
Spennende muligheter i 
utlån



Hva betyr fargen på lånene?



Mulig å endre ledetekst i utlån



Hvis låner ikke finnes lokalt, søk etter låner i 
nasjonalt lånerregister





Hva avgjorde forfallsdato?

Høyreklikk på lånet i oversikten på låner og vis ekstra 



Tilbakeføring av lån

• Innlevering hvor materialet er ufullstendig eller ødelagt 

• Finne forrige låner og føre lånet tilbake på denne 

• Spesielt aktuelt ved innlevering på automat og ved RFID





Hva med lånetid og forfall om 
sommeren, og i andre høytider og ferier?

• Biblioteket skal ha åpent men ønsker å gi lånere ekstra lang 
lånetid om sommeren 

• Biblioteket har stengt og vil unngå at utlån forfaller i 



Sommerlån

• Periode angis, for eksempel 20/6 til 20/8 

• Det som lånes ut fra og med 20/6 vil få forfall tidligst 20/8.  

• Dokumenttyper og reservert materiale kan unntas 

• Sommerlån  betyr ikke at forfall unngås i perioden. 
• En film med lånetid 7 dager, som lånes ut 19/6, vil forfalle 



Forfallskalender angir dager 
hvor lån ikke skal forfalle



• Aktuelt for skoler og andre som låner ut bærbare pc’er og 
annet verdifullt utstyr 

• Skjult innstilling som settes av Bibliotek-Systemer 

Lagring av utlånshistorikk



Kommando behist i søkemodulen viser alle lånere: 



Midlertidig utlån

Strekkoder tas ut på forhånd og klistres på materiale. 

Boks for registrering kommer opp ved lesing av strekkoden



• I katalogmodulen (masseendring) 

• I søkemodulen (endring av eksemplarer) 

• Søk opp alle midlertidige poster og slett de dere ønsker

Ny jobb for å slette midlertidige poster







Kvittering på e-post for dagens 
lån og innleveringer

For

Kvittering på utlån/fornying fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek 
Vi har i dag, 29/04/2015, registrert følgende utlån/fornyinger til deg på 
lånernummer N000485887. 

Abnormal psychology av Butcher, James N. 
Leveres innen 26/05/2015 Strekkode: 314159

For å se og administrere alle dine lån gå hit 
Takk for besøket! 
Det er ikke mulig å svare på denne e-posten. 
For kontakt med biblioteket, gå til bibliotekets 
hjemmeside.

http://websok.tnb.no/cgi-bin/mappami?jumpmode=vislaan


Rapporter i utlån





Eksemplarer med spesiell status



Ny rapport over  
utestående purregebyr



Overføre fjernlånsbestillinger til filial

Forutsetter at bruker har aktuelle biblioteknr satt i 







• Hvis kvitterings-
skriveren kutter 
dobbelt,og 
skranken fylles 
opp med 
papirstrimler 

• Si fra så vi kan 
fikse det




