
Nytt og nyttig i nett-tjenestene 

Nyheter og lure funksjoner i websøk/MappaMi du kanskje 
ikke visste om



Først litt nyttig
Men ikke nødvendigvis så nytt



Husk at du kan krydre i 
websøket



Logg inn med 
biblioteknummer



Dra og slipp et bilde
Husk å velge type



Før man slipper bildet
Dratt enten fra et annet nettleservindu, eller utforsker/finder-vindu



Etter kort tid er bildet klart
Oppfrisk sida for å se resultatet



Husk dere kan 
også slette 
bilder
Og hvis dere skulle krydre med 
et baksidebilde, husk å velg 
det FØR dere drar og slipper 
bildet



Dere kan også legge inn tekst



Dere kan også legge inn tekst



Dere kan også legge inn tekst



Kompliserte søk, 
  helt enkelt



Medietyper 

Utgivelsesår 

Språk 

Nasjonalitet



Eksempler

• lydbok på cd utgitt etter 2010 på engelsk



Eksempler

• lydbok på cd utgitt etter 2010 på engelsk

• ((ff=di eller lydbok) og (ff=dc eller cd) og år=2011: og 
(sp=eng/sp eller engelsk)) eller (lydbok på cd utgitt 
etter 2010 på engelsk)



• norsk spenning utgjeve siste 5 år 

Eksempler



• norsk spenning utgjeve siste 5 år 

• ((norsk spenning utgjeve siste 5 år)) eller (((sp=nor/
sp eller norsk) og spenning*)) og (år=-5:*)

Eksempler
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Det kan gjøres enda mer komplekst

• spenning for barn utgitt etter 2010

• (spenning for barn utgitt etter 2010) eller (bn=j* og 
spenning*) og år=2011:

• amerikansk bok for voksne utgitt i år på engelsk

• ((fn=am/fn eller amerikansk) og (ff=l eller bok) og bn=a og 
år=-0 og (sp=eng/sp eller engelsk)) eller (amerikansk bok 
for voksne utgitt i år på engelsk))





Seriebestillinger / abonnement

• Bruk lenkene i bestillingsskjema i MappaMi og 
webappen: 

• Bestille (hele) serien 

• Bestille alle/flere av samme forfatter







• Disse valgene oppretter hhv. interesseområde og abonnement



• Disse valgene oppretter hhv. interesseområde og abonnement

• Nyinnkjøpte titler vil automatisk bli reservert
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• Hvis låner har reservering på tittel i samme serie, vil det bli lagt til 
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• Disse valgene oppretter hhv. interesseområde og abonnement

• Nyinnkjøpte titler vil automatisk bli reservert

• Hvis låner har reservering på tittel i samme serie, vil det bli lagt til 
en forsinkelse slik at man skal rekke å få den gamle før den nye

• Fjern alle tittel-markeringene for å bestille kun framtidige ny-
innkjøp



Abonnementene kan 
redigeres



I MappaMi



Redigering i MappaMi



Redigering i MappaMi



Redigering i MappaMi











Så noe som kommer snart



Skreddersydde tips



Legges inn via websøk, 
innlogget med biblioteknummer



Bruk f.eks. huskelista for å velge hva du skal tipse om



Bruk f.eks. huskelista for å velge hva du skal tipse om



Bruk f.eks. huskelista for å velge hva du skal tipse om



I treffliste og postvisning:



Søk opp og velg mottakere



Disse vil bli vist i websøk og MappaMi etter 
innlogging og låner kan be om å få de på e-post









Når en låner skjuler/avviser et 
tips, fjernes knytninga til låner. 





Skreddersydde tips integreres 
også i Bibliofil på web.  
 Mer om det litt senere




