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1. BIBLIOTEKER 

Bibliotekerne, som man foretager indlånsbestillinger fra og udlånsbestillinger til, skal 
være registreret i fjernlånsklienten. Med fjernlånsklienten leveres register over bibliote-
kerne i VIP-basen, som løbende vedligeholdes. 

Bibliotekerne skal registreres under fanebladet Administration / Biblioteker. Anvend bib-
lioteksnummeret som bibliotekets kode. 

 

 

 

Ved manuelt oprette bestillinger, skal biblioteket selv sørge for at registrere nødvendige 
biblioteker som långivende. 
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Der findes tre typer biblioteker: 

• z-biblioteker: danske biblioteker, der i VIP-basen har markeret at de sender og 
modtager ISOILL-bestillinger via z39.50 serveren 
Protokoltypen = danZIG 
 

 
BS-nummeret anvendes både som serveradresse og BS nummer, og BS-
nummer skal være defineret som target i z3950-gate konfigurationen.  
Højre del vedr. brev har ingen betydning. 
 

• Brev-biblioteker: danske biblioteker, der i VIP-basen ikke er markeret som VIP-
biblioteker samt udenlandske biblioteker.  
Protokoltypen = brev. 
 

 
 

• Andre typer, der ikke er indregnet i en af de 2 typer ovenfor. Disse typer an-
vendes normalt ikke og er ikke omfattet af standardopsætningen: 
ISO TCP: kan bruges mellem Aleph-biblioteker der ikke er en del af NETPUNKT 
samarbejdet 
SLNP format: tysk fjernlånssamarbejde 
BL format: British Library 
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1.1 Opret et bibliotek 

Klik på knappen Ny til højre for listen over biblioteker. Vælg bibliotekstypen Ikke fælles 
eksternt bibliotek: 

 

 

Faneblad 1  

Kode BS nummeret eller – hvis det ikke findes – anden kode (op til 12 
tegn) 

Navn  

Leveringsfrist Antal dage fra afsendelse af indlånsbestilling til materialet forven-
tes i hus (og kan rykkes) 

Afleveringsfrist Antal dage, der skal fratrækkes det långivende biblioteks afleve-
ringsfrist, til beregning af lånerens afleveringsfrist 

Status Vælg 

Sprog Vælg 

Faneblad 2  

Type Brev 

Serveradresse [tom] 

BS nummer Identisk med koden på første faneblad 

Brev sendes som Email eller Print 

Vedhæftet fil Vælg 

Brevformat Vælg 

Lokaliseringsopsæt None 

Faneblad 5 Adresseinformation 
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1.2 Opret et långivende bibliotek 

Biblioteker, der er långivende biblioteker, og hvortil man skal sende en indlånsbestilling 
manuelt, skal desuden være oprettet som långivende bibliotek. Dvs. det er ikke nød-
vendigt for biblioteker, hvor bestillingen er oprettet i Netpunkt. 

Skift til funktionen Långivende biblioteker. Klik på knappen Ny til højre for listen over 
biblioteker. 

 

 

 

Materialetype Vælg Alle medier eller en specifik type 

Niveau Anvendes ved automatisk lokalisering 

[Bibliotekets] navn Slå biblioteket op vha knappen … og hent det ind i feltet 

Leveringsfrist Den forventede leveringsfrist (antal dage). Leveringsfristen 
anvendes ved manuel oprettelse eller afsendelse af bestilling 
og udregnes ved at lægge det opsatte antal til dags dato. Fal-
der leveringsdatoen efter interessedatoen, vil bestillingen få 
status Ingen tid at levere  

Udløber efter Er der ikke indløbet svar efter det opsatte antal dage, kan 
man sende en ISO udløbsmeddelelse til biblioteket 

Afleveringsfrist Antal dage, der skal fratrækkes det långivende biblioteks afle-
veringsfrist, til beregning af lånerens afleveringsfrist. Er det 
ikke defineret, anvendes værdien, der er registreret på biblio-
teket  

 

Afslut med Tilføj. 
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2. INDLÅN 

Aleph brugere, der arbejder med indlånsbestillinger, skal være knyttet til en ILL enhed 
(ILL bibliotek). Dvs. den enhed, der administrerer indlånsbestillingerne for lånere tilknyt-
tet samme ILL enhed. En ILL enhed vil normalt gælde lånere i alle bibliotekets filialer.  

Lånerne kan se den aktuelle status fra webben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første faneblad i fjernlånsklienten vedrører indlånsbestillinger. Fanebladet har to 
hovedfunktioner: Funktion, hvor man arbejder med indlånsbestillinger og Oversigt, hvor 
man får en oversigt over alle indlånsbestillinger fordelt på deres aktuelle status. 

Det skærmbillede under Funktion, man arbejder med indlånsbestillinger i, er opdelt i to: 

 

 

 

• Liste over bestillinger, inklusiv den aktuelle status for lånerens bestilling 

• Nederste rude indeholder mere information om en lånerbestilling, og man har 
her mulighed for at rette bibliografisk information samt lånerbestillingen 

Daglige arbejdsopgaver i indlån: 

• Modtage bestilt materiale: se afsnit 2.4 

• Opfølgning på bestillinger, der er reserveret eller 
ikke kan gennemføres: se afsnit 2.3 
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2.1 Indlånsbestilling 

Indlånsbestillinger foretaget via Netpunkt vil blive importeret med status Sendt til 
lång.bibliotek – med undtagelse af de bestillinger, der ikke kan gennemføres. Sådanne 
bestillinger får status Ikke opfyldt.  I det følgende beskrives genfinding, modtagelse og 
opfølgning på bestillingerne. 

Beskrivelse af en manuel oprettelse, lokalisering og afsendelse af en indlånsbestilling, 
fx en telefonbestilling er beskrevet senere (afsnit 2.6). Opfølgning og modtagelse af 
manuelt oprettede bestillinger sker på samme måde som automatisk oprettede. 

Aleph giver mulighed for, at lånere kan oprette bestillinger fra web-grænsefladen. Disse 
skal lokaliseres og afsendes som ved manuel oprettelse af indlånsbestillinger. 

 

2.2 Genfinding af bestilt materiale 

Genfind bestillingen på en af følgende måder: 

2.2.1 Via oversigten 

Bestillinger med status Sendt til lång.bibliotek eller Afsendt kan modtages.  

 

 

Bestillinger, der ikke kan gennemføres, findes under status Ikke opfyldt (se afsnit 2.3 for 
opfølgning på disse). 

Beskeder fra långivende biblioteker, om at bestillingerne kan udføres, findes i oversig-
ten under status Vil blive leveret eller Sendt til lång.bibliotek. Har biblioteket sendt be-
sked om, at materialet er reserveret, vil de være at finde under status Reserveret. Be-
stillinger med status Afsendt er bestillinger fra z-biblioteker der har afsendt en særlig 
besked om, at materialet er på vej. 
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2.2.2 Via direkte opslag 

Man kan foretage direkte opslag fra søgeruden i værktøjslinjen på fx ord fra titlen. 

 

 

Når man søger på bibliografiske data, kan man trunkere med * eller ?  

Søger man på DanBib numre, stregkoder, lånerstregkoder m.v. skal man inddatere ek-
sakte data. 

 

2.2.3 Via søgning 

Man kan anvende søgemodulet til genfinding. Søg og få vist posten i fuldt format. Over-
før den til fjernlån. 

 

OBS! Det er vigtigt, at man søger i den rigtige base. 
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2.3 Daglig opfølgning (indlån) 

Beskeder, der kræver opfølgning befinder sig under følgende status i oversigten: 

 

  

 

Beskeder fra de långivende biblioteker vil fremgå af oversigten eller blive modtaget med 
brev eller mail.  

I behandlingen af tilbagemeldinger og beskeder udskriver eller mailer man i kommuni-
kationen med biblioteker, der ikke er et z-bibliotek.  

 

2.3.1 Status Ikke opfyldt 

Indlånsbestillinger fra Netpunkt, som ikke er blevet gennemført i det valgte bibliotek, vil 
få status Ikke opfyldt. Disse skal der følges op på i BOB-basen og i fjernlånsklienten. 

Nederste rude detaljer om bestillingen, bl.a. nummeret i BOB-basen. Anvend dette til 
opslag i BOB-basen med henblik på at finder andre lokaliseringer. 

• Bestillinger, hvor det næste långivende bibliotek er et Netpunkt-bibliotek:  
Den oprindelige bestilling lukkes i Aleph, dvs. status ændres Annulleret  
Tilknyt og afsend et nyt bibliotek fra BOB-basen. Derved oprettes en ny bestilling 

• Bestillinger, hvor det næste bibliotek ikke er et Netpunkt-bibliotek, skal tilknyttes 
manuelt: 
Skift bestillingens status til Annulleret 
Tilknyt et nyt bibliotek i Aleph og afsend bestillingen (se afsnit 2.6.3) 

Reserveret: Hvis biblioteket har medsendt infor-
mation om nummer i rækken fremgår det af loggen 
på den enkelte bestilling. 
Kan kræve opfølgning  

Ikke opfyldt: Opstår, når biblioteket har sendt be-
sked via BOB-basen eller via ISO/ILL. 
Opfølgning påkrævet 

Fornyelse – godkendt / afvist: Se afsnit 2.7 vedr. 
fornylese 
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• Bestillinger, hvor der ikke er lokaliseret flere biblioteker, dvs. bestillingen lukkes 
totalt: 
Udskriv til låner: vælg en passende formular, fx Kan ikke skaffes 
Skift status til Annulleret 

 
 

2.3.2 Status Reserveret 

Er materialet reserveret, vil det ofte fremgå af bestillingens log, hvilket nummer i reser-
veringskøen, bestillingen har. Hvis man ønsker at følge op på dette og eventuelt give 
låneren besked, skal man tjekke loggen. Find bestillinger med status Reserveret frem.  

Kig i loggen til den enkelte bestilling for at få yderligere information om reserveringen. 
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2.4 Modtagelse af bestilt materiale 

Når modtagelsen bliver registreret, skifter status til Udlånt til ventehylde eller Udlånt til 
låner (ved direkte udlån til låner). Denne status fremgår også af lånerstatus.  

Udlån og hjemkaldelse sker i udlånsklienten. Ved udlån til låner i udlånsklienten ændres 
bestillingens status til Udlånt til låner. 

Man kan modtage enkeltvis eller i en samlet arbejdsgang. 

 

2.4.1 Modtag enkeltvis 

Find bestillingen frem via oversigten eller en af søgemetoderne og klik Modtag. Inddater 
stregkoden og klik OK. 

 

 

Der udskrives slip til materialet og brev til låneren. 

 

2.4.2 Modtag flere bestillinger i samlet arbejdsgang 

Skal man modtage mange bestillinger fra et bibliotek, kan man gøre det i en samlet ar-
bejdsgang. Aktiver Modtag (returneres) eller Modtag (returneres ej) for kopier og elek-
tronisk materiale. 

Indtast materialestregkoden og bestillingsnummeret samt den returdato, som det långi-
vende bibliotek har angivet. Ret eventuelt eksemplarstatus: 
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Metoden er især anvendelig ved modtagelse af materialer med status Afsendt, som 
fremkommer ved at det långivende bibliotek har fremsendt en ISO besked her om, inkl. 
materialestregkoden på det fremsendte materiale samt returdatoen. Her kan man nøjes 
med at indlæse materialestregkoden. 

 

2.4.3 Modtag et lån, der er bestilt som kopi 

Modtager man et materiale til låns, der er bestilt som kopi, skal det modtages som et 
lån. Søg bestillingen frem og ret Bestilt mat.type på faneblad 3 til Trykt (lån). 

Der popper en besked op om at ændringen kan påvirke gebyrer.  

Ved registrering af modtagelse skal man desuden bekræfte typen ’Returneres’.  

 

Modtag bestillingen som lån. 

 

2.4.4 Modtag en kopi, der er bestilt som lån 

Modtager man en kopi, skal det også registreres modtaget som kopi. Søg bestillingen 
frem og ret Bestilt mat.type på faneblad 3 til Fotokopi (kopi). 

Der popper en besked op om at ændringen kan påvirke gebyrer. 

Ved registrering af modtagelse skal man desuden bekræfte typen ’Returneres ej’. Be-
stillingen lukkes ved modtagelsen. 
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2.4.5 Modtag flere bind på samme bestilling 

Modtager man flere bind / hæfter på samme bestilling, skal disse registreres. Man kan 
enten koble flere eksemplarer på bestillingen eller oprette flere bestillinger manuelt. Den 
sidstnævnte måde er den korrekte, og den skal anvendes af biblioteker, der afslutter et 
fjernlån ved aflevering i udlånsklienten. 

 

2.4.5.1 Flere eksemplarer på samme bestilling 

Modtag først et bind som beskrevet ovenfor. Indlæg en udlånsnote, som popper op ved 
aflevering, fx 

 

 

Skift dernæst til beholdningsregistrering i katalogiseringsklienten og søg eksemplaret 
frem på stregkoden. Tag en kopi af eksemplaret. Tilføj udlånsnoten på faneblad 3 og 
indsæt ILL enheden som subskriptionsnote. Skift til faneblad 3 og indsæt stregkoden. 

 

Bemærk, at hvor der er oprettet flere eksemplarer på samme bestilling, kan kun det 
først oprettede eksemplar returneres (se evt. afsnit 2.5). 



 

 
  

 

Aleph ver.18 

Fjernlån – ISO ILL 

 

 Side 16 af 40 

Maj 2009 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

 

2.4.5.2 En bestilling pr bind 

Man kan også vælge at oprette en ny bestilling pr bind og modtage dem hver især. 

Inden du modtager bind 1, skal den bibliografiske information opdateres. Skift til bestil-
lingens faneblad 2 og opdater titlen, fx 

 

Modtag dette bind. 

 

Opret en ny bestilling på bind 2 via menupunktet Indlån / Opret ny bogbestilling (kopier 
først lånerens PID-nummer fra faneblad 1 i den originale bestilling). Se afsnit 2.6 for op-
rettelse af manuel bestilling. 

Modtag den manuelt oprettede bestilling. 

 

2.4.6 Modtag fra et andet bibliotek 

Hvis man modtager en indlånsbestilling fra et andet bibliotek end det, der er registreret 
som långivende, skal man først afslutte bestillingen dér og dernæst oprette en bestilling 
til det afsendende bibliotek 

 

2.4.6.1 Afslut bestilling hos låntagende bibliotek 

Skift til faneblad 4 og klik ’Kan ikke leveres’. Status skifter nu til ’Ikke opfyldt’. 

 

2.4.6.2 Tilføj det långivende bibliotek 

I faneblad 4 vælger man knappen ’Lång.bibl’. Der popper en dialog op, hvor man skal 
vælge det långivende bibliotek: 
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Det bibliotek, der ligger først i listen over långivende biblioteker, foreslås. Vælg eventu-
elt et andet bibliotek.  

Findes det långivende bibliotek ikke i listen, skal det først registreres som långivende. 
Se hvordan i afsnit 1.2. 

Når du har tilknyttet det långivende bibliotek, skifter lånerens bestilling status til ’Venter 
på proces’.  

Modtag dernæst som beskrevet i afsnit 2.4.1. 
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2.5 Returnering 

Ved returnering afsluttes bestillingen, og  bestillingen vil få status Lukket. 

Er materialet udlånt, vil lånet blive afleveret ved returnering. Eksemplaret, der blev op-
rettet ved modtagelse, slettes ved returnering. 

Bemærk! Ekstra eksemplarer, der er oprettet på samme bestilling (som fx beskrevet i 
afsnit 2.4.5.1) kan ikke returneres i fjernlånsklienten, da der kun kan være knyttet et ek-
semplar til bestillingen. Man får besked om, at bestillingen ikke findes. 

 

2.5.1 Returner enkeltvis i fjernlånsklienten 

Find bestillingen frem og klik Returner. Status ændres til Lukket eller Returneret af bib-
lioteket. 

 

 

2.5.2 Returner flere i samlet arbejdsgang i fjernlånsklienten 

Aktiver Returner under funktionen Samlet arbejdsgang. Indlæs materialestregkoderne 
eller bestillingsnumrene en for en. Status ændres til Lukket eller Returneret af bibliote-
ket.. 

 

Vælg eventuelt at udskrive returbrev til det långivende bibliotek. 
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2.5.3 Returnering ved aflevering i udlånsklienten 

Biblioteket kan have opsat udlånsklienten på en sådan måde, at aflevering også auto-
matisk registrerer returnering af materialet i fjernlånsklienten. Bestillingen får status 
Lukket i den forbindelse, og fjernlånspersonalet skal ikke foretage yderligere (se vedr. 
opsætning i afsnit 6.1). 

 

2.6 Manuel oprettelse af indlånsbestilling 

Anvendes primært til telefonbestilling eller til afsendelse af en bestilling til et bibliotek 
der ikke deltager i Netpunkt samarbejdet. Hvis man kan lokalisere en bestilling i Net-
punkt, skal man bestille den dér. Som hovedregels gælder, at man ikke skal oprette be-
stillinger manuelt – bortset fra telefonbestillinger. 

 

2.6.1 Opret ny bestilling 

Vælg menupunktet Indlån / Opret ny bogbestilling – eller tidsskriftsbestilling. Her et ek-
sempel på en bogbestilling: 

 

Udfyld eller vælg  

• Stregkode eller anden låner ID og tryk <enter>. Låneren hentes ind med sit PID. 

• Udfyld bibliografisk information. 

• Vælg evt. andet afhentningssted (opsat på den pågældende ILL enhed). 

• Overskriv evt. datoen i Ønskes inden (fastlagt i klientens opsætning) 

• Vælg evt. anden Best.mat.type samt Materiale sendes som. 
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2.6.2 Opret ny bestilling – med udgangspunkt i fremsøgt post 

Der kan være behov for at oprette en bestilling på et materiale, som biblioteket selv har, 
fx i en situation, hvor materialet er bortkommet eller på anden måde ikke er tilgængeligt. 

Søg posten frem i OPAC i fjernlånsklienten og få den vist i fuldt format. Klik på knappen 
Fjernl.best., vælg Indlån, hvorved bestillingsformular fremkommer. Inddater låner ID: 

 

Forsendelsesoplysningerne nederst er standard, og man kan vælge alternative værdier, 
inden man klikker Send. 

Dette skifter til fanebladet Indlån, hvor bestillingen har status Ny. 

 

2.6.3 Tilknyt bibliotek 

Tilføj et långivende bibliotek i nederste rude, faneblad 4. Klik Lång.bibliotek og vælg bib-
liotek. Indtast eventuelt en note: 
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Send bestillingen [til biblioteket]. Dette gælder dog ikke telefonbestillinger, hvor man 
skal skifte status manuelt (se afsnit 2.6.4) 

Biblioteket skal være oprettet som långivende bibliotek under funktionen Administration. 

 

2.6.4 Opdater status (telefonbestilling) 

Er der tale om en telefonbestilling, skal den ikke afsendes fra fjernlånsklienten. Men sta-
tus skal ændres manuelt fra Venter på proces til Sendt til lång.bibliotek for at man kan 
arbejde videre med bestillingen (fx modtage). 

Vælg Skift status i listen over bestillinger: 

 

Man kan eventuelt inddatere en note vedr. telefonbestillingen. Noten fremgår af loggen. 
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2.7 Forny 
Man kan opsætte Aleph således, at låneren selv kan iværksætte, at der afgår en 
ISO besked om fornyelse til det långivende bibliotek. Se afsnit 6.6.3. Hvis biblioteket 
selv ønsker at styre fornyelse af indlån, skal det ske i fjernlånsklienten. 

 

Søg bestillingen frem i fjernlånsklienten og vælg Svar til bibliotek.  

 
 
Vælg svarmuligheden Forny og inddater en ny ønsket afleveringsfrist. Status æn-
dres til Afventer svar om fornyelse.  Z-biblioteker modtager beskeden elektronisk, 
andre via e-mail eller brev. 

Hvis biblioteket sender besked via ISO, vil svaret findes i oversigten under Fornyel-
se – afvist eller Fornyelse – godkendt. 

Er fornyelsen godkendt af det långivende bibliotek, skal man forny i udlånsklienten 
og eventuelt give låneren besked. Er fornyelsen afvist, kan man eventuelt sende be-
sked til låneren i form af en manuel hjemkaldelse fra fjernlånsklienten. 

 

2.8 Rykning (ill-73) 

Dette batchjob kan danne rykkerrapport og/eller rykkerbreve til de långivende bibliote-
ker. Jobbet tager udgangspunkt i alle lånerbestillinger med status Sendt til lång.bibl. 
Man kan vælge at rykke alle eller udvalgte biblioteker. 

Jobbet giver mulighed for følgende rykninger: 

• En rykkerrapport, som danner en liste med henblik på at få en oversigt og even-
tuelt rykke manuelt 

• Breve til de aktive långivende biblioteker. Der kan kun sendes brev/besked til 
ISO biblioteker. Dette registreres i bestillingernes log, men ændrer ikke på status 

• Man kan vælge at danne både rykkerrapport og –breve. Dette vil også opdatere 
bestillingernes logninger 
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På grund af en begrænsning i antal biblioteker, der er listet op i batchjobbet, anbefales 
det kun at danne en rapport og at rykke manuelt. 

Manuel rykning skal ske ved at sende et brev/mail til det långivende bibliotek. Anvend 
Svar til bibl. og vælg en passende formular. 

 

2.9 Annullering af indlånsbestillinger 

Hvis låneren ønsker at annullere bestillingen, skal det låntagende bibliotek have be-
sked. 

Find bestillingen frem og kopier et af DanBib-numrene i den interne note. Anvend dette 
til opslag i BOB-basen med henblik på annullering. 

Gå tilbage til Aleph og vælg Skift status. Skift til Annulleret. 

 

2.10 Log på indlånsbestilling 

Alle aktiviteter, der registreres på en indlånsbestilling, fremgår af loggen. Find bestillin-
gen frem og vælg Log i navigationsruden. Fx 

 

 

 



 

 
  

 

Aleph ver.18 

Fjernlån – ISO ILL 

 

 Side 24 af 40 

Maj 2009 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

Man kan filtrere logningerne på en eller flere aktiviteter ved at vælge dem (øverst). Man 
kan tilføje en logning manuelt.  

OBS! I en overgangsfase kan logninger forekomme på både engelsk. 
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3. UDLÅN 

En udlånsbestilling er en anmodning fra et låntagende bibliotek om lån eller kopi af bib-
liotekets materialer. Udlånsbestillinger administreres af en ILL enhed i fjernlånsklienten. 
Udlån og aflevering kan foregå enten i fjernlånsklienten eller i udlånsklienten. Hjemkal-
delse vil ske i forbindelse med hjemkaldelse af øvrige lånere. 

Når biblioteket modtager en udlånsbestilling, skal den lokaliseres. Der udføres tjek på, 
om materialet (eksemplarerne) må lånes. Desuden om eksemplarerne er tilgængelige, 
dvs. ikke lånt ud. Lokaliseringen vil normalt være opsat til at foregå automatisk. 

Bestillinger, der importeres fra Netpunkt, vil automatisk blive lokaliseret, og der vil også 
automatisk blive oprettet bestillinger eller reserveringer. Eventuelle fejl i forbindelse med 
den automatiske lokalisering og oprettelse af bestilling vil skulle efterbehandles manu-
elt. 

 

Aleph brugere, der arbejder med udlånsbestillinger, skal være knyttet til en ILL enhed 
(ILL bibliotek). Dvs. den enhed, der administrerer udlånsbestillingerne for lånere tilknyt-
tet samme ILL enhed. 

 

3.1 Daglig opfølgning (udlån) 

De bestillinger, der ikke er blevet lokaliseret og reserveret/bestilt, skal følges op manu-
elt. Disse finder man i oversigten: 

• Manuel behandling: tidsskriftshæfter og tilfælde, hvor det første eksemplar ikke 
kan reserveres (fx præsensmateriale) 

• Modtagne beskeder 

  

OBS! Man skal ikke følge op på bestil-
linger med status Ny. Det sker automa-
tisk via et baggrundsjob. 
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3.1.1 Manuel reservering 

Bestillinger til manuel behandling ligger nu under Funktion. Det vil primært være bestil-
linger på tidsskriftshæfter, hvor man skal foretage manuel reservering. 

 

Nederste rude viser mere information om bestillingen så som information om et tids-
skrifts hæftenummerering. 

  



 

 
  

 

Aleph ver.18 

Fjernlån – ISO ILL 

 

 Side 27 af 40 

Maj 2009 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

3.1.2 Reservering på tidsskriftshæfte 

Bestilling på et tidsskrift eller et tidsskriftshæfte skal efterbehandles manuelt.  

Tidsskriftsnummereringen fremgår af rude 3, faneblad 1 (Bestil info). Data er præsente-
ret adskilt af kommaer og skal læses således: 

Systemnummer, år, årgang, hæfte, (år) 

 

Her ønskes hæfte 1 fra 58. årgang  i 2004.  

Lige ovenover findes information om hvilken artikel, der ønskes. 

Skift nederste højre rude til faneblad 4 (Eksemplarer) og udpeg den linje der skal bestil-
les  

 

Klik på "Reserver", formularen er udfyldt med lånerdata og hæftedata, så man skal blot 
bekræfte bestillingen. 

Her er bestillingen gennemført (bemærk fluebenet, der angiver dette): 

 

 

Giv biblioteket besked om at bestillingen er oprettet. Vælg knappen Svar til bibl. 

Vælg muligheden Leverer og afslut med klik på OK. 

 



 

 
  

 

Aleph ver.18 

Fjernlån – ISO ILL 

 

 Side 28 af 40 

Maj 2009 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

3.1.2.1 Besked om manglende levering 

Send besked til det låntagende bibliotek om, at bestillingen ikke kan leveres, fx i tilfælde 
af bestilling på et præsensmateriale. Klik på knappen Kan ikke levere.  

 

Vælg en årsag og tilføj eventuelt yderligere information. Bestillingens status skifter til 
Svar (Kan ikke leveres). 

 

3.1.3 Modtagne beskeder 

Nederst i oversigten findes beskeder, der er modtaget automatisk. Oftest vil det være 
besked fra det låntagende bibliotek om anmodning om fornyelse eller annullering af be-
stillingen. Disse beskeder skal man undersøge og eventuelt følge op på. Opfølgning 
sker fra Funktion. 

Når man har behandlet en anmodning om fornyelse eller annullering, bør meddelelsen 
fjernes fra listen over modtagne beskeder. Klik på ’Er behandlet’.  

Der kan også forefindes beskeder af typen Generel meddelelse eller Statusforespørg-
sel. Man kan afsende en besked direkte fra den generelle meddelelse, men ikke fra de 
andre typer. Det skal ske under Funktion. 

 

3.1.3.1 Fornyelse 

Vælg de bestillinger, der ønskes fornyet. Undersøg i udlånsklienten, om fornyelse er 
mulig.  

Fornyr man i udlånsklienten, skal man afsende besked fra bestillingen i fjernlånsklien-
ten. Vælg bestillingen og klik på Svar. Vælg muligheden ’Fornyelsessvar’ og indsæt den 
nye afleveringsfrist: 
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Bemærk, at denne besked kun kan sendes, hvis bestillingen i fjernlån har status Sendt 
som lån. 

 

Bestillingerne, der er udlånt i udlånsklienten, har status Svar (Kan leveres). Her kan 
man ikke sendes fornyelsessvar, men man kan sende en generel besked, fx 

 

 

3.1.3.2 Annullering 

  

Vælg bestillingen med henblik på behandling. Skift til faneblad 4 (eksemplarer) og vælg 
Slet reservering: 



 

 
  

 

Aleph ver.18 

Fjernlån – ISO ILL 

 

 Side 30 af 40 

Maj 2009 

Fortroligt © Fujitsu Services A/S 

 

Skift derefter bestillingens status til Slettet. 

 

 

 

3.2 Afsend materiale (og senere modtagelse) 

Der er to modeller til håndtering af udlån og aflevering af udlånsbestillinger: udlån og af-
levering udelukkende i udlånsklienten eller afsendelse og modtagelse i fjernlåns-
klienten. Det sidste anbefales, da bestillingerne dermed gennemgår det flow, som ISO 
ILL og dermed også Aleph lægger op til, fx automatisk skift af status. 

 

3.2.1 Afsendelse i fjernlånsklienten - enkeltvis 

Fremfind en af bestillingerne (se eventuelt afsnit 2.2). 

Marker en bestilling og klik Afsend. Vælg mellem 3 afsendelsestyper: 

• Returneres 

• Returneres ej, fx kopi eller vedhæftet elektronisk fil 

• Elektronisk, fx link til materialets placering. Materialet medsendes ikke 

Inddater materialestregkoden og tryk OK: 
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Afhængig af opsætningen af klienten vil der være indsat en forventet returdato. Er feltet 
ikke udfyldt (som i skærmdumpet), vil returdatoen blive udregnet efter samme tabel som 
afleveringsfrister i udlånsklienten benytter. 

  

Når der klikkes OK, afgår der en besked til det låntagende bibliotek om at materialet er 
afsendt. 

 

 

 

 

 

3.2.2 Afsendelse i fjernlånsklienten – samlet arbejdsgang 

Har man bestillingsnumrene, kan man med fordel afsende samlet arbejdsgang. Vælg 
denne funktion i navigationsruden til venstre, eller rettere vælg den metode, der skal 
anvendes: returneres / returneres ej / elektronisk. 

 
Indlæs bestillingsnummeret efterfulgt at materialets stregkode og klik Send. 

 

 

3.2.3 Modtagelse af returneret materiale 

Materiale, der bliver returneret fra et låntagende bibliotek, får automatisk status Retur-
neret, hvis det låntagende bibliotek har sendt en ISO besked herom. 

Klik på modtag, og status ændres til Lukket. Der afgår samtidig besked til det låntagen-
de bibliotek, hvor deres bestilling ligeledes lukkes. 

 

OBS! Undlad at udlåne i udlånsklienten forinden. En af-
sendelse fra fjernlånsklienten foretager samtidigt et udlån. 
Er materialet udlånt i forvejen, vil det spærre for udlån og 
afsendelse, også selv om det er til samme låner. 
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Man kan også blot aflevere i udlånsklienten. Dette bevirker også afsendelse af medde-
lelse til låntagende bibliotek.  

 

3.2.4 Udlån og aflevering i udlånsklienten 

Man kan vælge at udlån og aflevering udelukkende håndteres i udlånsklienten. Udlåns-
bestillingerne i fjernlånsklienten vil da ikke ændre status. De vil forblive med status Svar 
(Kan leveres) 

Hvis man udlåner i udlånsklienten, kan man ikke også registrere afsendelse i fjern-
lånsklienten, idet afsendelse inkluderer et udlån.  

Når materialet returneres til biblioteket skal det afleveres i udlånsklienten. 

Hvis biblioteket anmoder om fornyelse, vil der ikke ske yderligere. Fornyelse kræver, at 
status er Sendt som lån (se afsnit 3.1.3.1). 

 

3.3 Telefonbestilling (udlån) 

Bestiller et låntagende bibliotek pr. telefon, kan man oprette bestillingen manuelt. Søg 
posten frem i OPAC i fjernlånsklienten og få den vist i fuldt format. Klik på knappen 
Fjernl.best., vælg Udlån, hvorved bestillingsformular fremkommer. Vælg bibliotek ID og 
inddater forsendelsesoplysninger: 

 

Tryk på Send for at sende bestillingen til Udlånsfunktionen. Afsend materialet (se afsnit 
3.2). 
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Hvis biblioteket ikke foretager afsendelse fra fjernlånsklienten, vil der ikke være behov 
for dette. Så håndteres alt fra udlånsklienten. 

 

3.4 Send besked om (forsinket) levering 

Man kan sende besked til det låntagende bibliotek om at materialet vil blive leveret. Klik 
Svar og udfyld: 

• Valgmulighed: Leverer 

• Forventet dato [for afsendelse] 

• Årsag til senere levering 

• Eventuelt en note 

 

3.5 Log på udlånsbestilling 

Alle aktiviteter, der registreres på en udlånsbestilling, fremgår af loggen. Find bestillin-
gen frem og vælg Log i navigationsruden. Fx 

 

Man kan filtrere logningerne på en eller flere aktiviteter ved at vælge dem (øverst). Man 
kan tilføje en logning manuelt.  

OBS! I en overgangsfase kan logninger forekomme på engelsk. 
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3.6 Låntagende bibliotek som låner 

De låntagende biblioteker skal være oprettet som lånere i udlånsklienten. Er låneren ik-
ke oprettet, skal man gøre det manuelt (når man arbejder med forskellige lånerkatego-
rier til biblioteker, skal man undlade at anvende batchjobbet ill-77). 

 

Bemærk ved manuel oprettelse! 

• Lånerstregkode skal være identisk med biblioteksnummeret, som det er registre-
ret i fjernlånsklienten 

• Fjern fluebenet i Res.breve skal dannes (global lånerinformation) 

• Hvis biblioteket har oprettet et særligt afhentningssted til biblioteker, skal dette 
anvendes 

 

Hvis et materiale er blevet udlånt i udlånsklienten, kan det efterfølgende ikke afsendes 
fra fjernlånsklienten. Det kan det derimod, hvis materialet ikke er udlånt eller har status 
’Ventehylde’. 

 

Systemadministrator: se eventuelt afsnit 6.5. 
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4. SØGEKODER 

Ved CCL-søgning kan anvendes følgende søgekoder. Fritekstsøgning kræver ikke sø-
gekode. Søgning på interval skal ske som CCL-søgning. 

 

Fx søgning på status Sendt til lång.bibl., afsendt i perioden 1.12.2008 – 15.1.2009: 

wss = 200905201 --> 20090915 og wst = sv 

 

Kode Indhold Felter Indlån Felter Udlån 

WRD Fritekst [stort set alle felter] 
WTI Titel 130, 210, 222,240, 242, 243, 245, 246, 247, 

440, 490, 580, 830 
WFO Forfatter 100, 110, 245 c, 800 
WEM Emneord 6xx- felterne 
WNO Noter 300, 5xx-felterne 
WNC ToC 5xx-felterne 46502 
WPL Trykkested 260 a 
WFL Forlag 260 b 
WLN Sprog 041 
WAF Artikel forfatter 700, 710 
WAT Artikel titel 740, 730 
WIT Indlån / Udlån TYP 
WIU ILL enhed UNT 
WAS Afhentningssted 410 10  
WAR År 008, 260 c, ISS y ISS y 
WOL Volume ISS v ISS v 
WWW URL 856 
WFI Filial LOC 
WFM Format FMT 
WST Status 410 11  416 14 
WDN BOB/DanBib-numre 410 03, 465 02, 505 416 11 
WOR Gl.bestillingsnumre 410 03  
WNY Opret dato 410 13  416 34 
WSS Seneste statusdato 410 14  416 35 
WSI Sidste interessedato 410 15  416 20 
WME Materialetype 410  416 16, 416 24 
WBI Bestil.bibliotek  416 09 
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5. JOBS OG DÆMONER 

Indlåns- og udlånsposter lagres i XXX40. Her er samarbejdspartnerne, dvs. de långi-
vende og de låntagende biblioteker, også registreret. 

Alle aktiviteter vedr. ISO ILL logges i XXX40. 

De midlertidige eksemplarer, der oprettes ved indlånsbestillinger, lagres i XXX50 – lige-
som alle andre eksemplarer. De tabeller, der anvendes ved udlån (udlånsfrister, hjem-
kaldelsesfrister etc.), er opsat til at håndtere disse midlertidige eksemplarer. 

 

Nedenstående baggrundsjobs og dæmoner skal køre, for at automatikken bag ISO ILL 
virker. 

 

Bibliotek Job / 
Dæmon 

Anvendelse 

XXX40 ue_19 Dæmon, der sørger for den automatiske 
lokalisering af udlånsbestillinger og sen-
der besked til Netpunkt via z39.50 gaten 
(svartypen: Kan leveres, Reserveret og 
Kan ikke leveres) 

XXX40 ue_01 Opdatering af søgeregistre for indlåns- og 
udlånsbestillingerne 

ILLSV ue_01 Opdatering af søgeregistre for indlåns- og 
udlånsbestillingerne, der er oprettet som 
følge af en ISO ILL bestilling 

ILLSV ue_17 Dæmon, der sørger for at både indlåns- 
og udlånsbeskeder, der kommer udefra, 
formidles til XXX40 
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6. OPSÆTNING 

6.1 Aflevering i udlånsklienten 

Hvis lånerens aflevering i udlånsklienten skal medføre, at indlånsbestillingen samtidig 
lukkes, skal følgende parameter være opsat i circ.ini: 

[Ill] 
ReturnIll=Y 

 

6.2 Interessedato og returdato i fjernlånsklienten 

I forbindelse med oprettelse af indlånsbestilling indsættes lånerens interessedato (’Øn-
skes inden’) med en default opsat i under fjernlånsklienten i ill.ini. Opsættes under 
NeedByDate 

Samme sted opsættes en default returdato på udlånsbestillinger (egne materialer). Hvis 
man ønsker, at returfristen skal være lig med afleveringsfristen opsat i tab16, skal linjen 
udkommenteres. Opsættes under ExpRetDate 

;NeedByDate=[number of days from current date] = lånerens interessedato 
;ExpRetDate=[number of days from current date] = default returfrist 
NeedByDate=100 
ExpRetDate=30 

 

6.3 Funktion / Oversigt i fjernlånsklienten 

Man fastlægger, om man som standard skal arbejde i Funktion eller Oversigt i ill.ini: 

;Y = Summary tree opens ; N = Functional tree opens 
;If the parameter doesn't exist in ill.exe, the tree will open in "Functional" mode. 
OpenByDefault=Y 

 

6.4 Indlåns- og/eller udlånsbestilling fra OPAC i fjernlånsklienten 

Skal det være muligt kun at foretage indlånsbestillinger fra OPAC, skal følgende para-
meter ændres fra N til Y i ill.ini: 

;default request created will be the borrowing request 
DefaultBorrowing=Y 
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6.5 Håndtering af reserveringer og afsendelse af udlånsbestillinger 

Hvis et materiale er blevet udlånt i udlånsklienten, kan det efterfølgende ikke afsendes 
fra fjernlånsklienten. Det kan det derimod, hvis materialet fx har status Ventehylde. 

De fleste biblioteker har et afhentningssted til bibliotekslånere, der gør at aflevering af 
materiale, der er reserveret til en sådan, automatisk udlånes. Endvidere at afhentnings-
stedet også anvendes af andre typer lånere. 

Har biblioteket valgt at afsende en udlånsbestilling fra fjernlånsklienten, kan man med 
fordel foretage nedenstående justering af opsætning – primært i ADM biblioteket. Juste-
ringen betyder, at en aflevering af materiale, der er reserveret til en bibliotekslåner, går 
på ventehylde, og at der ikke udsendes besked til biblioteket om afhentning. 

1)   Anvend et eksisterende afhentningssted eller opret en afhentningsfilial specifikt 
til fjernlån i tab_sub_library.dan, fx 
ILLSE 3 BEH50 L Eksp.fjernlån                        BEH50       BEH50 

2)  Indsæt filialen i pc_tab_exp_field.dan i ADM-biblioteket under sektionerne: ILL-
PICKUP-LIBRARY, ILL-LIB og HOME-LIB 

3)  Indsæt filialen med afhentningsmetode 01 i ADM-bibliotekets tab27, fx: 
H ##### ## ILLSE 01 

4)  Indsæt filialen som valgmulighed for lånerkategori biblioteker i ADM-bibliotekets 
tab37, fx: 
##### 10 ## 11 # ILLSE 

5)  Fjern ved hjælp af sql fluebenet Reserveringsbreve skal dannes i den globale 
lånerregistrering (USR01: z303_send_all_letters = N) 

6)  Ret Afhentningssted i den globale lånerregistrering til den nye afhentningsfilial 
(USR01: z303_home_library) og eventuelt i eksisterende reserveringer (ADM 
biblioteket: z37_pickup_location) – ligeledes ved hjælp af sql 

7)  Opret den nye afhentningsfilial i udlånsklienten som låner mhp transit 

8)  Indsæt filialen som type 3 i tab_attr_sub_library for at undgå, at materialet gå i 
transit 
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6.6 tab100 (server) 

6.6.1 Manglende afhentningssted i lånerregistrering 

PICKUP-SORT-BY-ITEM opsættes, så det ikke skaber problemer med det manglede 
afhentningssted for biblioteker oprettet via ill-77. 

Y = Eksemplarets filial anvendes 
N = Det filial, der først er nævnt i tab37 eller tab38  

Opsættes i tab100 i det administrative bibliotek. 

 

6.6.2 Bibliotek som låner 

ADM-ILL-PREFIX = N  

For at undgå, at der indsættes et præfix foran lånernummer og stregkode ved oprettelse 
via ill-77. 

Opsættes i tab100 i det administrative bibliotek. 

 

6.6.3 Forny fra webben 

Hvis låneren skal kunne forny ILL (og derved automatisk sende en ISO besked om for-
nyelse til det långivende bibliotek) ved at klikke på Forny alle på webben, skal følgende 
switch være opsat i tab100: 

PAT-RENEW-ILL=Y 

Opsættes i tab100 i ILL biblioteket. 

6.7 Oprettelse udlånsbestilling fra OPAC 

Hvis man ønsker muligheden for at kunne oprette en udlånsbestilling fra vis i fuldt for-
mat i OPAC, skal to forhold være i orden. Dels skal man have muligheden for at oprette 
fra klienten (se afsnit 6.4 vedr. opsætning af klienten).  

Dels skal der indsættes defaultdata i bestillingen (forsendelsesmetode og interesse-
dato). 

Og dels skal basen opsættes. Det skal ske på serveren under data_tab i BIB-basen. 
Indsæt følgende linje i tab_expand: 

ILL-FORMAT expand_doc_union_ill 
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6.8 tab_hold_request 

Automatisk oprettelse af reserveringer sker via ue_19 I XXX40. Dette kræver opsætning 
af i tab_hold_request ADM-biblioteket. Sektionen hedder DANZG. Fx 

DANZG check_hold_request_a 

DANZG check_hold_request_h 

Opsættes i tab_hold_request i det administrative bibliotek. 

 

6.9 tab_check_circ  

Her opsættes i en særlig sektion de tjek på tilgængelighed, der skal foretages i forbin-
delse med udlån. 

Sektionerne hedder  

• ILL-L (tjek på tilgængelighed ved udlån) 

• ILL-C (tjek på tilgængelighed ved kopibestilling) 

• ILL-GBL (tjek på låner umiddelbart før udlån) 

• ILL-LOAN (tjek ved lån) 

 

Opsættes i tab_check_circ i det administrative bibliotek. 


