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Forord
Enkel, stilig og engasjerende – Arena er perfekt for arkiver, bibliotek og museer som vil vise frem og organisere samlingene i
offentligheten.Sosiale aspekter som å la brukerne kommentere, anmelde og vurdere innhold, brukes til å gjøre søk mer
relevant for hver bruker.

Om denne veiledningen
Denne veiledningen beskriver grunnleggende administrative oppgaver i Axiell Arena, som å legge til nye brukere, nye sider og
ny funksjonalitet. Arena-søkemotoren beskrives også.

Du finner beskrivelser av hvordan du bruker brukergrensesnittet i Arena for å legge til artikler og bilder, i Arena-onlinehjelp –
help.arena.axiell.com. Portleter utviklet av Axiell er også beskrevet i onlinehjelpen.

Bli kjent med Axiell
Vi tilbyr innovative løsninger og tjenester for offentlige biblioteker som bygger opp under bibliotekarenes rolle som
tilrettelegger for lesing, livslang læring og offentlige tjenester for alle borgere.

Se også: www.axiell.com
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Om Arena
Et Arena-system består av følgende to hoveddeler:

l Serverfunksjonalitet. Dette kan være et biblioteks-, museums- eller arkivsystem, med et offentlig grensesnitt til
katalogene, brukertransaksjoner som lån og reservasjoner, og Web 2.0-funksjoner som anmeldelser, vurderinger og
nøkkelord.

l Informasjonsbasesystem. Her kan organisasjonen publisere informasjon og tilbud til allmennheten som et alternativ
til tjenestene på den fysiske institusjonen, artikler om hva som skjer på biblioteket, tips om aktiviteter osv.

Arena bygger disse inn i et nettsted som institusjonene kan bruke til å presentere seg, gjøre tjenestene sine tilgjengelige på
Internett og gjøre det mulig for brukere å bidra med ytterligere informasjon.

Liferay
Liferay er innholdsstyringssystemet (CMS) der Arena inngår. Liferay er et portlet-basert CMS. Det er et åpent kildesystem
basert på Java-plattformen. Liferay har i seg selv mange funksjoner som kan brukes i portalen, og i tillegg til disse kommer
alle funksjonene i Arena.

Se ogsådev.liferay.com/hu/discover/portal/-/knowledge_base/7-0/what-is-liferay

Portleter
En portlet er en uavhengig programfunksjon. Portleter kan plasseres en eller flere ganger på en side i Arena, og også på flere
sider. En side består av flere portleter som sammen utgjør den fullstendige informasjonen og/eller transaksjonstjenesten som
tilbys på den siden.

Arenas standard leveringsoppsett omfatter en struktur av sider og portleter som leverer Arenas grunnleggende tjenester. Du
kan legge portleter inn på eksisterende sider og generelt bygge opp nettstedet slik at de oppfyller de kravene du har.

Alle portleter har et sett med konfigurasjonsvalg:

l Utseende og funksjonalitet. Består av informasjon, som hvilken tittel som skal vises på forskjellige språk. De fleste
innstillinger relatert til stil gjøres av Axiell på installasjonstidspunktet.

l Konfigurasjon. Tillatelser til portleten og deling av denne.

l Arena-innstillinger. Portleter har også et oppsett som spesifikt gjelder funksjonene som er tilgjengelige i Arena. For
hver portlet er det et standardoppsett for innstillingene som brukes i alle forekomster.

Håndtering av språk
Arena bruker et system som gjør at sider og portleter i programmet kan fungere på forskjellige språk. I dette systemet vil tekst
som etiketter, overskrifter og informasjon som vises på sider og i portleter, bli endret automatisk når brukeren har valgt et
annet språk. Systemet håndterer også nettinnhold som artikler, som kan være tilgjengelige på flere språk. Det betyr at det ikke
er nødvendig å ha et sett med sider og portleter på forskjellige språk – alle språk håndteres automatisk innenfor den enkelte
side/portlet.

Merknad:
Bruk samme URL for alle språkversjoner av en side.

Fpr Arena-portleter er alle tekster tilgjengelige på engelsk (GB og US), finsk, russisk, svensk, norsk (bokmål og nynorsk), tysk
og fransk. Du kan også bruke dine egne tekstvarianter i stedet for dem som leveres. Portlettekster i Liferay er tilgjengelig på
mange språk og inngår i Liferay-pakken.

Stiler
Den generelle layouten og stilen på et Arena-nettsted håndteres ved å bruke et tema. Hvert tema består av et CSS-sett. Alle
temaer har en grunnleggende konfigurasjon som gjelder alle sider, inkludert sidelayouten, måten kolonnene er ordnet på,
fargene og topptekstfeltet. Temaet styrer også menyhåndteringen.
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Et tema kan opptre i ulike varianter av fargeoppsett. Hvert fargeoppsett kan omfatte ulike fargevalg og -regler, men alle må
være i samsvar med temaets grunnleggende struktur.

Arena-arkitektur
via Arena kan biblioteks-, arkiv- og museumsmedlemmer få tilgang til og bruke katalogen for biblioteks-, arkiv- eller
museumsstyringssystemet (LMS) og kommunisere med andre medlemmer gjennommeldinger, vurderinger, anbefalinger og
stjernerangeringer.

For å gjøre alt dette må Arena være mer enn bare et webprogram. Av den grunn valgte vi å bygge det inn i Liferay-miljøet.

LMS
Dette er biblioteksstyringssystemet – programvaren som brukes til å styre biblioteket (eller arkivet eller museet). Det kan
fungere med én eller flere databaser (kataloger) lokalt eller over hele landet. Eksempler på LMS-programvare Quria, BOOK-
IT og OpenGalaxy. Eksempel på museumsprogramvare: EMu.

ALMA
Dette utgjør grensesnittet mellom LMS og Arena. Instruksjoner som overføres mellom LMS og Arena, settes opp parvis, slik at
de forstås og håndteres riktig. Hver enkelt LMS må ha sitt eget ALMA.

Central services (CS)
Denne komponenten i Arena rommer de sentraliserte tjenestene. Den leverer webtjenester til den lokalt installerte delen av
Arena og kan også bestå av andre installerte komponenter, som failover og klyngefunksjoner. Anmeldelser, vurderinger og
nøkkelord er eksempler på Central services.

Lokale tjenester (LS)
Dette er kjernen i Arena. Den leverer også webgrensesnittet som brukerne kommuniserer med.

Liferay og portleter
Liferay utgjør Arena-programvaren i bunn. Det utgjør miljøet for kjøring av små applikasjoner, også kjent som portleter. Liferay
omfatter en rekke standardportleter som utfører mange vanlige oppgaver. Mange andre portleter er skrevet for å romme
Arenas funksjoner.
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Administrasjon i Arena
Administrasjonen av Arena gjøres delvis i Liferay og delvis i Arena.

Funksjonene i tabellen nedenfor administreres i Arena.

Funksjon Tilgang Side

Installasjonsadministrasjon på portalnivå Installasjonsadministrator /protected/admin

Tilordne tillatelser for administrative Arena-brukere Installasjonsadministrator /protected/admin

Håndtering av vurderinger og misbruk Misbrukshåndtering /protected/admin

Sending av meldinger Innboks /protected/messages

En rekke innstillinger angis av Axiell på installasjonstidspunktet, for eksempel filtrering som fastslår hvilke enheter som skal
vises i Arena. Ta kontakt med kundestøtte hvis du vil endre noen av standardinnstillingene.

Arena-artikler
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler.

Hvis du fremdeles foretrekker å jobbe med Arena-artikler, er det her du tar hånd om disse:

Funksjon Tilgang Side

Opplasting av artikkelmaler Artikkelmalhåndtering

Håndtering av artikler Artikler /protected/article-admin

Opplasting av bilder Bildehåndtering /arena-images (eller direkte når man skriver artikler)

Logge på Arena
Lånere blir vanligvis Arena-brukere automatisk, men manuell pålogging støttes også.

Automatisk opprettet Arena-bruker
Funksjonen som oppretter Arena-brukere automatisk, aktiveres i portleten Admin: Installasjonsdetaljer-portleten av
kundestøtte for Axiell.

Når en låner logger på med et lånekortnummer + PIN-kode og det ikke finnes en Arena-bruker koblet til kontoen, opprettes det
en Arena-bruker automatisk. Brukeren kan deretter uten ytterligere handling lagre søk og mediekurver, anmelde titler osv., og
selvfølgelig også få tilgang til bibliotekstjenester som lån, fornyelser, reserveringer, utestående beløp og betalinger.

Lånere som ønsker å skrive vurderinger eller bidra i et forum, blir bedt om å angi et visningsnavn.

En automatisk opprettet Arena-bruker kan bare logge på med lånekortnummer og PIN-kode.

En automatisk opprettet Arena-bruker kan ikke bruke sitt Arena-brukernavn på flere enn ett bibliotek.

Glemt PIN-kode
En låner som har glemt PIN-koden, kan klikke på «Har du glemt PIN-koden?» i påloggingsportleten. Låneren blir deretter bedt
om å skrive inn lånekortnummeret sitt for å motte en ny PIN-kode på e-post.

Koblingen til det glemte passordet kan ikke brukes for en automatisk opprettet Arena-bruker. Denne låneren har ingen Arena-
pålogging, men logger bare på med lånekortnummer og PIN-kode.

Påminnelse om passordendring
Hvis låneren ikke har tilbakestilt passordet etter et visst antall dager, vises en varselmelding i Konto-portleten med en kobling
som tilbakestiller passordet. Dette konfigureres i Konto-portleten.

7



Sperring av en låner etter x mislykkede påloggingsforsøk
Det finnes en funksjon som sperrer en låner etter x antall påloggingsforsøk. Dette gjelder bare Arena-pålogginger og er
konfigurert i Konto-portleten. Sørg for at disse innstillingene er i samsvar med innstillingene i bibliotekssystemet.

Manuell pålogging på Arena
Lånere kan logge inn på ulike måter med ulike tilgangsrettigheter. I fellesbaser kan lånere også velge hvilket bibliotek de vil
logge seg på.

Ulike påloggingsalternativer og tilgangsrettigheter:

l Bruke lånekortnummeret + PIN-kode uten å være en Arena-bruker. Brukeren får tilgang til transaksjoner som bare
finnes i bibliotekssystemet: lån, fornyelser, reserveringer (inkludert redigering) og utestående beløp (inkludert
betaling av disse).

l Bruke e-identifisering hvis aktivert (kun Norge, aktiveres av Axiell på forespørsel).

Logge på Liferay
Bare administratorer kan logge seg på Liferay:

1. Trykk Ctrl+Shift+L.

2. Klikk på Logg på.

3. Angi ditt brukernavn og passord.

4. Merk av for Husk meg hvis du vil at Arena skal fylle ut opplysningene automatisk neste gang du logger på.

5. Klikk på Logg på. Velkommen-siden åpner med Admin-menyen og noen ekstra funksjoner.

Når du skal logge deg ut av Liferay, klikker du på navnet ditt og velger Logg ut.

Brukergrensesnittet for Arena-administrasjon
Når du har logget deg på Liferay, finner du en meny øverst på skjermen.

Ikonene har følgende funksjonalitet:

Åpner administrajonsmenyen til venstre.

Gir en forhåndsvisning av siden slik den vil se ut for en Arena-bruker, uten at man må logge seg ut fra Liferay.

Konfigurasjon av den gjeldende siden – du kan eksempelvis gjemme den. Du kan få flere alternativer for sider,
som å restrukturere og legge til sider under Navigasjon i administrasjonsmenyen.

Åpner portletmenyen til høyre.

Lar deg forhåndsvise siden slik den vil se ut på ulike enheter, som mobiltelefoner eller et nettbrett.
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Administrasjonsmeny
Du finner eksisterende Liferay-brukere i Arena din under Kontrollpanel, og du oppretter også nye brukere og roller her.

Du ser hvilken bruker som har logget seg på.

Du finner sidestrukturen i Arena under Navigasjon.

Innhold inkluderer en kobling til Dokumenter og media der alle typer filer er lagret. Du kan også opprette Liferay-artikler, -
skjemaer og -kategorier for merking med nøkkelord av artikler osv. herfra.

Portlet-meny
Portlet-menyen inkluderer Applikasjoner og Innhold.

Alle portleter som er inkludert i standardinstallasjonen av Arena, er oppført under Applikasjoner. Der er et antall Liferay-
funksjoner som ikke brukes i standard-konfigurasjonen av Arena, og som ikke støttes av Axiell. Følgende funksjoner støttes:

l Dokumenter og media (Innholdsstyring)

l Navigasjon (Innholdsstyring)

l Språk (Verktøy)

l Web-innholdsvisning (Innholdsstyring)

Du finner portletene som er oftest brukt, under Uthevet. Du finner portletene som Axiell har utviklet, under Arena-portleter.
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Innhold viser Liferay-artiklene som er tilgjengelige i Arena, og du kan velge hvilke artikler som skal vises på siden.

Se også: Portleter i Arena
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Kontoer
Lånere logger seg på Arena for å kunne bruke alle Arena-funksjoner. Bibliotekansatte kan også logge seg på Arena for
enkelte oppgaver; administratorer kan gjøre bestemte innstillinger på installasjonsnivå og administrere vurderinger når de er
logget på administrative Arena-kontoer.

Administrative oppgaver som å legge til sider på nettstedet og administrere temaer og design, krever at du er logget på
Liferay. Liferay-kontoen er atskilt fra Arena-kontoen.

Merknad:
En administratorbruker må være både Liferay-bruker og Arena-bruker med administratortilgang, samt være pålogget som
begge brukertyper samtidig, for å få full tilgang til alle administrative oppgaver. Logg deg alltid på som Liferay-bruker først
og deretter som Arena-bruker.

Brukertyper i Arena
En brukertype får tildelt roller, og rollene består av ulike rettigheter. Du finner rollene under Brukere i Kontrollpanel. Liferay
inneholder en rekke roller som ikke brukes i Arena.

Definisjonen av organisasjonen i Arena er hele Arena-nettstedet med alle dets ressurser og brukere. All administrasjon av
brukere krever at du logger deg på Liferay.

Følgende tabell omfatter den nye forenklede modellen med brukertyper, som er forhåndsdefinert i systemet fra og med Arena
4.1.

Brukertype Beskrivelse

Organization owner

Organization owner har full tilgang til å konfigurere Arena-nettstedet samt
brukerne og tillatelsene for dette, såvel som alle typer innhold. Vanligvis er det en
eller to Organization owner på biblioteket som har fått administratoropplæring. I
tillegg til rollen som organisasjonseier i Liferay, har Organization owner i Arena
også fått tildelt rollen som Avansert Arena-bruker.

Organization
administrator

Organization administrator kan opprette og oppdatere alle aspekter ved
innholdet, blant annet organisere sider, kategorier og artikler og angi innstillinger
for portleter osv.

Organization user

Organization user kan opprette og oppdatere artikler og bruke ressurser, for
eksempel de kategoriene som er opprettet av Organization administrator.
Organization user kan laste opp dokumenter og bilder i biblioteket for
Dokumenter og media. Alle brukere som tilhører en organisasjon, har fått tildelt
denne rollen.

Låner
En låner som har logget på Arena, kan reservere titler og låne bøker. For å kunne
gjøre noe uten lenger å være anonym, vil Arena be om et brukernavn og om
godkjenning av betingelser. En låner får tildelt rollen Guest.

En ikke-autentisert bruker – alle som besøker siden Arena for å f.eks. søke i katalogen, sjekke arrangementer eller
åpningstider – får tildelt rollen Guest.

Eldre brukertyper
Tidligere hadde Arena en rekke brukertyper som ikke lenger er i bruk. Det er ingenting som hindrer deg i å fortsette å bruke
disse typene i systemet ditt hvis du allerede har konfigurert dem, men de vil ikke bli oppdatert eller forbedret.

Brukertype Beskrivelse

Bruker som
ikke er logget
på

En person som ikke har logget seg på Arena – verken ved hjelp av kortnummer og PIN-kode eller med
brukernavn og passord – kan likevel søke i katalogen og for eksempel se på åpningstider, lese artikler og
søke etter arrangementer.

Låner med
lånekort

En bruker med lånekort på dette biblioteket, men ingen Arena-konto, logger seg på ved hjelp av
kortnummer og PIN-kode. En låner med lånekort har tilgang til bibliotekstjenester, som å reservere titler,

11



Brukertype Beskrivelse

men kan ikke skrive vurderinger, merke med nøkkelord, anmelde osv. En låner med lånekort kan opprette
en Arena-konto hvis de ønsker det.

Arena-redaktør Arena-redaktøren kan bare opprette og oppdatere utelukkende Arena-artikler.

Axiell Arena-
bruker

Når du oppretter en Arena-bruker, blir brukernavn og passord lagret i Central services for Arena, sammen
med en kobling til kortnummer og PIN-kode. Det betyr at brukeren kan logge på enten med kortnummer og
PIN-kode eller med brukernavn og passord og fremdeles ha tilgang til alle funksjoner og
bibliotekstjenester, som å reservere titler, skrive vurderinger, merke med nøkkelord, anmelde osv. En
automatisk opprettet Arena-bruker har samme rettigheter som en fullstendig Arena-bruker, men kan ikke
logge på som gjest på et annet bibliotek. Det er mulig å la Arena opprette brukere automatisk så snart en
bruker logger seg på. Denne brukeren vil ha tilgang til alt uten å måtte opprette en konto. Når en bruker
hvis brukernavn har blitt opprettet på denne måten, ønsker å kunne gjøre noe uten lenger å være anonym,
vil Arena be om et brukernavn og om godkjenning av betingelser. Kontakt kundestøtte for Axiell hvis du
ønsker å deaktivere denne funksjonaliteten.

Fullstendig
Arena-bruker

En fullstendig Arena-bruker har et lånekort på dette biblioteket og har tilgang til alle bibliotekstjenester,
som å reservere titler, skrive vurderinger, merke med nøkkelord, anmelde osv.

Administrator
En Arena-administrator har tilgang til enkelte administrasjonsfunksjoner, for eksempel håndtering artikler
og bilder og sending av meldinger.

Liferay-
administrator

Liferay-administratoren skiller seg fra Arena-administratoren. Liferay-tilgang er påkrevd for å legge til sider
og portleter, endre temaer osv.

Tillatelser
En brukertype får tildelt roller, og rollene består av ulike rettigheter. Du finner rollene under Brukere i Kontrollpanel. Liferay
inneholder en rekke roller som ikke brukes i Arena.

Hver tilgangsgruppe har generelle tillatelser som definerer alle handlinger som kan utføres for alle applikasjoner i denne
delen. Det gjelder for eksempel konfigurasjoner, om de kan vises, fås tilgang til i Kontrollpanel og i Nettstedsadministrasjon,
og så videre.

Tabellen under viser eksempler på tillatelser som den forhåndsdefinerte (fra og med Arena 4.1) organisasjonsbrukeren har.

Tilgangsgruppe Tilgang Beskrivelse
Tillatelser som en

Organisasjonsbruker
har

Kategorier

Ressurskategorier
Tillatelse til å legge til kategorier og vokabularer og
bestemme tilgangsregler for disse.

-

Kategorivokabular
Tillatelse til å vise, oppdatere og slette vokabularer
og bestemme tilgangsregler for disse.

Vis

Kategori
Tillatelse til å vise, legge til, oppdatere og slette
vokabularer og bestemme tilgangsregler for disse.

Vis

Dokumenter og
media

Dokument- og
mediebiblioteker

Tillatelse til å vise og organisere biblioteket og legge
til ulike ressurser.

Vis
Oppdater
Legg til dokument
Legg til mappe

Dokumentmappe
Tillatelser til å få tilgang, vise, oppdatere, slette og
abonnere på mappen, og til å legge til ulike ressurser.

Tilgang
Vis
Oppdater

Slett
Legg til dokument
Legg til undermappe

Dokument
Tillatelse til å vise, oppdatere og slette dokumenter,
legge til, oppdatere og slette diskusjoner og overstyre

Vis dokument
Oppdater dokument
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Tilgangsgruppe Tilgang Beskrivelse
Tillatelser som en

Organisasjonsbruker
har

utlån av dokumenter Slett dokument

Snarvei Tillatelse til å vise, oppdatere og slette snarveier -

Dokumenttype
Tillatelse til å vise, oppdatere og slette
dokumenttyper

-

Metadata for
dokument

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette metadata for
dokumentet

-

Skjemaer

Lister Tillatelse til å legge til postsett, strukturer og maler. -

Dynamiske postsett
med datalister

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette postsett, og
legge til poster.

-

Definisjon av
dynamiske
datalister

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette definisjoner. -

Innstillinger for
nettstedet

Nettsted
Et utvalg tilgangsrettigheter som håndterer Arena-
nettstedet på alle ulike nivåer.

Vis
administrasjonsmenyen
for nettstedet

Nøkkelord

Nøkkelord for
ressurser

Tillatelse til å legge til nøkkelord for ressurser. -

Nøkkelord Tillatelse til å oppdatere og slette nøkkelord.
Oppdater
Slett

Web-innhold

Web-innhold
Tillatelse til å vise og oppdatere innhold, og til å legge
til web-innhold, feeder, mapper og maler.

Vis
Legg til web-innhold
Legg til mappe

Mappe over web-
innhold

Tillatelse til å få tilgang til, vise, oppdatere og slette
innholdsmapper, og til å legge til web-innhold og
undermapper.

Tilgang
Vis
Oppdater
Legg til web-innhold
Legg til undermappe

Artikkel med web-
innhold

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette artikler, og
legge til, oppdatere og slette diskusjoner.

Vis
Oppdater
La utløpe
Slett

Feed med web-
innhold

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette feeder. -

Strukturen på web-
innhold

Tillatelse til å vise, oppdatere og slette strukturer. -

Mal for web-innhold Tillatelse til å vise, oppdatere og slette maler. -

Tilordner tillatelser til roller
1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Klikk på Brukere/Roller.

4. Velg Definer tillatelser i kontekstmenyen for rollen du ønsker å endre.
I siden som åpnes ser du et panel til venstre som inneholder Sammendrag, Kontrollpanel, Nettstedsadministrasjon
og Bruker.

Sammendrag viser alle tillatelser som allerede har blitt angitt for rollen, og du kan endre disse hvis det trengs.

13



Kontrollpanel: Her kan du endre generelle tillatelser for den gjeldende rollen, som visning av kontrollpanelmenyen, å
legge til brukere, og ved behov oppdatering av innstillinger under Brukere. Du trenger ikke gjøre endringer under
Nettsteder, Apper eller Konfigurasjon.

Nettstedsadministrasjon: Du finner nyttige alternativer her – Nettstedsadministrasjon – du trenger ikke å endre de
andre øktene. Under Applikasjoner får du en oversikt over alle portleter i Arena, uavhengig av om disse er Liferay-
portleter eller portleter utviklet spesifikt for Arena. Klikk på hver av portletene du ønsker å endre rolletillatelser for.

Bruker: Du trenger ikke gjøre endringer her.

5. Så snart du er ferdig med å tilordne tillatelser for den gjeldende rollen, vil du se endringene dine under Sammendrag.

Hvis du vil prøve ut tillatelsene du er tildelt, velger du Brukere og organisasjoner i Administrasjon-menyen og klikker på
kontekstmenyen for en bruker med rollen du har tilpasset, også velger du Imiter bruker.

Merknad:
Tillatelser kan også defineres for individuelle ressurser som portleter, ved at du klikker på den aktuelle kontekstmenyen.
Tillatelser som gis eller fjernes i Kontrollpanel, overstyrer de som er gjort på et lavere nivå.

Administrere brukere i Liferay
Du må ha tilgang til Liferay for å legge til nye sider i portalen, håndtere layout og design, legge til eller fjerne funksjoner på
sider, osv. Da Arena ble installert, fikk du påloggingsinformasjon til Liferay for én bruker. Du anbefales å opprette separate
kontoer for alle brukere.

All administrasjon av brukere krever at du logger deg på Liferay.

Under Min konto kan du vise og redigere dataene for kontoen: navn, e-postadresse, passord, roller osv.

Legge til en ny bruker i Arena 4.1
Alle brukere du legger til, får tildelt rollen Organisasjonsbruker dersom du velger organisasjonen Arena.

1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Klikk på Brukere/Brukere og organisasjoner, og velg fanen Organisasjoner.

4. I kontekstmenyen til organisasjonen din velger du Legg til bruker.

5. Fyll ut opplysninger for brukeren. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.

6. Klikk på Lagre.
Det vises nye felter under de utfylte feltene.

7. Angi et passord. Hvis du vil tvinge brukeren til å endre passord ved første pålogging, merker du av for Tilbakestilling
av passord påkrevd.

8. Klikk på Velg for å velge en organisasjon, og klikk på organisasjonen som installasjonen din tilhører.

9. Klikk på Velg for å velge en rolle, og klikk på rollen du vil tildele brukeren.

10. Klikk på Lagre.

Du ser den nye brukeren under fanen Brukere.

Tildele en annen rolle til en bruker i Arena 4.1
På et tidspunkt kan det være at du ønsker å tildele en annen rolle til en bruker, som f.eks. Organization Administrator
istedenfor standardrollen Organization User.

1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Klikk på Brukere/Brukere og organisasjoner, og velg fanen Brukere.

4. I listen over brukere velger du Rediger i kontekstmenyen for brukeren du ønsker å tildele en ny rolle.

5. I fanen Brukerinformasjon ruller du nedover til Roller.
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6. Under Organisasjonsroller klikker du på Velg, og deretter på Velg for rollen du ønsker å tildele brukeren.

7. Klikk på Lagre.

Legge til en ny bruker i Arena 4
Alle brukere som er bibliotekansatte, skal tilordnes organisasjonen Arena, slik at de automatisk blir Organisasjonsbrukere.

1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Klikk på Brukere/Brukere og organisasjoner.

4. Klikk på plusstegnet nederst til høyre og fyll ut brukeropplysningene.

5. Klikk på Lagre.
Det vises nye felter under de utfylte feltene.

6. Angi et passord. Hvis du vil tvinge brukeren til å endre passord ved første pålogging, merker du av for Tilbakestilling
av passord påkrevd

7. Klikk på Velg for å velge en organisasjon, og klikk på organisasjonen som installasjonen din tilhører.

8. Klikk på Velg for å velge en rolle, og klikk på rollen du vil tildele brukeren.

9. Klikk på Lagre.

Organisasjonseier
Organisasjonseier er tilordnet organisasjonen Arena, samt tildelt følgende roller:

l Arena Avansert bruker

l Organisasjonseier

Opprette første Organisasjonseier

1. Opprett en bruker, og i det første skjemaet tilordner du brukeren organisasjonen Arena og lagrer innstillingene.

2. Tildel brukeren rollene ArenaAvansert bruker og Organisasjonseier.

Organisasjonsadministrator og Organisasjonsbruker
For at bibliotekansatte skal kunne opprette sider, konfigurere portleter og oppdatere innhold, tildeler du brukeren rollen
Organisasjonsadministrator. For at bibliotekansatte kun skal kunne oppdatere innhold, tildeler du brukeren rollen
Organisasjonsbruker.

Redigere eller deaktivere en bruker
1. I den venstre menyen klikker du på Kontrollpanel/Brukere/Brukere og organisasjoner.

2. Klikk på kontekstmenyen på raden til høyre for brukeren. Velg Rediger eller Deaktiver.

Få tilgang til Min konto
1. I den venstre menyen klikker du på [navnet ditt]/Min konto/Kontoinnstillinger.

Tilordning av administrative tillatelser
En automatisk opprettet bruker som skal hente administrative tillatelser i Arena, må først velge et brukernavn under Min konto
– Brukernavn og passord. Deretter tilordner du tillatelser til dette brukernavnet.

Først bestemmer du hvem som skal håndtere hva i systemet, og deretter tilordner du tillatelser. Den aller første gangen må en
Liferay-bruker tilordne noen, for eksempel seg selv, tillatelser i Arena, siden du blant disse rettighetene finner tillatelser til å
tilordne tillatelser. Dette gjøres på siden /protected/admin, i portleten Admin: Tilgangsstyring.

Merknad:
Du må vite navnet på brukerne for å finne dem - det er ikke mulig å vise alle brukernavnene i systemet.
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1. Angi visningsnavnet for en Arena-bruker i søkeområdet, og klikk på Søk.

2. Velg tillatelsene som brukere skal ha tilordnet seg, og klikk så på høyre pil.

Forumer og Grupper er ikke implementert enda, så du trenger ikke tilordne disse.

GeoCode Admin og SelfPubAdmin brukes ikke.

Administrasjon av min liste brukes bare hvis Arena bruker tilleggsmodulen Samlinger.

Administrere roller i Liferay
En brukertype får tildelt roller, og rollene består av ulike rettigheter.

Rollene som følger med installasjonen, vil i mange tilfeller være tilstrekkelige. Men det kan også hende du vil opprette nye
roller som er spesialtilpasset din organisasjon. Du oppretter nye roller under Organisasjonsroller.

Opprette en ny rolle
1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Klikk på Roller under Brukere.

4. Velg fanen Organisasjonsroller.

5. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.
Vinduet Ny rolle åpnes.

6. I Navn skriver du inn et navn for rollen. Tittel og Beskrivelse er valgfrie felter.

7. Klikk på Lagre. Du kommer tilbake til listen over roller.

8. Klikk på Handlinger for din nye rolle, og velg Definer tillatelser.

9. Velg tillatelsesområde i nedtrekkslisten. Hvert område har underområder å velge fra.

10. Klikk på Lagre når du har valgt tillatelsene for et område.

11. Velg flere tillatelsesområder i nedtrekkslisten hvis du vil legge til flere tillatelser i rollen.

Du har nå opprettet din nye rolle med tilhørende tillatelser, og du kan fortsette med å tildele brukere til denne rollen.

Redigere tillatelser for en rolle
Merknad:
Du kan ikke redigere tillatelser for rollene Organization Owner og Organization Administrator.

1. Velg Kontrollpanel i administrasjonsmenyen.

2. Klikk på Roller under Brukere.

3. Velg fanen Organisasjonsroller.

4. Velg Angi tillatelser i kontekstmenyen for rollen du ønsker å redigere.

5. Gjør endringer på samme måte som når du oppretter en ny rolle.
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Portaladministrasjon for Arena
Begrepet Byrå brukes for å beskrive et bibliotekssystem i Arena. Et bibliotekssystem har minst ett medlem, og for begge disse
nivåene er der konfigurasjonsinnstillinger som angis av Axiell på installasjonstidspunktet. Portal-nivået angir
brukergrensesnittet for portalen og kan konfigureres av Arena/Liferay-administratorer. De andre nivåene kan bare
konfigureres av Axiell.

Klikk på Vis for hver av gruppene i Admin: Installasjonsdetaljer for å få tilgang til resten av innstillingene på portalnivå.

Admin: Installasjonsdetaljer
Denne portleten brukes til å angi egenskapene for alle nivåer av Arena-installasjonen. Innholdet i portleten er bare synlig for
administratorer.

Merknad:
Endringer som gjøres i denne portalen, trer først i kraft etter fem minutter.

Portaladministrator
En Installasjonsadministrator kan se installasjonen på et portalnivå.

Vennligst kontakt Axiell for konfigurasjon på medlems- eller byrånivå.

Portleten presenterer portaldataene (disse angis under installasjonen og kan ikke endres):

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Portalnavn ID-en til portalen
Kan kun endres av
Axiell

Portalbeskrivelse
Navnet på nettstedet. Dette navnet vises i vurderinger og diskusjoner. Vises også
når artikler og bilder publiseres.

Kan kun endres av
Axiell

Egendefinert URL
til portalen

Kan kun endres av
Axiell

Virtuelt vertsnavn
for portal

Kan kun endres av
Axiell

Portalmedlemmer
Medlemmene som befinner seg på samme server. Medlemmene som vises i
denne portalen, er uthevet.

Kan kun endres av
Axiell

Filter
Dersom du vil begrense søkeområdet når du søker i portalen kan du angi et filter.
Du kan for eksempel filtrere på medieklassifikasjoner eller målgruppe.

For andre filter på
organisasjons-
eller filialnivå, hør
med Arena-
kontaktpersonen
din.)

Tillat anonym
pålogging

Må angis til «sant» for at brukeren skal være påkrevd å opprette en Arena-konto.
Hvis den angis som «usant», må pålogging med kort være tillatt (Pålogging med
lånekortnummer er aktivert i Konto-portleten må være sann). Brukeren logger
på med lånekort og PIN-kode og kan deretter opprette en Arena-konto (standard:
sant). Skal ikke merkes av hvis portalen kun omfatter biblioteker.

ID for brukeravtale
ID-en for artikkelen med Arena-avtalen for dette nettstedet defineres under
installasjonen.

Bør ikke endres.

Foretrukket
byråmedlem

Hvis en bruker ikke er logget på, velges dette byråmedlemmet. Det anbefales,
men er ikke obligatorisk, å angi et favorittbyråmedlem. Hvis ikke benyttes
byråmedlemmet med laveste ID-verdi. Avgjør hvilket bibliotek som er standard i
trefflister og katalogposter.

Obligatorisk for
Personalets
lesetips.
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Medietypeikoner
En liste over alle medietyper. Arena inkluderer standardikoner, men hvis du vil bruke andre ikoner, skriver du inn URL-
adressene for å finne disse. Du må først laste opp ikonene til Dokumenter og media. Ikke alle medietyper er relevante for alle
biblioteker.

Artikkelsøkefilter
Brukes bare for Arena-artikler.

Portal
Hvis du vil gå til et separat nettsted for brukerstøtte, angir du URL-adressen under Hjelpe-URL.

Portal-URL
Disse URL-adressene må defineres hvis funksjonen Nyhetsagent eksempelvis skal brukes, for at en kobling til artikkelen eller
katalogposten skal inkluderes i meldingen til Arena-brukeren.

Innstilling Formatering av URL-adresse

URL-adresse til
Artikkeldetaljer

https://[virtual_host_name]/detail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_
id=articleDetail_WAR_arenaportlet&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_id=
{0} /

https://[virtual_host_name]/web/arena/detail?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_
p_id=articleDetail_WAR_arenaportlet&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_
id={0}

URL-adresse til
katalogpostsiden

https://[virtual_host_name]/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_p_
id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_item_
id={0}&p_r_p_arena_urn%3Aarena_agency_name={1} /

https://[virtual_host_name]/web/arena/results?p_p_state=normal&p_p_lifecycle=1&p_p_action=1&p_
p_id=crDetailWicket_WAR_arenaportlets&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_
item_id={0}&p_r_p_arena_urn%3Aarena_agency_name={1}

Erstatt delen i klammer med dine Arena-innstillinger.

Omslagsleverandør
Velg en leverandør som du skal få omslagsbildene fra.

l URL Covers Store (omslag lagret iArena (Solr), høyeste prioritet som standard)

l Dbc

l Syndetics

l Amazon

l Adlibris

l Gyldendal

Klikk på Utvid for leverandøren, for å velge de følgende innstillingene:

Innstilling Beskrivelse

Aktivert Merk av for å aktivere omslagsleverandøren.

Omslagsbane URL-adressen til omslagene.

Minimum bildestørrelse Minimumsstørrelsen til et bilde som skal vises

Prioritet Ved bruk av flere omslagsleverandører, still inn prioriteten med høyeste verdi først.
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Merknad:
På tross av navnene som er oppført ovenfor, er det mulig å koble til andre leverandører ved å legge til omslagsbanen fra det
ønskede API-et.

Det er en 24-timers buffer på omslagsbilder, som også inkluderer «uten bilde». Det betyr at det tar 24 timer før bildene er
synlige når du legger inn en ny omslagsleverandør.

Portal-e-poster
Du må angi følgende adresser for eksempelvis å kunne sende en treffliste som e-post.

Innstilling Beskrivelse

Administrator La stå tom

Generell kontakt

Bibliotekets offentlige e-postadresse, for kjøpsforslag, forespørsler om fjernlån, tilbakemeldinger til
biblioteket osv.

Merknad: Denne e-postadressen må angis.

Godkjenningskontakt
Avsenders e-postadresse i e-post sendt fra systemet, knyttet til administrering av vurderinger og
rapporter om misbruk, for eksempel no-reply@thelibrary.com.

Sosiale medier
Skriv inn AddThis- og Facebook-ID-ene for bibliotekets kontoer for å hente statistikker for Arena-bruk fra disse leverandørene,
og for å aktivere Like-knappen i standardmodus for Facebook.

Søkehistorikk
Disse innstillingene for Nyhetsagent gjør det mulig for Arena-brukere å lagre søk på titler eller artikler som de er interesserte i,
og de mottar da en Arena-melding/e-post når nye titler eller artikler innenfor deres interesseområde er tilgjengelige.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Aktivert Merk av for å aktivere Nyhetsagent.

Varsle for alle
førstegansresultater

Merk av for å aktivere innstillingene for nyhetsagenten
hvis du skal sende alle resultater på nytt og ikke bare de
nye

Spesiell innstilling, sjelden brukt

Språk brukt i varsel
Språket som skal brukes i innboksen for Arena-meldinger
og e-postmeldinger

Sendes av en tjeneste som kjører lokalt
uten tilkobling til brukerens nettlesere

Søkeforslagsleverandører
Du kan angi maksimalt fem ulike tilkoblinger til eksterne tjenester som skal vises når et søk ikke gir treff.

Klikk på Utvid for leverandøren, for å velge de følgende innstillingene:

Innstilling Beskrivelse

Aktivert Merk av for å aktivere søkeforslagsleverandøren.

URL for
logo

URL til søkeforslagsleverandørens logo (ikke obligatorisk)

URL

URL-adressen til søkeforslagleverandøren. Format på URL: http://[libraryname].[city].com/search?p_p_
id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycl e=1 &p_p_state=normal&p_p_mode=view&search_
query= eller http://[libraryname].[city].com/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_
p_lifecycl e=1 &p_p_state=normal&p_p_mode=view&search_query=

URL-
koding

URL-koding

Tittel Hva søkeforslagsleverandøren på siden skal kalles.

Prioritet Angi prioriteten til at høyeste verdi skal vises først ved bruk av flere søkeforslagsleverandører.
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Oppsett
Vis koblingen «Hjelp» (standard: usant)

Innstillinger for nettstedet
De eneste innstillingene du må ta høyde for under Konfigurasjon i administrasjonsmenyen, er noen få av alternativene under
Innstillinger for nettstedet:

Språk
Definer hvilke språk som skal være tilgjengelige for Arena-brukerne.

Avansert/Analyse
Angi ID-en som Google Analytics or Piwik har tildelt deg for å få statistikken over Arena-bruken.

Avansert/Papirkurv
Angi hvor lenge slettede elementer skal beholdes i papirkurven før de slettes permanent. Standardverdien (43 200 minutter)
er det samme som 30 dager.
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Administrere sider
Du kan konfigurere nesten alle aspektene ved en side. Du kan for eksempel legge til eller fjerne en side, endre navnet på en
side, endre utseendet og endre sidens avhengighet av andre Arena-funksjoner og -innstillinger, samt forholdet til andre sider.

Sidetillatelser
Vi bruker roller til å angi tillatelser i Arena. Et par roller er definert på høyt nivå i standardinstallasjonen. Vi anbefaler at du ikke
bruker sidetillatelser. Kontakt kundestøtte for Axiell vedrørende roller spesifikt for sidetillatelser.

Navigering
Du finner hele sidestrukturen i Arena, under Administrasjon/Navigasjon. Herfra kan du legge til, fjerne og flytte sider, og
endre temaer og css-filer eller -sider.

Mange av innstillingene du gjør her, er også tilgjengelig ved å klikke på tannhjulet i hovedmenyen for Liferay. Men det er kun i
denne visningen at du kan flytte sider.

Flytte en side
Du kan flytte en side opp eller ned i hierarkiet, eller legge til en side som underside, ved bruk av Dra og slipp.

l Hvis du vil flytte en side slik at den blir en underside, trykker du på venstre museknapp og drar siden slik at du peker
på menyvalget at den skal vises nedenfor.

l Hvis du vil flytte en side slik at den blir et enkeltstående menyvalg, trykker du på venstre museknapp og drar siden slik
at du peker på menyvalget at den skal vises ovenfor.

Konfigurere sider
1. Logg deg på Liferay.

2. Klikk på Navigasjon/Offentlige sider i menyen til venstre.

3. I trevisningen klikker du på kontekstmenyen for siden som skal konfigureres. Velg Konfigurer side.

4. Skriv inn navnet på siden i Navn. Dette navnet vises i navigeringsfeltet.

5. Du kan velge et bestemt flagg for å oversette formuleringen for språkene som er aktivert.
Merknad: Ikke opprett språkversjoner av sidens URL - bare av navnet.

6. Velg Skjul fra navigeringsmeny hvis du ikke vil at siden skal vises i menyen. Dette er nyttig hvis siden ikke er klar for
bruk ennå.

7. I Friendly URL skriver du inn friendly URL-adressen for siden. Vanligvis trenger du ikke endre denne.
Merknad: Bruk samme URL for alle språkversjoner av en side.

8. I Type kan du endre sidetypen som ble konfigurert da siden ble opprettet.

Type Beskrivelse

Side for
innholdsvisning

En vanlig side med portleter

Panel
Gjør det mulig å vise alternative portleter i en liste, for eksempel slik at brukerne kan velge mellom
skjemaer i forbindelse med oppkjøpsforespørsler, fjernlån og når man kontakter biblioteket.

Innebygd
Gjør det mulig å inkludere en kobling for å vise et eksternt nettsted i en IFrame. Du kan gjøre det samme
på alle vanlige sider ved å bruke Arena-portleten Dynamic IFrame eller Liferay-portleten IFrame.

Kobling til URL
Omdirigerer fra den gjeldende siden til alle URL-adresser du skriver inn i URL-feltet. Dette betyr at du
kan koble til alle andre nettsteder.

Kobling til side
på dette
nettstedet

Omdirigerer fra den gjeldende siden til en annen side i hierarkiet – en intern kobling. Du kan velge
destinasjonsside i listeboksen Koble til side.
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9. Klikk på Lagre.

Temaer
Under Meny – Navigasjon kan du velge hvilket tema du skal bruke for den gjeldende siden. Temaet avgjør hvordan du kan
plassere portleter på siden. Der er flere ulike Arena-temaer og det er anbefalt å bare bruke temaene som starter med ordet
«Arena». De andre temaene er ikke testet med tanke på Arena-funksjonalitet og tilgjengelighet.

Du kan bruke ulike temaer for ulike sider. Velg temaet du vil bruke, og klikk på Lagre.

Søkemotoroptimalisering
Du kan forhåndsvise og sende et nettstedskart til Google og Yahoo.

HTML-tittel: Skriv inn HTML-tittelen på det nye nettstedet. Dette er relevant for søkemotoren, og det vises som tittelen i
nettleseren.

MetaTags – Du kan angi innhold for tre metakoder:

l Beskrivelse er en viktig innstilling og skal inneholde en kort beskrivelse av nettstedet som skal vises eksempelvis i
Google-trefflisten.

l Nøkkelord er en liste med nøkkelord atskilt med kommaer, som er mindre viktig enn beskrivelsen.

l Roboter gir søkeroboter informasjon om hvordan de indekserer siden.

Flaggene under hvert felt representerer de ulike språkene som brukes på din Arena. Velg flaggene for språkene som brukes,
og oversett innholdet i feltene.

Hvis du vil ekskludere en side fra indeksering av søkeroboter, angi NOINDEX, NOFOLLOW for Roboter. Hvis det brukes flere
språk, angir du dette for hvert språk. Velg også Nei for Inkluder.

Nettstedskart – Du kan angi tre innstillinger:

l Inkluder avgjør om nettstedet skal inkluderes i XML-filen.

l Sideprioritet avgjør hvor viktig denne siden er, sammenlignet med de andre sidene på nettstedet. Velg en prioritet
mellom 0,0 og 1,0.

l Endringsfrekvens indikerer hvor ofte siden oppdateres og må reindekseres.

For mer informasjon om nettstedskart, se
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40318&cbid=-aoal1bb624wc&src=cb&lev=answer

Opprette en side
Arena leveres med et antall sider, men du kan legge til flere sider hvis du vil.

1. Logg deg på Liferay.

2. Velg Navigasjon/Offentlige sider i menyen til venstre.

3. I trevisningen klikker du på kontekstmenyen for siden som skal være overordnet den nye siden, og velger Legg til
underordnet side.

4. Fyll ut et navn for den nye siden.
Dette navnet vil fungere som et menyelement når man navigerer i Arena og vil være en del av URL-en som systemet
oppretter automatisk.

5. Hvis nettstedet ditt er flerspråklig, klikker du på flagget for språket du ønsker å legge til, og skriver inn sidenavnet på
dette språket også.
Merknad:
Ikke opprett språkversjoner av sidens URL - bare av navnet.

6. Velg Skjul fra navigeringsmeny hvis siden ikke er klar for visning for Arena-brukere.
Dette er nyttig under arbeidet med den nye siden.
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7. Velg sidetype.

Type Beskrivelse

Tom side Oppretter en tom side med layouten du velger.

Fullsideapplikasjon Brukes ikke

Sideangivelse Brukes ikke

Kobling til en side på
dette nettstedet

Fungerer som en øyeblikkelig omadressering til en annen side innenfor samme nettsted.

Panel
Kan ha en rekke portleter, men bare én vil bli vist om gangen. Brukerne velger hvilken
portlet de vil bruke, fra en meny til venstre på siden, og den valgte portleten fyller hele siden.

Innebygd Viser innhold fra et annet nettsted inne i portalen.

Kobling til URL Omadresserer til en URL-adresse angitt av en administrator.

Kopierer en side på
dette nettstedet

Oppretter en kopi av en eksisterende side på nettstedet.

Maler

Blogg oppretter en side for å redigere og vise blogger.
Visning av sideinnhold har en layout som du kan dra og slippe portleter inn i.
Wiki oppretter en wiki-side
Velg Arv endringer hvis du vil at fremtidige endringer i malen automatisk skal gjøres på
denne siden.

8. Klikk på Legg til side for å lagre endringene.
Den nye siden vises i trevisningen.

9. Gå tilbake til siden for å konfigurere Friendly URL.
Merknad:
Bruk samme URL for alle språkversjoner av en side.

Bruker en eksisterende side som mal
Det kan være svært nyttig å opprette noen sider som inneholder grunnleggende funksjonalitet, og bruke disse sommaler. Du
kan eksempelvis opprette en side som inneholder portletene Søk, Logg inn og Navigasjon, samt en bunntekst. Så snart du
har konfigurert portletene på malsiden med de rette innstillingene, med tanke på utseende og funksjonalitet, kan du kopiere
denne siden og deretter ganske enkelt legge til portleter som er spesifikke for den nye siden.

Du bruker en eksisterende side sommal ved å velge Kobling til en side på dette nettstedet som sidetype. Merk deg at hvis
der var innhold på siden før du koblet til malsiden, vil dette forsvinne.

Endringer du gjør på malsiden etter å ha koblet til den, vil ikke inkluderes på den nye siden – innholdet vil bare vises identisk
hvis den samme artikkelen er inkludert på begge sider. Hvis du endrer artikkelen, vil innholdet oppdateres alle steder hvor det
brukes. Det samme gjelder tekst som er inkludert i portleter – hvis den samme portleten brukes på ulike steder i Arena, vil
oppdatert tekst ha en innvirkning alle steder.

Opprette en kopi av en eksisterende side
Det kan være nyttig å opprette kopier av sider, for eksempel for å lagre backup.

1. Følg instruksjonen over for å opprette en side, men velg Kopi av en side på dette nettstedet i nedtrekksmenyen
under Type.

2. Velg siden i nedtrekksmenyen Kopier fra side.

3. Klikk på Legg til side.

Slette en side
Merknader:
En slettet side kan ikke gjenopprettes.

Når man sletter en side, vil de tilhørende undersidene slettes også.
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1. Klikk på kontekstmenyen ved siden av navnet på siden du vil slette, og velg Slett.

2. Kontroller at du har valgt den riktige siden, og bekreft.
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Arena Nova
For Arena-installasjoner som starter med versjon 4.0 er det mulig å bruke Arena Nova for en smart og konsistent
brukeropplevelse. Arena Nova aktiveres av Axiell. Den inkluderer flere elementer med tanke på funksjonalitet som kan brukes
sommaler, for eksempel fremhevede spoter, nyhetsartikler og arrangementsartikler. Følgende deler beskriver hvordan du
kan gjøre tilpasninger for å skreddersy nettstedet.

Fokus-snarveier
Fokus-snarveier er plassert øverst på startsiden for umiddelbart å fange brukerens oppmerksomhet og interesse. Du kan
velge å fremheve bestemte deler av bibliotekets aktiviteter eller sider på bibliotekets nettsted.

Følg trinnene nedenfor for å redigere en fokus-snarvei:

1. Gå til siden Home. Du finner klargjorte eksempler på fokus-snarveier.

2. Klikk på redigeringsikonet for artikkelen du vil oppdatere.

3. Endre overskriften til en tittel du ønsker å bruke.

4. Legg til 2–3 linjer med en fengende, beskrivende tekst.

5. Lim inn koblingen på destinasjonssiden – ideelt sett har du allerede denne siden åpen i en annen nettleserfane.

6. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

7. Beroende på fargene og lysskarpheten på bildet, vil du kanskje tilpasse utseendet på teksten under Tekstfarge og
gradient. Du kan eksempelvis velge Hvit tekst / Svart gradient eller motsatt – bare prøv de ulike alternativene for å se
hvilke utseender som egner seg best for det valgte bildet.

8. Eventuelt vil du kanskje bruke en bakgrunnsfarge i stedet for et bilde. I så fall angir du RGB-koden for fargen du vil
bruke, i heksadesimalt format.

9. Klikk på Publiser og oppdater siden for å sjekke at fokus-snarveien din har blitt lagret og at artikkelen vises slik du
ønsker.

Du kan konfigurere rekkefølgen på artikler i fokus-snarveien ved å bruke Rekkefølge-feltet. 1 er det største bildet til venstre.
Sørg for ikke å angi den samme verdien for de ulike artiklene – da vil sorteringen gjøres basert på navnet på artikkelen i stedet,
verdien for rekkefølgen får ingen effekt.

Slik fungerer det-artikler
Slik fungerer det-artikler gir informasjon om bibliotektjenestene som biblioteket tilbyr.

Noen tjenester kan beskrives raskt og passer på et kort uten en kobling. Andre tjenester kan kreve en mer omfattende
beskrivelse – da foreligger det en kobling til en annen side med alle detaljer.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en Slik fungerer det-artikkel:

1. Gå til siden med informasjonen om bibliotektjenestene.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren.

3. Velg Slik fungerer det i listen.

4. Fyll inn en tittel, et sammendrag samt innhold. Hvis du bare har angitt et sammendrag og ikke noe innhold, vil det ikke
være noen kobling til fullsidevisningen av artikkelen.

5. Hvis du vil koble til en annen side fra Slik fungerer det-artikkelen, bruker du Kobling-feltet. Fyll inn etiketten til
koblingen under Koblingstekst.

6. Velg et bilde som skal vises i fullsidevisningen av artikkelen. Å bruke et bilde er valgfritt, men det forbedrer artikkelen
og brukeropplevelsen. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg
for at bildet ikke har høy oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en
Alternativ tekst for tilgjengeligheten.
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7. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Artikkelside.

8. Publiser artikkelen og oppdater siden for å se at artikkelen vises i listen.

Nyhetsartikler
Nyhetsartiklene kan beskrive eksempelvis nyheter og temaer i biblioteket. På startsiden finner du de siste artiklene fra
Nyheter-kategorien, med en kobling til fullsidevisningen av nyhetsartikkelen.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en nyhetsartikkel:

1. Gå til siden Home.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se nyheter.

3. Velg Artikkel i listen.

4. Fyll inn en tittel, et sammendrag samt innhold. Sammendraget vises i nyhetslisten på startsiden.

5. Velg et bilde som skal vises i fullsidevisningen av artikkelen. Å bruke et bilde er valgfritt, men det forbedrer artikkelen
og brukeropplevelsen. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg
for at bildet ikke har høy oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en
Alternativ tekst for tilgjengeligheten.

6. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Artikkelside.

7. Publiser artikkelen og oppdater startsiden for å se at artikkelen vises i listen.

8. Klikk på artikkelen for å se at hele artikkelen vises i fullsidevisningen.

Arrangementsartikler
Arrangementsartikler brukes til å beskrive arrangementer ved biblioteket som besøkende kan ta del i, for eksempel
opplesinger, høytlesinger av barnebøker eller Internett-opplæring for eldre mennesker.

Arrangementer presenteres på startsiden (de seks neste arrangementene som skal skje) og på siden for arrangementer (alle
kommende arrangementer).

Følg trinnene nedenfor for å legge til en arrangementsartikkel:

1. Gå til siden for arrangementer.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se arrangementer.

3. Velg Arrangementer i listen.

4. Fyll inn en tittel for arrangementet.

5. Legg til en fengende og beskrivende tekst for arrangementet under Innhold.

6. Angi en startdato samt start- og sluttidspunkt. Hvis arrangementet varer i flere dager, legger du også til en sluttdato.

7. Fyll inn et sted og en adresse.

8. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

9. Velg kategorier som sted eller målgruppe under Metadata.

10. Angi sluttdato for arrangementet som Utløpsdato under Planlegg.

11. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Enkeltstående arrangement.

12. Publiser artikkelen og oppdater siden for arrangementer for å se at arrangementet vises i listen.

Filialartikler
Filialene som er del av biblioteks nettsted, er oppført på en side som typisk kalles Våre biblioteker. Du kan klikke på en filial for
å se en fullsidevisning av denne bestemte filialen.

Følg trinnene nedenfor for å legge til en ny filial:
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1. Gå til siden med listen over bibliotekfilialer.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se filialene for biblioteket.

3. Velg Filial.

4. Fyll inn en tittel – navnet på biblioteksfilialen.

5. Angi adresse, postnummer og by – denne informasjonen brukes til å vise bibliotekets plassering i Google Maps.

6. Angi en e-postadresse.

7. Velg et bilde fra Dokumenter og media eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har høy
oppløsning (tilpasset for utskrift) for å hindre at siden lastes inn sakte. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

8. Legg til en kortfattet, treffende beskrivelse av filialen. Teksten vises i en tekstboks, i fullsidevisningen av filialen.

9. Under åpningstider kan du koble til Google Calendar eller KIFI (kun Finland). Dersom man lar feltet Biblioteknavn
stå tomt, vil filialinformasjonen vises uten seksjonen for åpningstider.
Google Calendar: angi navnet på kalenderen for filialen, som Lagersberg bibliotek – Axiell konfigurerer tilkoblingen til
Google Calendar når det er på tide å aktivere nettstedet.
KIFI (kun Finland): Oppgi nøyaktig streng fra KIFI.

10. Velg Vis side blant alternativene nederst – i dette tilfellet, Filial.

11. Publiser artikkelen og oppdater siden for å se at filialen vises i listen.

12. Klikk på artikkelen for å se hvordan fullsidevisningen ser ut. Hvis du vil oppdatere beskrivelsen av filialen, går du bare
tilbake til listevisningen og klikker på Rediger for filialen.

FAQ-artikler
FAQ (Vanlige spørsmål) refererer til spørsmålene som besøkende ofte stiller biblioteket. FAQ-artikler kan brukes til å samle
disse spørsmålene på en side i et smart format, hvor spørsmål og svar vises på en sammenfattet og brukervennlig måte. For
spørsmål så vel som svar – det enkle er ofte det beste!

Følg trinnene nedenfor for å legge til en ny FAQ-artikkel:

1. Gå til FAQ-siden.

2. Klikk på +-tegnet i ressursutgiveren for å se Vanlige spørsmål.

3. Velg FAQ i listen.

4. Angi en tittel – spørsmålet.

5. Fyll ut svaret under FAQ – svar.

6. Publiser artikkelen og oppdater FAQ-siden for å se at spørsmålet og svaret vises i listen.

Bildehåndtering
Det er mange måter å optimere bruk av bilder på, men her er noen anbefalinger som pleier å fungere bra. Bildets midtpunkt
vises automatisk, noe som betyr at bildets høyde er mindre viktig.

For bakgrunnsbilder som fyller hele nettleservinduet anbefales det å bruke bilder i 16:9-format med en bredde på 1920
piksler, siden 1920 piksler er en vanlig skjermoppløsning.

Det er tilstrekkelig å bruke bilder i 4:3-format med en bredde på 800 piksler for fokus-snarveier og arrangementer.

Bilderessurser
«Et bilde er verdt mer enn tusen ord!» Bare se for deg hva en tekst kombinert med et bilde kan gjøre for nettstedet til
biblioteket ditt.

Hvis du ikke allerede har tilgang på flotte bilder, har du her noen eksempler på nettsteder hvor du kan finne gratis bilder å
bruke.

l Unsplash - unsplash.com

l Pixabay - pixabay.com

l Picjumbo - picjumbo.com
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Husk at det er god praksis å kreditere fotografen ved navn når du bruker bilder tatt av andre, ideelt gjøres dette ved slutten av
artikkelen eller ved siden av bildet hvis det brukes i en løpende tekst.

Bildene du finner på nettet kan være i høy oppløsning, og må da komprimeres for ikke å redusere ytelsen til nettstedet. Du kan
bruke et verktøy som Photoshop eller GIMP, eller gå til nettstedet nedenfor, for å raskt og enkelt endre størrelsen på et bilde:

l pinetools.com/resize-image
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Portleter i Arena
Det er mer enn 40 Arena-spesifikke portleter som kan brukes til å ta hånd om behovene på et Arena-nettsted.

En rekke standard Liferay-portleter er også støttet og prøvd ut med Arena. Disse er inkludert i denne dokumentasjonen. Det
finnes mange flere Liferay-portleter, og de fleste av disse fungerer også med Arena.

Alle portletene har et sett med konfigurasjoner. Alle konfigurasjoner gjelder kun for portlethendelsen, noe som betyr at dersom
portleten brukes flere forskjellige ganger på en side, eller forskjellige sider, kan den (og må) konfigureres for hver enkelt. Det
betyr at en portlet kan se forskjellig ut og oppføre seg forskjellig, avhengig av hva som trengs i det spesifikke tilfellet.

Merknad:
Av hensyn til personlig sikkerhet må alle låner-relaterte sider i Arena inkludere /protected i banen sin, for eksempel
https://www.[libaryname].com/protected/reservations. For å ivareta datasikkerheten fjernes disse sidene når brukeren
logger ut, og du kan for eksempel navigere tilbake til disse sidene i nettleseren.

Symboler i listen over portleter

En portlet med dette symbolet kan legges inn flere ganger på en side.

En portlet med dette symbolet kan bare legges inn én gang på hver side.

Portleter som kreves for grunnleggende Arena-funksjonalitet
Følgende portleter trengs for å fullføre grunnleggende Arena-funksjonalitet:

Portlet Beskrivelse

Konto
Det er her brukeren logger på Arena. Når brukeren er logget på, kan hen finne koblinger til lån,
gebyrer, reservasjoner osv. her.

Admin:
Installasjonsdetaljer

Denne portleten brukes til å angi egenskapene for alle nivåer av Arena-installasjonen. Innholdet i
portleten er bare synlig for administratorer.

Katalogpost
Denne portleten er en detaljert visning av katalogposten Det er hit du kommer når du klikker på en
katalogtittel i listen med søkeresultater, og her ser du beholdningsinformasjonen. Herfra kan du
gjøre en reservasjon eller laste ned e-medier.

Fasetter

Denne portleten viser fasetter for titler man finner ved søk. Du kan vise fasetter for emner, forfattere,
årstall, medietype og mer. Fasetter kan brukes for å filtrere søketreff på eksempelvis Bok for å vise
kun denne medietypen. Du kan bruke fasetter på postnivå for å utvide søket, ved eksempelvis å
opprette en liste over alle andre titler av samme forfatter.

Mine gebyrer eller
Gebyrer +
Betalingshistorikk

Mine gebyrer viser all utestående gjeld og betalinger som en bruker har, gitt at biblioteket bruker
den nettbaserte betalingsmodulen og betalingsleverandøren Nets (ikke Easy fra Nets).

Gebyrer og Betalingshistorikk brukes hvis biblioteket bruker den nettbaserte betalingsmodulen og
andre betalingsleverandører enn Nets.

Mine lån Denne portleten viser lånerens gjeldende lån, og lånene kan fornyes herfra.

Mine vurderinger Denne portleten viser alle titlene som har vært vurdert med stjerner av brukeren.

Mine reserveringer
Denne portleten viser lånerens gjeldende reservasjoner, og reservasjonene kan redigeres eller
slettes herfra.

Mine anmeldelser
Denne portleten viser titlene som låneren har anmeldt, og anmeldelser kan redigeres eller slettes
herfra.

Mine nøkkelord Denne portleten viser alle nøkkelord som brukeren har brukt til å merke titler.

Søk
Denne portleten benyttes for alle søk. Den vises vanligvis ved overskriften på siden. På grunn av at
denne portleten er en av de viktigste funksjonene i Arena, vises den vanligvis på alle sider. Du kan
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Portlet Beskrivelse

gjøre en rekke innstillinger for denne portleten og dessuten opprette filtre.

Søkeresultater Denne portleten viser resultater for katalogsøk.

Nøkkelord: Legg til
nøkkelord

Portleten viser det brukergenererte nøkkelordet (tagger) assosiert med titler. Skal plasseres på
postsiden (/resultater).

Nøkkelord:
Nøkkelordsky

Denne portleten viser jevnlig brukte nøkkelord som er lagt til av Arena-brukere. I søkeresultater
brukt til nøkkelord basert på søkeresultater, den enkelte skyen viser de mest brukte nøkkelordene.
Maksimalt 20 nøkkelord kan vises.

Følgende Liferay-portleter brukes i den standard Arena-installasjonen:

Portlet Beskrivelse

Navigering
Denne portleten brukes til å navigere i de underliggende sidene. Den oppdateres automatisk ettersom nye
sider legges til. Den er tilgjengelig på de fleste sider, men trengs bare på sider med undersider.

Språk Denne portleten gjør det mulig å endre språk.

Se onlinehjelpen for en beskrivelse av de andre portletene som kan brukes i Arena: help.arena.axiell.com/nb_
NO/Content/Portlets/portlets.htm

Plassering av portleter
Selv om Arena er et veldig fleksibelt system for webpublisering, er der noen portleter, som Søkeresultater og brukerrelaterte
portleter som er plassert på bestemte sider i standardinstallasjonen – behold disse som de er, og ikke flytt dem til andre sider.
Ikke endre navn eller legg til oversettelser for sidene som er en del av standardinstallasjonen.

Portletene Språk, Navigering, Søk, Konto, Toppliste, Min mediekurv og Resultatliste kan plasseres på alle sider. Det kan også
Innkjøpsforslag, Fjernlånsbestilling og Tilbakemelding til biblioteket, men Innkjøpsforslag og Fjernlånsbestilling krever at
brukeren logger seg på.

Alle portleter som starter med «Admin», og portleten Om Arena, er administrative sider, skjult for sluttbrukere.
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Konfigurere portleter
Portleter kan konfigureres på mange forskjellige måter. Du kan blant annet forandre utseendet til portleten, teksten den
bruker, inndata den aksepterer og plasseringen på skjermen.

Kontrollverktøylinjen
Alle portleter kan konfigureres ved hjelp av kontrollverktøylinjen.

Du får tilgang til verktøylinjen fra kontekstmenyen øverst til høyre i portleten. Kontekstmenyen blir synlig når du holder musen
over portleten.

Eksempler på innstillinger som kan konfigureres:

l Utseendet og funksjonaliteten til portleten. Du kan blant annet endre skrifter, farger og titler.

l Konfigurasjon av brukertyper som kan se denne portleten.

l Innstillingene for en portlet, det vil si måten portleten fungerer på. Du kan blant annet angi parametre for
dataoppføringer. Dette vises kun for Arena-spesifikke portleter.

l Eksport og import av innstillinger og brukerinnstillinger for en portlet.

Når du gjør endringer på kontrollverktøylinjen og klikker på Nullstill, vil innstillingene bli nullstilt til standard. Hvis du klikker på
Nullstill ved en feil, klikker du på Avbryt og lukker vinduet.

Utseende og funksjonalitet
Angi portlettittel eller gi portleten nytt navn
Hver portlet har en tittel som vises på skjermen. Portlettitler angis automatisk i Arena, men du kan også angi dem manuelt
eller justere dem.

Du kan gi portleten nytt navn på forskjellige måter, for eksempel ved å klikke på tittelen i portleten eller ved å angi
innstillingene til portleten. Du kan også oppdatere tittelen ved hjelp av kontrollverktøylinjen.

Endring av tittelen ved hjelp av kontrollverktøylinjen
1. Velg Utseende og funksjonalitet i kontekstmenyen.

2. Merk av for Ja for Bruk standardtittel.

3. I tittelfeltet skriver du inn den nye tittelen for portleten.

4. Velg et språk for tittelen. Dette må være språket som tittelen ble skrevet på. Når en Arena-bruker velger språk, viser
Arena tittelen på det valgte språket for hver portal.

5. Påse at Dekorert eller Uten ramme er valgt for Applikasjonsdekoratøren. Mager (Barebone)-innstillingen viser
ingen portlet-tittel.

6. Klikk på Lagre.

Velge en portlettittel
Når du velger en tittel for en portlet, bør den oppfylle følgende kriterier:

l Tittelen skal henvise til portletens funksjon. Det gjør det enklere for Arena-brukere å forstå og bruke portleten.

l Tittelen skal fungere på alle språk som Arena skal brukes med, og den må være enkel å oversette.

l Tittelen skal være kort. Prøv å finne et egnet substantiv, og unngå å beskrive portleten med adjektiver.

Angi tekststiler
Du kan angi tekstformatet for hver portlet.
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1. Åpne innstillingene for utseende og funksjonalitet fra kontrollverktøylinjen, og klikk på fanen Tekststiler.

2. Velg en skrifttype og en skriftstørrelse. Listen med skrifttyper er begrenset til standardskrifttyper som finnes på
datamaskinene til alle Arena-brukere. La dette feltet være tomt for å bruke standardskrifttypen til Arena. Du kan velge
fete eller kursiverte varianter av skrifttypen.

3. Skriv inn HTML-koden for tekstfargen under Farge. Du kan også klikke på penneikonet (ikke tilgjengelig i alle
portleter) ved siden av tekstfeltet og velge en farge fra fargepaletten i dialogboksen som åpnes. Da bruker du enten
valgpanelene, verdiene RGB-verdier eller en HTML-kode.

4. Velg justeringen av skriften under Justering .

5. Velg tilleggsvalg for skriften under Tekstdekorasjon, for eksempel understreking eller overstreking.

6. Angi en verdi for ordavstanden under Ordavstand, angitt i em. Em er en måleenhet som viser til høyden på skriften.
Hvis for eksempel en skrifttype er 5 millimeter høy, vil en ordavstandsverdi på 2 si at mellomrommet mellom hvert ord
er 10 (2 x 5). Det betyr at hvis fontstørrelsen økes, økes ordavstanden tilsvarende for den samme em-verdien.

7. Velg linjehøyde for skriften under Linjehøyde , angitt i em.

8. Velg bokstavavstanden under Bokstavavstand , angitt i px. Px er en måleenhet basert på piksler.

9. Klikk på Lagre.

Angi bakgrunnsstiler
Du kan bestemme bakgrunnstilene for hver portlet.

1. Åpne innstillingene for utseende og funksjonalitet fra kontrollverktøylinjen, og klikk på fanen Bakgrunnsstiler.

2. Skriv inn navnet på bakgrunnsfargen under Bakgrunnsfarge. Hvis du for eksempel vil bruke svart skrift, skriver du inn
«svart».

3. Klikk på Lagre.

Angi kantlinjestiler
Du kan bestemme kantlinjestilene for hver portlet.

1. Åpne innstillingene for utseende og funksjonalitet fra kontrollverktøylinjen, og klikk på fanen Kantlinjestiler.

2. I delen Kantlinjetykkelse merker du av for Lik for alle hvis kantlinjetykkelsen skal være den samme for alle kantlinjer.

3. Skriv inn kantlinjetykkelsen under Øverst , og deretter angir du enheten for kantlinjetykkelse.

4. Hvis du har merket av for Lik for alle, gjelder verdiene du angir under Øverst for alle de fire kantlinjene. Hvis ikke,
angir du bredden individuelt for Høyre, Nederst og Venstre.

5. I delen Kantlinjestil merker du av for Lik for allehvis samme stil skal brukes for alle kantlinjer.

6. Velg kantlinjestilen under Øverst .

7. Hvis du har merket av for Lik for alle, gjelder verdiene du angir under Øverst for alle de fire kantlinjene. Hvis ikke,
angir du stilen individuelt for Høyre, Nederst og Venstre.

8. I delen Kantlinjefarge merker du av for Lik for alle hvis samme farge skal brukes for alle kantlinjer.

9. Velg kantlinjefargen under Øverst .

10. Hvis du har merket av for Lik for alle, gjelder verdiene du angir under Øverst for alle de fire kantlinjene. Hvis ikke,
angir du fargen individuelt for Høyre, Nederst og Venstre.

11. Klikk på Lagre.

Angi marger og utfylling
Du kan bestemme marger og utfylling for hver portlet. En marg er et mellomrom rundt utsiden av portleten som skiller den fra
de omkringliggende portletene. Utfylling er mellomrommet mellom kantlinjen til portleten og innholdet i portleten.

1. Åpne innstillingene for utseende og funksjonalitet fra kontrollverktøylinjen, og klikk på fanen Marger og utfylling.

2. I delen Utfylling merker du av for Lik for alle hvis samme utfylling skal brukes for alle kantlinjer.

3. Skriv inn kantlinjeutfyllingen under Øverst , og deretter angir du en verdi for kantlinjeutfyllingen.
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4. Hvis du har merket av for Lik for alle, gjelder verdiene du angir under Øverst for alle de fire kantlinjene. Hvis ikke,
angir du utfylling individuelt for Høyre, Nederst og Venstre.

5. I delen Marger merker du av for Lik for alle hvis samme marg skal brukes for alle kantlinjer.

6. Skriv inn tykkelsen til kantlinjemargen under Øverst , og deretter angir du en verdi for tykkelsen til kantlinjemargen.

7. Hvis du har merket av for Lik for alle, gjelder verdiene du angir under Øverst for alle de fire kantlinjene. Hvis ikke,
angir du marger individuelt for Høyre, Nederst og Venstre.

8. Klikk på Lagre.

Angi avanserte stiler
Du kan angi en egendefinert CSS for bruk med en portlet, og du kan bruke CSS-regler for å kontrollere adferden til CSS-en i
denne portleten eller alle lignende portleter.

Det er anbefalt å opprette en klasse som henviser til CSS-filen snarere enn å legge til koden i dette vinduet.

Merknad:
Unngå å endre disse innstillingene med mindre du er kjent med hvordan endringene vil påvirke Arena

1. Åpne innstillingene for utseende og funksjonalitet fra kontrollverktøylinjen, og klikk på fanen Avanserte stiler.

2. Skriv inn de egendefinerte CSS-klassenavnene under Angi de egendefinerte CSS-klassenavnene.

3. Skriv inn egendefinert CSS under Angi egendefinert CSS).

4. Du kan også klikke på Legg til en CSS-regel for akkurat denne portleten hvis du vil legge til en regel kun for denne
portleten. Da legges det relevante skriptet til Angi det egendefinerte CSS -feltet.

5. Du kan også klikke på Legg til en CSS-regel for alle slike portleter hvis du vil legge til en regel for alle portleter som
ligner på denne. Da legges det relevante skriptet til Angi det egendefinerte CSS -feltet.

6. Endre skriptet etter behov.

7. Merk av for Oppdater stilene mens jeg skriver for å oppdatere stilene mens du endrer dem her.

8. Klikk på Lagre.

Konfigurasjon
Du kan konfigurere tilgangen til en portlet. En portlet kan for eksempel kun være synlig for brukere som er logget på Arena.

Konfigurere støttede klienter
1. Velg Konfigurasjon fra kontrollverktøylinjen og klikk på fanen Støttede klienter.

2. For å bestemme hvilke klienter det skal være mulig å redigere fra, velger du Vanlige nettlesere og/eller Mobile
enheter under Portletmodus: Rediger.

3. For å bestemme hvilke klienter det skal være mulig å vise fra, velger du Vanlige nettlesere og/eller Mobile enheter
under Portletmodus: Vis.

4. Klikk på Lagre.

Slik deler du en portlet med andre nettsteder
Du kan dele en portlet med andre nettsteder ved å kopiere og lime inn den oppgitte koden på nettsiden til det aktuelle
nettområdet.

1. Velg Konfigurasjon fra kontrollverktøylinjen og klikk på fanen Deling.

2. Koden som skal kopieres, vises i en tekstboks. Merk hele koden og kopier den.

3. Lim inn koden på den aktuelle nettsiden.

Slik deler du en portlet på Facebook
1. Velg Konfigurasjon fra kontrollverktøylinjen og klikk på fanen Deling.

2. Klikk på området Facebook .
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3. Hvis du ikke allerede er registrert som utvikler på Facebook, kan du gjøre dette. Da mottar du en API-nøkkel og en
URL for en redigerbar side.

4. Lim inn API-nøkkelen og URL-en for den redigerbare siden i de respektive feltene.

5. Klikk på Lagre.

Konfigurasjonsfaner er ikke beskrevet
Fanen Kommunikasjon vises for enkelte portleter. Denne fanen er ikke ment å brukes.

Under fanen Deling er fanene OpenSocial-miniprogram, Netvibes og Friends ikke inkludert i denne hjelpen.

Konfigurasjonene i fanen Tillatelser er ikke ment å brukes. Tillatelser defineres ved hjelp av roller. Et par roller er definert på
høyt nivå i standardinstallasjonen, og nye standardroller vil bli lansert om kort tid.

Innstillinger
Du kan angi innstillinger for en portlet. Siden alle portleter gjør forskjellige ting, kan innstillingene for hver enkelt portlet være
svært forskjellige.

Tilordner brukertillatelser til portleter og sider
Merknad:
Tillatelser kan også defineres for ressurser som portleter, under Roller i Kontrollpanel. Tillatelser som gis eller fjernes i
Kontrollpanel, overstyrer de som er gjort på et lavere nivå.

1. Velg en portlet på en side og klikk på den tilhørende kontekstmenyen øverst til høyre, eller klikk på kontekstmenyen
for hele siden.

2. Velg Tillatelser.
Tillatelser-siden åpnes.

3. Velg tillatelsene de ulike rollene skal ha.

4. Klikk på Lagre.

Hvis du vil prøve ut tillatelsene du er tildelt, velger du Brukere og organisasjoner i Administrasjon-menyen og klikker på
kontekstmenyen for en bruker med rollen du har tilpasset, også velger du Imiter bruker.
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Liferay-artikler
Liferay-artikler kan skrives av alle Liferay-brukere og publiseres på Arena-nettstedet slik at lånere kan lese og kommentere
den. Liferay-artikler benytter portleten Web-innholdsvisning.

Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arbeidsflyten i
Liferay-artikler er mer intuitiv, og det er enklere å jobbe med bilder der. Det er også støtte for versjonshåndtering og
gjenoppretting av slettede artikler. Artikler kan publiseres og fjernes etter publisering på bestemte datoer og tidspunkt. Arena-
artikler vil være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Liferay-artikler kan kun deles lokalt, ikke med andre Arena-nettsteder. Liferay-artikler kan ikke kobles til katalogposter –
Personalets lesetips brukes for denne funksjonaliteten.

Du finner artikler og ressurser knyttet til disse, som Dokumenter og media-biblioteket, skjemaer, nøkkelord og kategorier,
under Innhold i administrasjonsmenyen.

Oppretting av en Liferay-artikkel
1. I Arena logger du deg inn på Liferay, klikker på navnet på nettstedet (Arena) i menyen på venstre side, klikker på

Innhold/Web-innhold. Klikk på plusstegnet nederst til høyre, og velg Grunnleggende web-innhold.

2. Fyll ut Tittel og Innhold, og last opp bilder hvis du vil det.

3. Lagre artikkelen som utkast, eller klikk på Publiser når den er klar.

Du har nå opprettet innholdet i artikkelen, og dette importeres til en portlet for Web-innholdsvisning.

Å legge til en Liferay-artikkel på en side
Du kan legge til en artikkel direkte på en side uten å ha lagt til Web-innholdsvisning-portleten på siden først.

1. Logg deg på Liferay, og gå til siden hvor du ønsker å legge til artikkelen.

2. Klikk på +-tegnet til høyre på menyen øverst for å åpne portletmenyen på høyre side.

3. Velg Innhold, og søk etter artikkelen.

4. Dra artikkelen fra menyen på høyre side, og slipp den i en ramme på siden.

Artikkelen vil nå vises på siden og automatisk inkluderes i Web-innholdsvisning-portleten.
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Arena-artikler
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler.

Alle Arena-brukere kan skrive artikler som inneholder alle former for redaksjonelt innhold, hvis biblioteket tillater dette.
Artiklene må godkjennes av en Arena-bruker med Artikler-tillatelse før de kan publiseres.

Du finner grensesnittet for skriving av artikler på siden /article-write. Men siden der er en bestemt portlet for å skrive artikler,
Artikler: Opprett artikkel, kan den plasseres på alle administrative sider.

Godkjenning av artikler
Du kan søke etter artikler som ikke er godkjent ennå på siden /protected/article-admin.

Merknad:
Du må være pålogget som en Arena-bruker med Artikler-tillatelse for å kunne vise og redigere artikler som ikke er godkjent
ennå.

1. Klikk på koblingen Artikler som ikke er godkjent ennå for å søke etter disse. Eventuelt kan du søke etter syntaksen
status:Pending i søkefeltet på siden /protected/article-admin. Noen eldre installasjoner inkluderer ikke /protected i
banen til article-admin.
Artiklene er vist i en liste.

2. Klikk på en tittel for å se hele teksten.

3. Klikk på Rediger og gjør endringene du ønsker, inkludert å legge til bilder, nøkkelord, innholdsgrupper osv.
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Håndtering av misbruk og anmeldelser
Bibliotekpersonalet kan godkjenne eller avslå anmeldelser (gitt at du har valgt at det skal være påkrevd med godkjenning) og
håndtere misbruk av anmeldelser og diskusjoner. Portleten som brukes til dette, heter Admin: Moderering og er kun
tilgjengelig for personale som har fått tilgang til Misbrukshåndtering.

Admin: Moderering
Denne portleten har tre oppgaver:

l Forum-misbruk (innlegg og tråder)

l Misbruk av vurderinger

l Godkjenn vurdering.

I fellesbaser er hvem som har ansvar for å håndtere misbruk, avhengig av hvem som eier katalogposten som vises når
vurderingen eller innlegget legges til. Portleten krever tillatelse for misbrukshåndtering og er plassert på en personalside.

Portleten består av tre felt. De viser forskjellig informasjon, avhengig av gjeldende oppgave.

Klikk på koblingene for å se de faktiske tekstene og brukerdataene. E-posten sendes når godkjenning av en gjennomgang
eller misbrukshåndtering har samme avsenderadresse som den du angav i Admin: Portlet for installasjonsdetaljer under
Godkjenn.

Foruminnlegg
Her kan personalet håndtere klager på foruminnlegg. En pålogget låner kan sende en slik klage, og herfra kan innleggene
slettes.

l Det øverste feltet viser tittelen på tråden.

l Det midterste feltet viser tittelen på og brødteksten i innlegget.

l Det nederste feltet viser misbruksrapporten.

l «Overse»-knapp: Klikk for å slette misbruksrapporten og sende en e-post til brukeren som sendte klagen.

l «Fjern»-knapp: Klikk for å slette innlegget og sende en e-post til forfatteren av innlegget (som er angitt i innleggets
redaktørfelt).

Misbruk av vurderinger
Her kan personalet håndtere klager på vurderinger. En pålogget låner kan sende en slik klage, og herfra kan innleggene
slettes.

l Det øverste feltet viser tittelen på materialet som vurderes.

l Det midterste feltet viser tittelen på og brødteksten i vurderingen.

l Det nederste feltet viser misbruksrapporten.

l «Overse»-knapp: Klikk for å slette misbruksrapporten og sende en e-post til brukeren som sendte klagen.

l «Fjern»-knapp: Klikk for å slette innlegget og sende en e-post til forfatteren av vurderingen (som er angitt i
vurderingens redaktørfelt).

Godkjenn vurdering
Hvis biblioteket har valgt at alle vurderinger skal godkjennes før de publiseres, håndteres denne godkjenningen herfra.

l Det øverste feltet viser tittelen på materialet som vurderes.

l Det midterste feltet viser tittelen på og brødteksten i vurderingen.

l Det nederste feltet brukes ikke.

l «Overse»-knapp: Klikk for ikke å godkjenne vurderingen.

l «Godkjenn»-knapp: Klikk for å godkjenne vurderingen og sende en e-post til forfatteren av vurderingen (som er angitt
i vurderingens redaktørfelt).
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Oppsett
l Maksimalt antall tegn: Her definerer du hvor mange tegn en rapport kan inneholde. Standard: 50

l Vis koblingen «Hjelp». Standard: usann

l Teksten i e-posten som informerer brukeren om at innlegget deres ikke er godkjent. Standard: Din rapport om
upassende vurderinger/foruminnlegg overses.
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Søk i katalogposter
Arena søker ikke direkte i bibliotekssystemet (for eksempel BOOK-IT), men i en egen indeks. Valgte data eksporteres fra
bibliotekssystemet til Arena og indekseres her. Dette omfatter en forsinkelse på maksimalt fem minutter før en nylig importert
post kan søkes opp i Arena. Det samme gjelder titler som har blitt slettet fra bibliotekssystemet.

Du søker ved å bruke Søk-portleten som allerede er tilgjengelig på de fleste sider, med unntak av siden med Avansert søk.
Fritekstsøket søker i alle feltene under Søkeparametre for katalogposter, med unntak av id, organisationId, departmentId og
branchId, med mindre du angir en prefiks (tilsvarer kvalifikatorer).

Veldig spesifikke søk (brukt av bibliotekansatte og ikke lånere) er ofte utført ved å bruke den funksjonaliteten Dynamisk liste.

Enkeltstående ord
Skriver man eksempelvis dolly, søkes det i fritekst etter ordet dolly.

Fraser
Anførselstegn brukes i fraser, for eksempel «hello dolly».

Flere ord
Flere ord er som standard kombinert med operatoren AND. Skriver man for eksempel hello dolly, får man samme resultat som
hello AND dolly.

Trunkering
Du kan maskere et tegn ved bruk av ?, for eksempel ved å skrive te?t for å finne test, text osv.

Du trunkerer ett eller flere tegn ved å bruke *, for eksempel ved å skrive test* – da finner du alle ordene som begynner med
test, som eksempelvis tests, tester osv.

Du kan også bruke * inni et ord, for eksempel te*t.

Du kan bruke * flere ganger i samme ord, for eksempel w*man*.

Du kan trunkere etter å ha skrevet inn det første tegnet, og du kan trunkere mot venstre.

Boolske operatorer
Du kan kombinere søk etter flere ord ved bruk av boolske operatorer: AND, NOT og OR. Du skriver inn operatorer med store
bokstaver og på engelsk, ellers vil de anses som vanlige ord. Du kan bruke + for AND og - for NOT.

dog OR cat søker etter poster som inneholder «dog» eller «cat».

dog AND cat søker etter poster som inneholder både «dog» og «cat».

dog NOT cat søker etter poster som inneholder «dog» men ikke «cat».

(dog OR cat) AND subject:pets søker etter poster som inneholder enten «dog» eller «cat» og emnet «pets». Du må gruppere
elementer som hører sammen ved bruk av paranteser når du bruker OR sammen med andre operatorer for å få de riktige
søkeresultatene.

Fuzzy-søk og likhetsfaktoren
Hvis søkefrasen ikke får et nøyaktig treff, kan du konfigurere systemet til å kjøre et fuzzy-søk (du angir hvilke felt som skal
inngå i fuzzy-søket) og deretter også definere likhetsfaktoren mellom 0 og 1. Jo nærmere 1, jo nærmere søkefrasen vil
resultatene være.

Portletene i listen under er de portleten som kan ha Fuzzy-søk innstilt. Grunnen til at du må angi fuzzy-søk og likhetsfaktoren i
alle portleter, er at et søk i Søk-portleten registreres av hver enkelt portlet, som bruker den samme søkestrengen til å kjøre sitt
eget søk. Dermed er det viktig at innstillingene for fuzzy-søk og likhetsfaktoren er de samme i henholdsvis artikkelportletene
(de fem første) og katalogportletene (fem siste).
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l Artikler: Artikkeldetaljer

l Artikler: Artikkelfasetter

l Artikler: Søk

l Artikler: Søkeresultatliste

l Artikler: Vis artikkel

l Katalogpost

l Fasetter

l Resultatliste

l Søkeresultater

l Nøkkelord: nøkkelordsky

Søkeparametre for katalogposter
De følgende parametrene kan brukes til søk etter katalogposter. Du kan bruke boolsk AND and OR for å kombinere flere felt.
Du kan skrive inn prefiksene med små bokstaver, bortsett fra når du trunkerer.

Hvis du vil søke ved hjelp av prefikser, skriver du inn prefikset etterfulgt av kolon, for eksempel:

subject:hester

eller

title:lykke

eller

author:”lama, dalai” - merk at søket author:lama, dalai søker i fritekst etter «lama».

Parameter Kommentar

accessionD
ate

accessionDate:[NOW-6MONTH TO *] alt.

accessionDate:[NOW-3WEEK TO *] alt.

accessionDate:[NOW-7DAY TO *]

agencyNam
e

Kode for biblioteket, for eksempel ASE000001

author Forfatteren

branchId
agencyName etterfulgt av ID-en til organisasjonen og enheten, adskilt med stolpetegnet, for eksempel
ASE000001|10718|10720

category Skjønnlitteratur, faglitteratur eller musikk. Brukes ved hjelp av fictionCategory, nonFictionCategory og music

classificatio
nCode

Klassifiseringskode skiller mellom store og små bokstaver.

contentType

Publikasjonstypen:

abstractSummary
bibliography
calendar
comicGraphicNovel
catalog
catalogue
dictionary
directory
discography
drama
encyclopedia
essay
filmography

handbook
humorSatire
index
lawReportDigest
legalArticle
legalCaseNotes
legislation
letter
mixedForm
novel
offprint
patentDocument
poetry

programmedText
review
shortStory
speach
speech
standardSpecification
statistics
surveyLiterature
thesis
technicalReport
treaty
yearbook
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Parameter Kommentar

departmentI
d

agencyName etterfulgt av ID-en til organisasjonen, enheten og avdelingen, adskilt med stolpetegnet, for
eksempel ASE000001|10718|10720|1217

description Fra feltet som beskriver historien (fra BTJ, felt 513)

edition Utgaven

id Katalog-ID i biblioteksystemet

language Bruk standard MARC21 språkkode (3 bokstaver), for eksempel language:swe for Swedish

languageOri
ginal

Bruk standard MARC21 språkkode (3 bokstaver), for eksempel languageOriginal:swe for Swedish

mediaClass

Medietype/utgivelsestype:

artefact
article
audioBook
bibliography
blueray
book
bookAndCassette
bookAndVisualRecording
braille
brailleAndText
brailleMusic
cassette
cassetteTalkingBook
cd
cdAndBook
cdBook
cdRom
computerGame
daisy
data (not used in the default settings in
the window Icon rules/Media classes)
digitalAudioFile
dissertation
document
dvd
dvdRom
dvdVideo

eAudio
eBook
eBraille
eLearning
eMusic
ePaper
ePeriodical
eVideo
easyRead
electronicMaterial
excessBooks
game (=ikke-elektronisk spill)
gameboyGame
giantPrint
hardback
hybridBook
internet
largePrint (only applies to MARC21
in the default configuration of BOOK-
IT)
map
microFilm
microForm
mixedMedia
moonAlphabet
music
newspaper
otherMaterial

paperback
periodical
photograph
picture
pictureBookWithBrailleText
printedMusic
ps2Game (=Playstation 2-
spill)
ps3Game (=Playstation 3-
spill)
ps4Game (=Playstation 4-
spill)
psGame (=Playstation-spill)
score
serial
sheetMusic
soundRecording
sportEquipment
tactileBook
talkingBook
talkingBookMp3
text
topicBox
toy
video (=film som ikke er
VHS, DVD eller blueray)
videoGame
videoTape (=VHS film)
vinyl
wiiGame (=Nintendo wii-
spill)
xboxGame

note Kommentarer

number For eksempel ISBN, ISSN, bindnummer

organisation
Id

agencyName etterfulgt av organisasjons-ID, adskilt med stolpetegnet, for eksempel ASE000001|10718

other Leverandør av eksemplar

publicationY
ear

Kan også brukes for rangering, for eksempel, publicationYear: [2010 TO 2013]

publisher Navnet på utgiveren

recordContr Tittelnummer for eksempel BTJ-nummer)
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Parameter Kommentar

olNumber

resourceTyp
e

Søk enten physical eller electronical

shelfMark
Hyllesignaturer skiller mellom store og små bokstaver. Hyllesignaturer begynner vanligvis med en stor
bokstav, men det er unntak som uHc.

subject Nøkkelord i katalogpostene

tag Nøkkelord/tagger

targetAudie
nce

Voksne eller barn. Søk enten a (adult) eller j (juvenile)

title Tittelen

titleMain Hovedtittel

titleOriginal Originaltittel – gjelder bare for oversatte eksemplarer

titleSeries Serietitler:

Hvis du ikke vet ID-ene for avdelingene dine, kan du kontakte Axiell kundestøtten.
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Søkeparametre for Arena-artikler
Du kan søke ved å bruke parametere for Arena-artikler.

Eksempler
status:Ready viser alle godkjente artikler

status:Draft viser alle artikkelutkast

status:Pending viser alle artikler som ikke er godkjent enda.

subject:natur viser alle artikler med emnet «natur» (samme emne som i bibliotekssystemet).

content_type:«Nyheter på startsiden» viser alle artikler av typen «Nyheter på startsiden» (hentet fra metadataene som er
angitt i artiklene).
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Kobling og syntakser
Dynamiske koblinger
Du kan koble til alle tjenester og nettsteder fra trefflisten og postsiden i portleten Dynamiske koblinger. Å bruke en bestemt
syntaks gjør at koblingen henter det utførte søket som resulterer i en treffliste i Arena, eller tittelinformasjonen fra postsiden.

Du finner noen nyttige koblinger nedenfor. Hvis du vil koble til andre tjenester, må du finne den riktige syntaksen ved å utføre
et søk på nettstedet du vil koble til. Kopier den manglende URL-adressen i adressefeltet, og erstatt søket med syntaksen
${externalQuery?url}. Lim inn koblingen i Dynamiske koblinger. Du må spesifisere om siden er kodet i UTF-8 eller ISO-8859-1
før koblingen. Hvis du ikke kjenner til kodingen, kan du teste ulike varianter og søke etter et ord som inneholder spesialtegn
som de svenske å, ä eller ö. Nettstedet tolker søket hvis kodingen var riktig.

[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]

[#setting url_escaping_charset="ISO-8859-1"]

Kobler i Dynamiske koblinger fra postsiden.
Biblioteker som bruker Arena 4 og senere
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]https://libaryname.city.com/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlet&p_p_
lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_query=${query?url}

[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]https://libaryname.city.com/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_
arenaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_
query=${query?url}

Erstatter domenet og domenenavnet

Biblioteker som bruker BOOK-IT PUB v.4.0 og senere
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]https://libaryname.city.com/web/pub/search?p_p_id=searchResult_WAR_
arenaportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_arena_urn%3Aarena_search_
query=${query?url}

Erstatter domenet og domenenavnet

LIBRIS
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]
http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=${externalQuery?url}&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

Göteborgs stadsbibliotek
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]http://www.gotlib.goteborg.se/search*swe/X${externalQuery?url}

Biblioteket.se
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]https://biblioteket.stockholm.se/sok?freetext=${externalQuery?url}

Wikipedia
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]http://sv.wikipedia.org/wiki/${externalQuery?url}
check&mode=simple&ckbox=SIM03163&ckbox=SIM03287&ckbox=SIM03204&ckbox=SIM03932&ckbox=SIM03219&find_
request_1=[#if title??]${title?url}[/#if][#if author?? && title??]+[/#if][#if author??]${author?url}[/#if]

Legimus
[#setting url_escaping_charset="UTF-8"]http://www.legimus.se/search?query=${externalQuery?url}
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Syntaks for koblinger med 0 treff
Kobler til biblioteker med Arena
http://libaryname.city.com/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycl e=1&p_p_state=normal&p_p_
mode=view&search_query=

http://libaryname.city.com/web/arena/search?p_p_id=searchResult_WAR_arenaportlets&p_p_lifecycl e=1&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&search_query=

Syntaks for lignende titler
Du bruker portleten Dynamisk liste for å få forslag på lignende titler av samme medietype og språk, basert på tema. Lim inn
syntaksen under i feltet Søk:

[#if mediaClass?? && mediaClass != "" && subjects?? && (subjects?size > 0) &&catalogueLanguages?? &&
(catalogueLanguages?size > 0)]([#list subjects as subject]subject:"${subject}"[#if subject_index < subjects?size-1] OR [/#if]
[/#list]) AND ([#list catalogueLanguages as catalogueLanguage]language:"${catalogueLanguage}"[#if catalogueLanguage_
index < catalogueLanguages?size-1] OR [/#if][/#list]) AND mediaclass:"${mediaClass}" AND NOT
uberkey:"${catalogueUuid}"[/#if]

Angi andre innstillinger i henhold til dine preferanser.

Syntaks for andre titler av samme forfatter
Du bruker portleten Dynamisk liste for å få forslag på andre titler av samme medietype og språk, av den samme forfatteren.
Lim inn syntaksen under i feltet Søk:

[#if author?? && catalogueUuid?? &&catalogueLanguages?? && (catalogueLanguages?size > 0) && mediaClass?? &&
mediaClass != ""]author:"${author}" AND ([#list catalogueLanguages as
catalogueLanguage]language:"${catalogueLanguage}" [#if catalogueLanguage_index < catalogueLanguages?size-1] OR
[/#if] [/#list]) AND mediaclass:"${mediaClass}" AND NOT title:"${title}" NOT uberkey:${catalogueUuid}[/#if]

Angi andre innstillinger i henhold til dine preferanser.

Syntaks for dynamiske nyhetslister
Du bruker portleten Dynamisk liste for å opprette en liste som viser de siste katalogførte eksemplarene.

I feltet Spørring angir du en syntaks ved å bruke prefiksene som er beskrevet under.

Sørg for at Arena indeks er valgt for Søketype, og at Standard innkjøpsdato er valgt for Sortering. Dette betyr at den tittelen
som ble lagt til sist, vises først.

For å unngå at titler før en definert dag vises, kan du også legge til syntaksen under, og justere i henhold til dine preferanser,
eksempelvis ved å bruke MÅNED i stedet for DAG.

accessionDate_index:[NOW/DAY-7DAY TO NOW]
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