venter på proces’ (dvs. klar til 
afsendelse). Når beskeden ’Kan ikke leveres’ kommer fra det sidste långivende 
bibliotek på listen, ændres bestillingens status til ’Kan ikke leveres’. 
 
Der er følgende typer beskeder: 

• Annuller svar: Svar fra det långivende bibliotek på en anmodning om 
annullering. Kan anmodningen ikke imødekommes ændrer ikke bestillingens 
status. Kan den imødekommes, ændres status på det långivende bibliotek i 
bestillingen til Annulleret, og der er ikke behov for yderligere opfølgning. 

• Generel besked: Mere generelle beskeder 
• Status forespørgsel: Besked med henblik på konsistenstjek. Systemet har 

automatisk genereret et svar 
• Status eller fejlrapport: Systembesked i de tilfælde, hvor beskeder ikke 

overholder ISO ILL standarderne 
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Manuelle beskeder 
Beskeder, der skal registreres manuelt, skal ikke registreres her. De kan registreres i 
den enkelte bestillings log og/eller ændre leverandørens status. 
 

3.3.3 Rapporter og batchjob der behandler indlånsbestillinger 

Se afsnit 6 Batch jobs 
 

3.4 Modtagelse af materialer 
Processen omkring modtagelse er forskellig, afhængig af om det materiale, der 
modtages, skal returneres eller ej eller om det bliver leveret direkte til låneren. 
 
Modtagelse af materiale, der skal returneres 
Modtagelse af materiale, der skal returneres, indebærer oprettelse af en midlertidig 
eksemplarregistrering, som slettes når materialet returneres til det långivende 
bibliotek. Materialet kan lånes direkte ud til låneren ved modtagelse eller når låneren 
afhenter det. Bestillingen lukkes, når materialet returneres til långivende bibliotek. 
 
Modtagelse af materiale, der ikke skal returneres 
Her er der tale om materiale, der skal udleveres direkte til låneren, og som ikke 
kræver yderligere opfølgning (fx kopier). Bestillingens status ændres med det samme 
til Lukket ved modtagelse af materiale der ikke skal returneres. 
 
Modtagelse kan registreres på to måder: 

• Modtagelse af bestillinger enkeltvis: marker bestillingen og klik Modtag 
• Modtagelse i en samlet arbejdsgang 

 
Modtagelse i en samlet arbejdsgang er hurtig, men den kræver, at man har 
bestillingsnummeret ved hånden. I modsætning til enkeltvis modtagelse kan man 
ikke inddatere pris eller noter.  
Hvis det udlånende bibliotek er et Z-bibliotek (danZig) kan man dog have modtaget 
stregkoden på det afsendte materiale i forbindelse med den ISO meddelelse der kom 
ved afsendelsen (ship). I et sådan tilfælde kan man modtage vha. stregkoden, enten 
enkeltvis eller i samlet arbejdsgang.  

3.4.1 Enkeltvis modtagelse 

Aktiver en liste over bestillinger (Indlån)fra funktionen Afsendt i Oversigt, marker en 
bestilling og klik Modtag: 
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Der popper en meddelelse op, hvor man skal tage stilling til om materialet skal 
returneres eller ej. Derefter popper en dialog op, der registrerer modtagelsen og 
opretter det midlertidige eksemplar: 
 

 
 
Felterne vedrører: 
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Modtaget Dato for modtagelse. Dags dato er automatisk 

foreslået 
Modtaget materialetype Vælg eventuelt anden type end angivet. Hvis det 

långivende bibliotek har givet besked om at materialet 
er afsendt, kan man ikke ændre materialetypen 

Forventet retur dato Afleveringsfristen fra det långivende bibliotek minus 1 
dag 

Stregkode Inddater materialets stregkode 
Eksemplarstatus Vælg eventuelt anden eksemplarstatus 
Valuta - 
Lång.bibl.pris - 
Lång.bibl. lokal pris - 
Låner lokal pris - 
Udlånsnote Inddater eventuelt, popper op ved udlån 
Note  
Send brev til lång.bibl.  
 
Når materialet er modtaget skifter bestillingen status til Udlånt til bibliotek. Det 
långivende bibliotek har udlånt materialet til det låntagende bibliotek (eget bibliotek). 
Det er ikke udlånt til låneren. 
 

3.4.2 Samlet modtagelse 

Man kan modtage flere bestillinger i en samlet arbejdsgang. Aktiver funktionen 
Modtag (returneres) i navigationsruden (tyk eventuelt på M-tasten) og modtag på 
denne måde: 
Inddater bestillingsnummer og forventet returdato og indlæs stregkoden. Nederste 
del af ruden viser bestillingsdata, fx: 
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Gentag processen, til alle er modtaget 
 
OBS! Det er vigtigt, at data inddateres i korrekt rækkefølge. Hvis man fx får indlæst 
stegkoden, før afleveringsdatoen er inddateret, vil denne dato ikke blive knyttet til 
eksemplarer, og derved ikke være bestemmende for lånerens afleveringsfrist. 
 

3.4.3 Modtage kopi / materiale, der ikke skal returneres 

Modtagelse af kopi eller materiale, der ikke skal returneres skal ske som enkelt 
modtagelse. Søg materialet frem og aktiver Modtag. Der popper eventuelt en 
meddelelse op, hvor man skal tage stilling til om materialet skal returneres eller ej.  
 
Man registrerer modtagelse af kopi eller materiale, der ikke skal returneres på denne 
måde: 
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Der udskrives brev til låner og slip til materialet. Bestillingen får status Lukket. 
 

3.5 Returnering af materialer 
Returnering kan registreres på to måder: 

• Find bestillingen frem og klik på knappen Returner. Inddater eventuelt en note 
• Vælg funktionen Returner (tryk eventuelt R-tasten) i navigationsruden 

 
 
Udfyld bestillingsnummer og indlæs stregkoden. Bestillingen vises i nederste 
del af ruden, inkl. den nye status: Returneret af biblioteket 

 
Når materialet afleveres i udlånsklienten vil der poppe en meddelelse op til 
udlånspersonalet om at dette er et fjernlånsmateriale. Status på bestillingen skifter til 
Returneret af låner. 
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3.6 Andre aktiviteter med indlånsbestillinger 

3.6.1 Korrespondance med långivende bibliotek 

Undervejs i en bestillingsproces kan man sende beskeder til det långivende bibliotek 
via ISO ILL eller danZIG. Find bestillingen frem og klik på knappen Svar: 
 

 
 
Svarmulighederne afhænger af, hvor man er i processen. Udover 
standardformularen er der mulighed for at inddatere yderligere tekst. Skriv dette i 
noten. 
 

3.6.2 Copyright 

Beregnet til USA Copyright Standard. 
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4 Udlånsbestillinger 
En udlånsbestilling er den bestilling som et andet bibliotek har sendt til ens eget 
bibliotek. 
 
En udlånsbestilling består af 3 dele: 

• Bibliografisk information 
• Administrative oplysninger såsom bibliotek der bestiller, interessedato etc. 

 
I det efterfølgende beskrives de status skift som en udlånsbestilling kan  gennemgå 
som om alt gøres manuelt. I virkeligheden er der en hel del der kan automatiseres alt 
afhængig af hvilken type bibliotek der er involveret. 
 

4.1 Oprettelse af udlånsbestilling 
Udlånsbestillinger kan enten oprettes manuelt af personalet på grundlag af  e-mail, 
fax, telefonopkald eller komme automatisk fra NETPUNKT eller et andet Aleph 
bibliotek der sender direkte vha. ISO ILL. 
 
Fo begge de to automatiske metoder gælder det at man ikke ved de er der før man 
ser dem. 
 

4.1.1 Oprettelse fra Netpunkt (danZIG) eller andet Aleph bibliotek 
(ISO ILL). 

Hvis et andet bibliotek bestiller en titel i ens bibliotek og man i VIP-basen har sat sig 
op som Z-bibliotek, sendes bestillingen til ens z3950-server og oprettes som en 
indlånsbestilling. 
 
Den højeste form for automatik man kan opnå er: 

• Lokalisering 
Hvis lokalisering fejler sendes automatisk et ”Kan ikke levere” svar 
Hvis posten lokaliseres, men der er ikke nogen tilgængelige eksemplarer 
sendes et ”Kan ikke levere” svar. 

• Udskrivning af ”Gå lister” 
Dette sker vha. et batchjob (ill-65) der enten kører på anfordring eller fastlagt 
vha. job_list 
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4.1.2 Manuel oprettelse i Aleph 

Der findes 2 måder at oprette udlånsbestillinger i fjernlånsklienten: 
• Fra menulinjen 

 

 
 

 
Udfyld formularen og klik på ”Send” 
Obligatoriske felter er: ”Bibliotek ID”, ”Titel”, ”Ønskes inden”, ”Bestilt 
materialetype” og for tidsskrifters vedkommende også ”År” 
 

• Fra fuldt format i søgning 
Søg posten frem i søgning (F9), evt. fra en ekstern database (z3950) og se 
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den i fuldt format: 
 

• 
 
Klik på ”Fjernl.best.” og udfyld skemaet 

 

4.2 Behandling af nye udlånsbestillinger 
En udlånsbestilling starter i systemet med status ”Ny”. For at se nye 

udlånsbestillinger med denne status tryk på F6 eller klik på  
 
Skift til visning i oversigt vha. ALTGR + 2 
 
 

 
 
Marker en passende linje i højre rude og klik på ”Vælg” yderst til højre 
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Nu skifter systemet til funktionsvisning 
 

 
 
I navigationsruden kan der skiftes mellem visning i en liste eller visning af en enkelt 
bestilling 

4.2.1 Lokalisering – find egnet BIB post 

Sørg som det første for at ”Vis liste over lokaliseringer” er markeret i menulinjen 
(Udlån): 
 

 
 
Nu kan man klikke på ”Lokaliser”  og dette vindue kommer frem: 
 

 
 



 
 
 
 
 

  
 

Fjernlån 
Vejledning 

  
 

 Side 46 af 63 
1. oktober 2008 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

 

Udpeg linjen (hvis der er flere poster der matcher bestillingen) og klik på ”Lokaliser” 
igen for at få indlånsbestillingen til at skifte status til lokaliseret. 
 
Nu ser bestillingen sådan ud: 
 

 
 
Hvis liste over lokaliseringer ikke giver noget resultat ser den sådan ud: 
 

 
 
Hvis man nu klikker på ”Lokaliser” bliver status ændret til ”Kan ikke leveres”: 
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4.2.2 Udpegning af egnet materiale 

Hvis posten er lokaliseret kan man udpege et eksemplar som man ønsker at opfylde 
bestillingen med. Dette gøres ved at klikke på faneblad 4 (Eksemplarer) i nederste 
rude.  
 

 
 
 

4.2.3 Udskriv ”pluklister” 

For at kunne ekspedere udlånsbestillinger er det nødvendigt at udskrive ”pluklister”. 
Der er 3 måder at gøre dette på: 

• Manuelt 
Stå i faneblad 4 (eksemplarer) i nederste rude og klik på ”Udskriv” med det 
ønskede eksemplar markeret 

• Aktiverer den dæmon som udfører automatisk lokalisering og som udskriver 
”pluklister” i samme proces. 

• Kør et batchjob der med interval udskriver ”pluklister” til de bestillinger der er 
lokaliseret. 

 

4.2.4 Send svar til bestillende bibliotek 

Find bestillingen frem i ”funktions” visning og klik på ”svar” i øverste højre rude: 
 

 
 
 
Nu kommer et vindue med forskellige valgmuligheder op: 
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Der er flg. muligheder: 

• Besked – skriv selve beskeden i note feltet 
• Betinget – biblioteket er villig til at levere på visse betingelser som skrives i 

notefeltet 
• Prøv igen – biblioteket anbefaler det bestillende bibliotek at forsøge igen en 

anden dag som angives i dato feltet 
• ”Locations” – biblioteket kan ikke lever men foreslår at forsøge hos det 

angivne bibliotek 
• Reserveret – biblioteket har reserveret materialet til det långivende bibliotek. 

Der kan angives en note og en forventet leveringsdato 
• ”Estimater” – ligesom betinget, men det koster penge at låne materialet. 

Prisen angives i et prisfelt 
 

4.2.5 Bestillingen kan ikke opfyldes 

Man kan sende en besked til det bestillende bibliotek om at man desværre ikke kan 
levere. Dette kan gøres på 3 måder: 

• Automatisk 
Hvis biblioteket ikke har materialet og det er markeret for det ”interne 
bibliotek” at der skal foretages automatisk lokalisering og at en negativ 
lokalisering udmønter sig i et ”kan ikke levere” svar 
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• Manuelt fra ” funktions” visning ved at klikke på ”kan ikke levere” knappen 
yderst til højre i øverste venstre rude 

 

 
 
• Ved at bruge ”samlet arbejdsgang” i navigationsruden yderst til venstre. Klik 

på ”Kan ikke leveres” og udfyld bestillingsnummer og tryk ”Send” 
 

 

 

4.2.6 <REFER> til andet bibliotek 

Denne funktion kan bruges til sende bestillingen videre til et andet bibliotek. Ens eget 
bibliotek kommer til at optræde som udlånene bibliotek i forhold til det oprindelig 
bestillende bibliotek og som bestillende bibliotek i forhold til det nye bibliotek. 
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4.2.7 Afsend materiale 

Når det bestilte materiale er klar til at blive sendt til det bestillende bibliotek, kan dette 
gøres fra ”funktions” visning, klik på ”Afsend” i øverste højre rude: 
 

 
 
Nu skal man vælge om det er et materiale der skal returneres efter endt udlån eller 
ej: 
 

 
 
Et materiale der skal returneres giver flg. formular der skal udfyldes: 
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Udfyld og tryk retur. 
Hvis der sendes til et ISO ILL eller danZig bibliotek modtager dette bibliotek en 
besked om at materialet er blevet afsendt. Et danZig bibliotek modtager desuden 
stregkoden så materialet kan modtages ved at aflæse stregkoden på det modtagne 
materiale. 
 
Det er også muligt at afsende materialer til flere bestillinger i en samlet arbejdsgang. 
Klik på den ønskede linje i navigationsruden yderst til venstre. Udfyld for hver 
bestilling og tryk på ”Send” 
 

 
 
 

4.2.8 Anden håndtering af nye udlånsbestillinger 

Det er også muligt manuelt at ændre status på en udlånsbestilling. Dette gøres i 
”funktions” visning ved at klikke på ”Skift status” yderst til højre i øverste rude. 
 
Alt afhængig af hvilken status bestillingen befinder sig i er der forskellige muligheder. 
 

4.3 Opfølgning på udlånsbestillinger 
Man kan anvende 3 metoder til opfølgning af udlånsbestillinger. 

• Modtagne beskeder: viser de beskeder der er sendt fra bestillende bibliotek 
(kun relevant for ISO ILL og danZig biblioteker) 

• Oversigt over udlånsbestillinger, som viser de respektive status, inklusiv 
angivelse af antal bestillinger med de pågældende statusser. 

• Batchjobs 
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4.3.1 Behandling af udlånsbestillinger 

Modtagne beskeder vedrører beskeder modtaget via ISO ILL eller danZig protokollen 
og registreres automatisk i systemet. Disse beskeder ændres automatisk og skal 
derfor checkes her. F. eks hvis det bestillende bibliotek sender et ønske om at forny 
lånet, eller vil informere om at det hjemlånte materialer er beskadiget. 
 
Der er følgende typer af beskeder: 

• Generel meddelelse: beskeder af generel karakter 
• Annuller: besked fra bestillende bibliotek om at annullere allerede afsendte 

bestillinger 
• Anmodning om fornyelse: bestillende bibliotek vil gerne forlænge lånet  
• Status forespørgsel: Besked med henblik på konsistenstjek. Systemet har 

automatisk genereret et svar. 
• Status el. fejlrapport: Systembesked i de tilfælde hvor beskeder ikke 

overholder ISO ILL standarderne.  
 
Ikke ISO ILL eller danZig biblioteker vil kommunikere direkte (fax, e-mail, brev eller 
lign) Disse beskeder kan registreres i den enkelte bestillings log. 
 

4.3.2 Oversigt over udlånsbestillinger 

Over sigten viser et overblik over mulige statusser der kan tildeles i systemet samt 
antal bestillinger med den pågældende status.  
 
Man skal specielt være opmærksom på statusserne ’Svar (Kan leveres)’ og ’Svar 
(Reserveret)’ for at sikre at bestillingerne ikke har den pågældende status for længe. 
Statussen ’Svar (Kan leveres)’ bør skifte til ’Afsendt’ og ’Svar (Reserveret)’ bør 
ændres til ’Kan leveres’ eller ’Afsendt’ inden for en given periode. 
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4.3.3 Rapporter og batchjob der behandler udlånsbestillinger 

Se afsnit 6 Batch jobs 
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4.4 Modtagelse af returneret materiale 
Modtagelse at returneret materiale afslutter udlåns cyklussen. Ved modtagelsen 
opdateres bestillingens status til ”Lukket” og bliver samtidig registreret afleveret i 
udlånsklienten.  
 
Modtagelse af en enkelt bestilling: 
Aktiver en liste over bestillinger (Udlån) fra funktionen ”Afsendt”, marker det materiale 
man skal modtage og klik ”Modtag” 
 

 
 
Der popper et vindue op hvor man kan skrive en note.  

 

 
Klik ”OK” for at fuldende modtagelsen, bestillingens status ændres til ”Lukket”. 
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Modtagelse af flere materialer i samlet arbejdsgang: 
Man kan modtage flere materialer i en samlet arbejdsgang. Aktiver funktionen 
”Modtag” under funktionen ”Samlet arbejdsgang” (tryk evt. på m-tasten) og modtag 
på denne måde, inddater enten stregkode eller bestillingsnr.  

 
 
Gentag processen til alle materialer er modtaget 
 
Bestillingernes status skifter til ”Lukket” og registreres afleveret i udlånsklienten. Hvis 
kommunikationen foregår via ISO ILL eller danZig sendes der besked til bestillende 
bibliotek 
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5 Bestillingsloggen 
Systemet gemmer logning af hændelser for både indlåns og udlånsbestillinger. Man 
kan se disse logninger under de respektive funktioner i navigationsruden når denne 
befinder sig i ”funktion” tilstanden. 
 
I loggen som ses nedenfor, er det muligt at følge bestillingen. Man har også mulighed 
for selv at tilføje oplysninger. 
 

 
 
Hændelserne opstillet kronologisk med den seneste først. Du kan indlægge nye 
logninger ved at klikke på ”tilføj”.  
Øverste del af ruden giver mulighed for at filtrere listen. 
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6 Batch jobs 

6.1 Indlån 

6.1.1 Statistik over indlån (p-ill-63) 

Rapporten genererer statistik over indlånsbestillinger foretaget i et givent tidsrum. 
 

6.1.2 ILL bestillinger - rapport (p-ill-74) 

Dette job genererer rapport over ILL bestillinger foretaget af en enkelt eller alle lånere 
og/eller bestillinger foretaget efter en bestemt dato 
 

6.1.3 Inaktive bestillinger (p-ill-66) 

Jobbet producerer en rapport over bestillinger der ikke har ændret status inden for et 
givent tidsinterval. 

6.1.4 Forhenværende låneres bestillinger (p-ill-67) 

Der dannes en rapport over aktive bestillinger foretaget af lånere hvis udløbsdato er 
overskredet. 

6.1.5 Rykkerrapport- og breve (p-ill-73) 

Der dannes en rapport over alle ILL bestillinger med status SV der ikke er modtaget 
inden en given dato. 

6.1.6 Send bestillinger til British Library (p-ill-75) 

Sender bestillinger med status RBL til British Library.  

6.1.7 ILL bestillinger på ventehylde (p-ill-76) 

Liste over ILL bestillinger på ventehylde der ikke er afhentet. 
 

6.2 Udlån 

6.2.1 Rapport over udlånsbestillinger (p-ill-64) 

Der genereres en rapport over udlånsbestillinger. Af rapporten vil bl.a. fremgå samlet 
antal udlånsbestillinger, samt antal fordelt på enkelte statusser. 

6.2.2. Hjemkaldelse – kun ISO ILL (p-ill-68) 

Dette job danner en rapport over alle udlånsbestillinger der er leveret og som skal 
returneres og som har status ’Sendt som lån’, ’Materiale modtaget’ eller ’Afsendt’. 
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Jobbet checker forventet retur dato op imod dags dato og behandler bestillinger 
derefter, er forventet retur dato før end dags dato, sender systemet en hjemkaldelses 
besked til det lånende bibliotek.  

6.2.3 Udløbne bestillinger - kun ISO ILL (p-ill-69) 

Jobbet finder de bestillinger som har overskredet sidste interessedato og som ikke er 
blevet leveret eller der er endnu ikke er sendt et svar til det bestillende bibliotek.   
 

6.2.4 Udlånsbestillinger – rapport og slip (p-ill-65) 

Dette job danner en rapport over og en separat slip over de udlånsbestillinger der 
kan leveres. 

6.2.5 Opdater låner ID for ISO ILL bestillinger (p-elib-69) 

Postkvitteringer, der ikke kan matches mod en låner i lånerregistreret bliver lagt ind 
på en DUMMY låner. Med dette job kan du ændre låner ID fra DUMMY til den 
korrekte. 
 

6.3 US Copyright Service  
Benyttes ikke i Danmark (p-ill-61 og p-ill-62). 
 
 

6.4 Oprydning 

6.4.1 Oprydning i ILLSV dokumenter (p-ill-72) 

Jobbet rydder op i ILLSV dokumenter og flytter dokumenterne ned i en ny oprettet 
mappe.  

6.4.2 Anonymisering af lånere (p-ill-70) 

Jobbet anonymiserer alle låner data i alle de indlåns- og udlånsbestillinger  der har 
status, Annulleret, Lukket, Udløbet eller Slettet.  
 
 

6.5 Generelle jobs 

6.5.1 Stikordsregistre (p-manage-111) 

Der dannes nye stikordsregistre så der kan bl.a. kan søges i Biblioteker, bemærk at 
der også dannes nye registre for andre søgemuligheder. 
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6.5.2 Synkronisering af låner data med Bibliotekers data (p-ill-77) 

Dette job giver mulighed for at oprette lånere eller opdatere lånere ud fra Bibliotekers 
data, inkl. navne og adresse oplysninger. Ethvert bibliotek (internt bibliotek elle 
eksternt bibliotek) der laver en indlånsbestilling skal også være oprettet som låner i 
systemet.   

6.5.3 Importer långivende biblioteker (p-ill-52) 

Med jobbet kan der importeres långivende biblioteker i systemet baseret på 
opsætningen af tab_z701. 
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APPENDIX A 

Statusoversigt over indlånsbestillinger 
Følgende er en oversigt over de statusser der kan knyttes til indlånsbestillinger.  
Kode  Beskrivelse Tilsvarende ISO 

ILL status 
Betydning 

NEW Ny IDLE Dette er en ny 
bestilling, långivende 
bibliotek er endnu 
ikke tildelt. 

NEM Efterbehandles manuelt  IDLE Ny bestilling hvor der 
skrevet en note, 
långivende biblioteker 
er endnu ikke tildelt 

WAP Venter på proces IDLE Bestillingen er tildelt 
et långivende 
bibliotek men er 
endnu ikke afsendt. 

LOF Lokalisering fejlet IDLE Ingen långivende 
biblioteker blev 
lokaliseret. 

WPR Venter på svar fra låner PENDING Bestillingen er 
afsendt, men der 
kræves mere 
information og brev 
er sent til låner. 

SV Sendt til långivende 
bibliotek 

PENDING Bestillingen er sendt 
til långivende 
bibliotek 

SHP Afsendt SHIPPED Långivende bibliotek 
har sendt en ’Afsendt’ 
besked 

RTY Forsøg igen NOT-SUPPLIED Långivende bibliotek 
har sendt beskeden 
’Forsøg igen’. 

UNF Ikke opfyldt NOT-SUPPLIED Långivende bibliotek 
har sendt besked om 
at de ikke kan levere 

WSP Vil blive leveret PENDING Långivende bibliotek 
har sendt besked om 
at de kan levere 

CRP Betinget svar CONDITIONAL Besked sendt om at 
der kan leveres under 
specielle 
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omstændigheder 
HPL Reserveret PENDING Långivende bibliotek 

har sendt besked om 
at reservation er 
foretaget 

EST Estimeret pris NOT-SUPPLIED Långivende bibliotek 
har sendt besked om 
prisen ved levering. 

LON Udlånt til bibliotek RECEIVED Bestillingen er 
modtaget 
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APPENDIX B 

Statusoversigt over udlånsbestillinger 
Følgende er en oversigt over de statusser der kan knyttes til udlånsbestillinger.  
Kode  Beskrivelse Tilsvarende ISO 

ILL status 
Betydning 

NEW Ny IN-PROCESS Ny bestilling 
NEM Ny – manuel behandling IN-PROCESS Efterbehandles manuelt, 

lokalisering ikke 
aktiveret. Automatisk 
lokalisering slået fra. 

LOC Lokaliseret IN-PROCESS Lokaliseret bestilling og 
der er fund. 

LPR Lokaliseret og udskrevet IN-PROCESS Bestil. lokaliseret og slip 
udskrevet efter kørsel af 
p-ill-50 

MLC Flere lokaliseringer IN-PROCESS Flere end én lokalisering 
fundet. 

NEP Ny og udskrevet IN-PROCESS Ny bestilling hvor der er 
udskrevet en slip. Ingen 
lokalisering. 

MLP Flere lok. og udskrevet IN-PROCESS Lokalisering foretaget og 
flere er fundet og der er 
udskrevet slip. 

MED Manuel behandling IN-PROCESS Bestilling er forsøgt 
lokaliseret og ingen 
match 

REF Forsøgt skaffet udefra IN-PROCESS Bestillingen er 
videresendt til andet 
bibliotek, eget bibliotek 
bliver både långivende 
og bestillende bibl. 

SL Sendt som lån SHIPPED Der foretaget en 
’Afsendt’ aktion på 
bestillingen af materialer 
der skal returneres. 
Materialet er udlånt til det 
bestillende bibl. 

SC Sendt som kopi SHIPPED Der foretaget en 
’Afsendt’ aktion på 
bestillingen af materiale 
der ikke skal returneres. 

ACN Svar (Betinget) CONDITIONAL Besked sendt til 
bestillende bibl. om der 
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er knyttet en betingelse 
til materialet. 

ART Svar (Retry) NOT-SUPPLIED Besked sendt til 
bestillende bibl. om at 
materialet ikke er 
tilgængeligt og de må 
prøve igen. 

AUF Svar (Kan ikke leveres) NOT-SUPPLIED Besked om at der ikke 
kan leveres. 

ALC Svar (Location) NOT-SUPPLIED Der er sendt en ISO ILL 
svar – lokaliserings 
besked 

AWS Svar (Kan leveres) IN-PROCESS Besked sendt om at der 
kan leveres 

AHP Svar (Reserveret) IN-PROCESS Besked sendt om at 
materialet er reserveret 
og vil blive leveret. 

AES Svar (Estimeret) NOT-SUPPLIED Besked sendt om at der 
er betaling knyttet til 
levering. 

RCV Materiale modtaget SHIPPED Bestillende bibl. har 
sendt en modtaget 
besked 

RT Returner SHIPPED Bestill. bibl. har sendt 
besked om at materialet 
er returneret. 

CLS Lukket CHECKED-IN Matrialet er modtaget og 
bestillingen er lukket 

LST Bortkommet LOST Låneren (bestilleren) har 
sendt en besked om at 
mat. er  bortkommet. 

DMG Ødelagt None applicable Låneren (bestilleren) har 
sendt en besked om at 
materialet er ødelagt. 

CBR Annulleret af bestillende 
bibliotek 

CANCEL-
PENDING 

Låneren (bestilleren) har 
sendt en annulleret 
besked. 

CRA Betingelse accepteret Conditional - Reply 
accepted 

Evt. betingelser ved lån 
er accepteret. 

RCL Manuel hjk. RECALL Materialet er manuelt 
hjemkaldt. 

OVD For sent OVERDUE Hjemkaldelse afsendt 
EXP Udløbet NOT-SUPPLIED Udløbet besked sendt til 

låneren. 
 


