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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.

Sosial interaksjon
Sosiale aspekter som å la brukerne kommentere, anmelde og vurdere innhold, brukes til å gjøre søk mer relevant for hver
bruker.

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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Administrasjon
Administrasjonen av Arena gjøres delvis i Liferay og delvis i Arena.

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.
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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.
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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.

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).

Se også: Admin: Installasjonsdetaljer og Konto
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Avtaler for bibliotekbruk
Avtalefunksjonaliteten er bare tilgjengelig for Arena Nova-nettsteder.

Når en låner logger på Arena, kontrollerer systemet om låneren må signere en avtale med generelle vilkår og betingelser.
Signatur kan være nødvendig basert på ett av følgende scenarier:

l Låneren har registrert seg selv og ennå ikke signert en avtale.

l Alle lånere må signere en avtale på grunn av en organisasjonsinnstilling i Quria.

l Låneren tilhører nå en ny aldersgruppe, og dette har utløst at en ny avtale må signeres.

Hvis signering av en avtale er nødvendig, vil bare begrenset funksjonalitet i Arena være tilgjengelig for låneren til avtalen er
signert. Låneren kan enten signere digitalt fra Arena, forutsatt at dette alternativet er aktivert, eller gå til biblioteket og signere
manuelt.

De fleste innstillinger relatert til avtaler er konfigurert i biblioteksystemet (for øyeblikket bare støttet av Quria).

Se også: Qurias onlinehjelp

Brukergrensesnitt
Når en låner logger på Arena og signering av en avtale kreves, vises et banner øverst på skjermen med en kobling til avtalen.
Ved å klikke på koblingen åpnes fanen Mine avtaler på Mine sider. Avtalen og dens innledende tekst blir begge hentet fra
Quria.

Når avtalen er signert, vil den bli oppført sammen med eventuelle andre signerte avtaler på siden Mine avtaler, og alle avtaler
kan åpnes som PDF-filer.

Oppsett
Følgende tredjeparts autentiseringsleverandører støttes for øyeblikket for digital signering i Arena:

l BankID (Svenske installasjoner)
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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,
men kan ikke skrive vurderinger, merke med nøkkelord, anmelde osv.

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.

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
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Brukertype Beskrivelse

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.
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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
utlån av dokumenter

Vis dokument
Oppdater dokument

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
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Tilgangsgruppe Tilgang Beskrivelse
Tillatelser som en

Organisasjonsbruker
har

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.

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. Se også: Tilordner
brukertillatelser til portleter og sider
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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.
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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.

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.
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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.

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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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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Passordregler
Arena støtter oppretting av passordregler for å sørge for at opplysningene oppbevares på en sikker måte. En bruker kan bare
inkluderes i ett sett med passordregler.

Arena Passordregler
Ett sett med passordregler følger med installasjonen - Arena Passordregler. Disse reglene er forhåndskonfigurert med
innstillinger som krever et sterkt passord. Velg Brukere og deretter Passordregler for å finne de nøyaktige innstillingene for
disse reglene. Klikk på kontekstmenyen for reglene og velg Rediger.

Du kan opprette nye passordregler dersom du ønsker det, eller tilpasse Arena Passordregler.

Anbefalinger
Sørg for at administratorer og brukere har personlige brukernavn og passord, og at sikkerhetskravene oppfylles. F.eks. skal
følgende gjelde:

l Brukeren må endre passord etter første gangs pålogging

l Det skal brukes komplekse passord

l Utløpsperiode for passord

l Det skal være et maksimumsantall for mislykkede påloggingsforsøk

l Passord må ikke deles, skrives ned eller sendes på e-post

l Det er bedre å logge ut fra Arena enn å la tidsavbruddet skje

Opprette passordregler
1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel.

3. Velg Brukere og deretter Passordregler. Du kan enten oppdatere standard passordregler ved å klikke på
kontekstmenyen og velge Rediger, eller opprette nye passordregler ved å klikke på + nederst til høyre i skjermen.

4. Skriv et navn på reglene og en beskrivelse hvis du ønsker det.

5. Angi innstillinger for følgende områder

Passordendringer
Kan endres: Gir anledning til å endre passord og aktiverer muligheten for å angi flere innstillinger.

Endring påkrevd: Krever at brukeren endrer passord etter første gangs pålogging.

Minsteperiode: Hvor lenge brukeren må vente for å endre passord på nytt.

Varighet for tilbakestillingskobling: Hvor lenge en kobling for tilbakestilling av passord er gyldig.

Kontroll av passordsyntaks
Aktiver passordsyntaks: Kontrollerer innholdet og/eller lengden på passordene og gjør det mulig å angi flere innstillinger.

Tillat ord fra ordlister: Hvis det ikke krysses av for dette valget, kan ikke brukeren benytte vanlige ord som passord.

Bruk resten av valgene til å angi nødvendig kompleksitet for passordene.

Passordhistorikk
Aktiver historikk: Holder rede på tidligere passord og hindrer brukere i å bruke gamle passord om igjen.

Historikkantall: Antall tidligere passord som skal oppbevares i historikken.
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Utløpsperiode for passord
Aktiver utløpsperiode: Tvinger brukeren til å endre passord etter et bestemt tidsintervall.

Maksimumsperiode: Hvor ofte passordet må endres.

Varslingstid: Bestemmer hvor lenge i forveien brukeren skal varsles om at passordet utløper.

Utsettelsesgrense: Hvor mange ganger en bruker kan logge inn etter at passordet har utløpt.

Sperring
Aktiver sperring: Hindrer brukeren i å logge på etter et angitt antall ganger med mislykkede forsøk.

Maksimalt antall mislykkede forsøk: Maksimalt antall forsøk brukeren har for å logge på med galt passord.

Tilbakestill antall mislykkede forsøk: Hvor lenge loggen over mislykkede forsøk blir oppbevart.

Sperringsvarighet: Hvor lenge sperringen av en konto blir opprettholdt.

Tildele passordregler til brukere
Det er anbefalt å tilordne den samme passordpolicyen til alle brukere i organisasjonen. Sørg for at eksisterende passord
samsvarer med innstillingene i passordpolicyen før du tilordner den til organisasjonen.

1. Åpne kontekstmenyen for de nye reglene, og velg Tildel medlemmer.

2. Velg fanen Organisasjoner.

Merk av for navnet på organisasjonen.

3. Klikk på Legg til.

Merknad:
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Varslinger
Arena-brukere kan få ulike varslinger.

Med Nyhetsagent kan brukerne velge å få varslinger når det er lagt til nytt materiale som samsvarer med et søk.

Med meldingstjenesten kan personalet sende meldinger til brukerne.

Nyhetsagent
Nyhetsagent er en lokal tjeneste som velger nytt materiale som tilsvarer brukernes interesseprofiler, og som sender varslinger
hver kveld. Mange alternativer krever konfigurasjon av portletene Admin: Installeringsinformasjon, Mine lagrede katalogsøk
og Søkeresultater

Hvis nyhetsagentalternativet er tilgjengelig, krysser brukerne av i den ekstra avmerkingsboksen i dialogboksen Lagre søk for
å bli varslet når det legges til nytt materiale som samsvarer med søket deres. Da velger de varslingsmåte samtidig. Metodene
som er tilgjengelige er e-poster eller meldinger til Innboks hos Arena. Det er mulig å legge til en varslingsforespørsel i et
allerede lagret søkeresultat på et senere tidspunkt, i portleten Mine lagrede katalogsøk.

På samme måte kan brukeren be om varslinger om nye artikler.

En annen metode som eksisterer sender de valgte titlene og brukerinformasjonen til bibliotekssystemet gjennom ALMA. Hvis
denne metoden benyttes (konfigurasjon Bruk LMS som varslingsmåte i Søkeresultater og i Mine lagrede katalogsøk), kan
ingen e-post- eller innboksmelding sendes fra Arena. I stedet fører et tillegg til materialresultatene til at tittelen reserveres for
brukeren.

Alternativet Varsling for alle førstegangsresultater sender alle resultatene – ikke bare de nye som ble lagt til innledningsvis –
basert på profilen.

Forutsetninger for at nyhetsagenten skal fungere
l Lagre søk må være aktivert i portleten Søkeresultater og/eller Artikler: Søkeresultatliste.

l URL-er må være definert i Admin: Installasjonsdetaljer hvis koblinger til de nye eksemplarene skal inkluderes i
meldingene.

l Mine lagrede katalogsøk og/eller Mine lagrede søk etter artikler bør være plassert et eller annet sted på nettstedet –
dette er ikke nødvendig for nyhetsagentfunksjonen, men det anbefales av hensyn til brukervennligheten. Da kan
brukeren finne de lagrede søkene.

Se også: Admin: Installasjonsdetaljer, Mine lagrede katalogsøk, Søkeresultater og Mine lagrede søk etter artikler

Meldinger
Som administrator med Innboks-tilgang kan du sende meldinger til alle Arena-brukere i et bestemt bibliotek/arkiv/museum. De
mottar meldingene i sin egen meldingsboks i Arena.

Se også: Admin: Tilgangsstyring

Visning av meldinger
1. Logg inn på Arena, og klikk på Mine meldinger i påloggingspanelet. Alternativt, klikk på Mine sider i menyen og

deretter på Mine meldinger.

Sender en melding
1. Klikk på Gå til utboks i meldingspanelet.

2. Velg et biblioteks-, arkiv- eller museumsmedlem som du vil sende en melding til.

3. Skriv inn et emne og meldingsteksten.

4. Hvis du vil, klikker du på Forhåndsvis for å forhåndsvise meldingen.

5. Klikk på Send.
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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 også: Liferay-dokumentasjon

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.

Se også: Portleter i Arena

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.

Se også: Angi utseende og funksjonalitet

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.

Fellesbaser
Arena er ikke begrenset til å fungere med bare én biblioteks-, museums- eller arkivkatalog. Den kan fungere med alle antall og
kombinasjoner. Alle biblioteks-, museums- eller arkivkataloger styres av et LMS (Library Management System) eller
arkivsystem. Arena refererer til hvert LMS som et byrå. Et bibliotek, museum eller arkiv kan bestå av mange deler, f.eks.
steder, filialer og avdelinger. Arena refererer til disse sommedlemmer. Et byrå kan med andre ord ha et hvilket som helst
antall medlemmer.

Informasjonskapsler som brukes i Arena
Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din når du besøker et nettsted som bruker
informasjonskapsler. Det finnes to typer informasjonskapsler:

l En permanent informasjonskapsel lagrer en fil på datamaskinen din for en lengre tidsperiode. Denne
informasjonskapselen inneholder informasjon om hvor lenge tekstfilen skal være lagret på datamaskinen din.

l En økt-basert informasjonskapsel lagres kun midlertidig i minnet til datamaskinen din mens du besøker et nettsted.
Den slettes når du lukker nettleseren.
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Hva brukes informasjonskapsler til?
Informasjonskapsler kan inneholde informasjon om innstillinger du har gjort, slik at du ikke behøver å gjøre de samme
innstillingene når du besøker nettstedet på nytt. Informasjonskapselen forteller nettstedet at brukeren har vært på nettstedet
før, og informerer det om hvilke innstillinger som ble gjort den gangen. Hvis du oppdaterer innstillingene dine, erstattes den
eksisterende informasjonskapselen med en ny. Informasjonskapsler brukes altså for å gjør det lettere for deg når du besøker
et bestemt nettsted.

Arena-informasjonskapsler
Arena-informasjonskapsler lar deg navigere på nettstedet og bruke viktige funksjoner som sikre områder og medielister.
Disse informasjonskapslene er økt-baserte og lagrer ikke informasjon om deg.

Vi bruker disse informasjonskapslene til å:

l Identifisere at du er logget på Arena-systemet

l Administrere medielistene dine.

l opprettholde språkene du har valgt på de ulike sidene

Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

COOKIE_SUPPORT
Informerer Arena om brukerens nettleser godtar
informasjonskapsler

Økt
<library
domain>

Arena_Cookie_
Consent

Brukerens valgte foretrukne informasjonskapsler. Hvis
ingenting velges, angis ingen informasjonskapsel.

6 måneder
<library
domain>

GUEST_LANGUAGE_
ID

Håndterer visning av valgt språk Økt
<library
domain>

lastMsgFetch Viser meldinger fra biblioteket Økt
<library
domain>

JSESSIONID Informasjonskapsel for å opprettholde økten Økt
<library
domain>

SELECTED_
LOCATION_VALUE

Brukerens foretrukne arrangementsstedsfilter på
startsiden. Hvis ingenting velges, angis ingen
informasjonskapsel.

Konfigureres av
biblioteknettstedet,
standard: 7 dager

<library
domain>

_rspkrLoadCore
Sikrer at ReadSpeaker-funksjonen lastes inn og fungerer
fra starten av

Økt
<library
domain>

ReadSpeakerSettings
Lagrer innstillingene brukeren velger (for eksempel
hastighet og farge)

4 dager
<library
domain>

TawkConnectionTime
Husker brukeren slik at tidligere chattesamtaler kan
identifiseres for å forbedre tjenesten

Økt
<library
domain>

twk_idm_key
Tawk.to, en live-chatfunksjonalitet, setter denne
informasjonskapselen til å huske brukere slik at tidligere
chatter kan kobles sammen.

Økt
<library
domain>

Informasjonskapsler fra tredjeparter
I Arena bruker vi følgende tjenester fra tredjeparter. Ikke alle biblioteker bruker alle tjenestene. Brukeren kan velge å skru av
informasjonskapsler fra tredjeparter i nettleseren.

Facebook
Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

CacheStorageVersion
Brukes av Facebook for å levere en rekke reklameprodukter som
tilbud i sanntid fra tredjeparts reklameselskaper.

Permanent facebook.com

datr Sikkerhet og integritet for nettstedet 2 år facebook.com
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Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

fr Reklame 3 måneder facebook.com

sb Brukes av Facebook for å forbedre venneforslagene. 2 år facebook.com

dpr

Lagrer informasjon om den innloggede Facebook-brukeren med
den hensikt å gi reklame-anbefalinger og oppdatere innholdet,
informasjonskapselens innhold bekreftes innenfor Facebook-
brukens vilkår.

1 uke facebook.com

wd

Lagrer informasjon om den innloggede Facebook-brukeren med
den hensikt å gi reklame-anbefalinger og oppdatere innholdet,
informasjonskapselens innhold bekreftes innenfor Facebook-
brukens vilkår.

1 uke facebook.com

Google Analytics
Arena bruker Google Analytics til å måle hvordan brukerne interagerer med innholdet på nettstedet.

Informasjonskapsel Formål

_ga Skaper en unik ID som brukes til å generere statistikk om hvordan brukeren bruker nettstedet.

_ga_* Fortsetter økttilstanden

_gat Regulerer antall forespørsler

_gid Skaper en unik ID som brukes til å generere statistikk om hvordan brukeren bruker nettstedet.

collect
Sender data om brukerens enhet og atferd. Sporer brukeren over forskjellige enheter og
markedsføringskanaler.

__gads Tilbyr annonselevering eller re-targeting.

googtrans Lagrer språkinnstillinger.

Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

NID
Registrerer en unik ID som identifiserer en tilbakevendende bruker. ID-
en brukes til målrettet reklame.

6 måneder google.com

Hvis du ikke vil at dine besøk hos Arena skal vises i statistikken til Google Analytics, kan du installere opt-out-tillegg i
nettleseren din.

Se også: developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Twitter
Denne informasjonskapselen brukes til å huske brukerens valgte språk. Den lagrer ikke personlig informasjon, installerer ikke
noen sporingskapsler på datamaskinen, og blir ikke sett på som inntrengende.

Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

lang Håndterer visning av valgt språk. Økt syndication.twitter.com

_twitter_sess
Tillater bruk av Twitter-funksjoner uten å måtte logge på, og
inneholder noe sporingsinformasjon som Twitter bruker til å
forbedre tjenestene sine.

Økt twitter.com

guest_id
Brukes til å identifisere brukeren, Twitter tilordner en unik
kode for å spore brukerens besøk i Twitter-feeden.

6 måneder twitter.com
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YouTube
Disse informasjonskapslene brukes til å beregne brukerens internettkapasitet på sider som er integrert med YouTube-
videoer, eller til å føre statistikk over hvilke YouTube-videoer brukeren har sett. Informasjonskapslene blir ikke sett på som
inntrengende.

Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

IDE

Brukes av Google DoubleClick til å registrere og rapportere
brukeratferd etter at brukeren har sett eller klikket på en annonse,
for å måle annonsens effekt og for å være i stand til å presentere
målrettet reklame for brukeren.

1 år doubleclick.net

NID
Registrerer en unik ID som identifiserer enheten til en
tilbakevendende bruker. ID-en brukes til målrettet reklame.

6 måneder google.com

PREF
Registrerer en unik ID som Google bruker til å lage statistikk over
brukeratferd på forskjellige nettsteder.

1 år youtube.com

VISITOR_INFO1_
LIVE

Prøver å beregne brukerens internettkapasitet på sider med
integrerte YouTube-videoer.

6 måneder youtube.com

YSC
Registrerer en unik ID for å føre statistikk over hvilke YouTube-
videoer brukeren har sett.

Økt youtube.com

Wikipedia articles
Disse informasjonskapslene brukes til å vise bannere og meldinger som passer til regionen, eller hjelper til med å kalkulere
antall unike enheter som besøker siden. Informasjonskapslene er enten økt-baserte og utløper når brukeren lukker
nettleseren, eller så inneholder de ikke personlig informasjon. De ses ikke på som inntrengende.

Informasjonskapsel Formål Varighet Domene

GeoIP
Hjelper Wikipedia med å vise bannere og andre meldinger avhengig
av region, basert på informasjon fra en GeoIP-database.

Økt wikipedia.org

WMF-Last-Access
Hjelper Wikipedia med å kalkulere unike enheter som sender
forespørsler til nettstedet deres.

1 måned wikipedia.org

Se også: blog.wikimedia.org/2016/03/30/unique-devices-dataset

Hindre lagring av informasjonskapsler
Hvis du ikke vil at informasjonskapsler skal lagres på datamaskinen din, kan du skru av funksjonen for informasjonskapsler i
sikkerhetsinnstillingene til nettleseren din. Ingen informasjonskapsler vil da lagres, men det betyr også at du ikke vil kunne
bruke alle funksjonene på nettstedet. Du kan lese mer om hvordan du kan hindre lagring av informasjonskapsler i
brukerveiledningen til nettleseren din.

Nettlesere som støttes
Følgende versjoner er testet og støttes når det gjelder Arena 3.3/4.0 (lånerfunksjoner og administrative funksjoner).

Skrivebord
• Internet Explorer 11 og Edge 1, 2

• Chrome, siste versjon

• Firefox, siste versjon

• Safari, siste versjon

Mobil
• Safari mobile 1, 2

• Chrome 1, 2
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1) Kun brukerlånerfunksjoner
2) Nettsteder som bruker ikke-responsiv design, fungerer rent teknisk, men egner seg ikke for mobile enheter.

Merknader:
Nettleserversjoner som er lansert etter en hovedoppdatering av Arena, er ikke blitt testet. Støtte for disse nye
nettversjonene gis bare etter beste evne.

Nettleserversjoner som ble støttet i en førstelansering av en Arena-versjon som nå har nådd slutten av sin levetid, blir ikke
lenger testet i påfølgende serviceoppdateringer. Støtte for disse eldre nettleserversjonene gis bare etter beste evne.

Kompatibilitetsmodus og Quirks-modus støttes ikke. (Dette er ulike teknikker der nettleseren emulerer en eldre versjon.)

Statistikkverktøy
Liferay har innebygd støtte for Google Analytics, men du kan også bruke andre statistikkprogrammer. I de fleste
statistikkprogrammer må du legge inn enten metadata eller JavaScript på hver side. Noen temaer har innebygd støtte for
Google Analytics.

Google Analytics
Slik angir du ID-en til Google Analytics:

1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på Konfigurasjon/Nettstedsinnstillinger.

3. Klikk på fanen Avansert.

4. Under Statistikk/Google Analytics ID, skriv inn Google Analytics ID.

5. Klikk på Lagre.

Legge til en JavaScript-bruker i Arena
Under Administrer/Nettstedssider på verktøylinjen Admin (når du er pålogget Liferay) har du et område der du kan legge til et
globalt JavaScript som kjøres på hver side. Kopier JavaScript-segmentet levert av kunden, og legg det til i denne seksjonen.

Legge til metadata
Vi har ingen enkel måte å legge inn metadata på uten å redigere det lokale temaet så metadatakoden kommer på hver side.
Ulempen er at denne endringen må gjøres for hver oppgradering, da den vil bli fjernet på dette stadiet.

GDPR
Arena utvikles kontinuerlig for å overholde kravene i GDPR (General Data Protection Regulation). Følgende er blitt
implementert til nå:

l En bruker kan lese all informasjon i systemet (både Arena og informasjon fra backend) på siden Min profil, under den
øverste overskriften Min profil. Biblioteksystemet avgjør hvilke brukeropplysninger som lagres og sendes i et anrop
fra Arena.

l En bruker blir jevnlig påminnet om å kontrollere profilinformasjonen i systemet. En påminnelsestekst vises (i
påloggingsportleten) dersom profilinformasjonen ikke har blitt oppdatert i løpet av et visst antall dager (standard er
365 dager, bestemt av Axiell). Brukeren har to valg:

l Gå til Min profil og eventuelt oppdatere opplysningene.

l Avvise teksten. Det er biblioteksystemet som avgjør om denne funksjonen brukes eller ikke.

l Det er koblinger til en informasjonstekst om lånehistorikk og generelle avtaler på siden Min profil. Disse kan brukeren
lese (hvis dette er aktivert i portleten). I Min profil, under Registrerte kontoer, kan brukeren aktivere/deaktivere
lånehistorikk (selve lånehistorikken finnes på den siden hvor portleten Lånehistorikk er lagt til).

l En bruker kan velge å slette kontoen sin ved å ta kontakt med bibliotekarene. De vil da slette kontoen i
biblioteksystemet. Alle data som lagres i Arena vil også slettes da. Hvis en bruker har et kallenavn/visningnavn, vil
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dette anonymiseres. Skriftlige anmeldelser slettes ikke, men vises med det anonymiserte
kallenavnet/visningsnavnet.

l Ved påmelding til et arrangement lagres brukerens e-postadresse sammen med antall påmeldte deltakere, slik at
biblioteket skal kunne informere om oppdateringer eller avlysninger av arrangementer. Den lagrede informasjonen
slettes når:

l Arrangementet har blitt gjennomført

l Arrangementet har blitt kansellert

Sluttbrukerstøtte
Vi har forberedt et dokument som biblioteket kan bruke som grunnlag for Arena nettstedet: Hurtigveiledning for sluttbrukere
Du finner det nederst på denne siden: Sluttbrukerstøtte. Dokumentet forutsetter at man bruker Arena Nova-temaet,
tilgjengelig fra og med Arena 4.0. Tilpass informasjonen så den passer til ditt Arena nettsted.
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Sider og portleter
Utseendet og funksjonaliteten til din Arena bestemmes i stor grad av et tema, f.eks. Arena Nova. Ulike temaer er tilgjengelige
med ulike versjoner av Arena. De fleste innstillinger relatert til stil gjøres av Axiell på installasjonstidspunktet.

Portleter genererer dynamisk innhold på sider for mange ulike formål. I tillegg til de mange Liferay portletene, omfatter Arena
et antall tilpassede portleter opprettet av Axiell.

30



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.

Se også: Filial-spesifikk informasjon

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.
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l Unsplash - unsplash.com

l Pixabay - pixabay.com

l Picjumbo - picjumbo.com

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

Åpningstider
Åpningstidene vises på biblioteksiden for besøkende slik at de kan se åpningstidene for den inneværende uken. De kan også
navigere seg fremover for å se åpningstidene for de kommende ukene. Det finnes også en side som viser dagens
åpningstider for alle filialer. Biblioteket kan vise betjente åpningstider og åpningstider for Meråpent bibliotek.

Informasjonen som vises i åpningstidene, hentes fra bibliotekets Google-kalender eller KIFI (bare Finland).

Visning av åpningstider er inkludert i Arena-installasjoner med ArenaNova.

Legge til normale åpningstider i Google-kalenderen
De bibliotekansatte angir informasjon om åpningstidene i Google-kalenderen. Åpningstidene til hver filial angis som
forskjellige kalenderhendelser, der hver av dem bruker navnet på filialen som overskrift. Åpningstider for Meråpent bibliotek
registreres som separate kalenderhendelser med en tekst i beskrivelsesfeltet.

Start
1. Logg på Google med bibliotekets påloggingsinformasjon, og velg Kalender blant Google-appene øverst til høyre.

2. Eksisterende kalendere er oppført under Mine kalendere – kanskje det bare finnes én i ditt tilfelle – så sørg for at
bibliotekets kalender er merket av.

3. Klikk på Innstillinger og deling for kalenderen og merk av for Gjør offentlig.

Opprette en kalenderhendelse
4. Dobbeltklikk i kalenderen der du vil begynne å legge til åpningstider, for eksempel i dag.

5. Skriv inn navnet på filialen som tittelen øverst. Alle hendelser for denne filialen må gis samme tittel.

6. Definer når biblioteket (filialen) er åpen, for eksempel 10:00 til 20:00. Du trenger ikke endre dato.

7. Velg gjentakelse ved behov, for eksempel Hver ukedag (mandag til fredag) for gjentakende åpningstider. Husk å
angi en sluttdato for gjentakende hendelser.

8. Fortsett med å legge til normale åpningstider for alle dager biblioteket er åpent. Dager uten kalenderhendelser vil
vises som stengt i Arena-åpningstidene.

9. Deretter kan du legge til åpningstider for andre filialer, hvis biblioteket har mer enn én filial.

Meråpent bibliotek
Hvis biblioteket tilbyr åpningstider for Meråpent bibliotek, oppretter du en egen kalenderhendelse for filialen der du angir
åpningstidene og skriver inn tekst i beskrivelsesfeltet. Det er god praksis å skrive tekst som tydelig viser at dette er Meråpent
bibliotek-hendelsen, i tilfelle du må oppdatere den senere. Disse hendelsene vises på egne rader med åpningstidene
etterfulgt av teksten Meråpent bibliotek, og de normale åpningstidene vil bare vise tidene.

Merknad:
Kalenderhendelser med vanlige åpningstider og kalenderhendelser med åpningstider for Meråpent bibliotek kan ikke
overlappe – de må ha forskjellige åpningstider.
Eksempel: Hvis biblioteket er åpent mellom kl. 8 og 21, men noen timer er uten betjening, kan du angi 8–10 somMeråpent
bibliotek, 10–18 som normale åpningstider og 18–21 somMeråpent bibliotek.
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Angi unntak i Google-kalenderen
Det kan hende at biblioteket er stengt enkelte dager, f.eks. nyttårsaften, eller har dager med uregelmessige åpningstider.

Stengte dager
1. Bla til den stengte dagen i kalenderen og klikk på åpningstidene for den dagen.

2. Velg Slett hendelse (søppelkurv-ikonet) og deretter Denne hendelsen.

Uregelmessige åpningstider
1. Bla til dagen åpningstidene skal endres for og dobbeltklikk på denne hendelsen.

2. Endre tidspunktet som vises øverst, og klikk på Lagre. Ingenting annet skal endres.

3. Velg Denne hendelsen i dialogboksen som åpnes, og klikk på OK.

Fortsett med å gjøre det samme med andre dager når biblioteket er stengt eller avviker fra de normale åpningstidene.

Merknad:
Oversettelser for betjente åpningstider eller åpningstider for Meråpent bibliotek fungerer godt ved bruk av Google translate
for Arena-nettsiden, men ikke ved bruk av Språk-portleten.

Filial-spesifikk informasjon
Biblioteket vil muligens vise spesifikk informasjon for filialene sine, for eksempel informasjon om åpningstider, arrangementer
på det spesifikke stedet eller tjenester som kun finnes akkurat der.

Kategorier
Den filial-spesifikke informasjonen filtreres ved hjelp av kategorier. En kombinasjon av kategorier for filialnavnet sammen med
kategorier for artikler resulterer i at informasjonen vises-

1. Sørg for at filialene kan velges som kategorier i Plassering (plasseringene som også brukes for arrangementer). Hvis
ikke, start ved å legge dem til.

2. Legg to kategorier til i Artikkelkategorier, for eksempel Nyheter – filial og Slik fungerer det – filial.

Se også: Opprette steder og rom for arrangementer

Skape innhold
Nyhetsartikler med filial-spesifikk informasjon

1. Velg Innhold/Nettinnhold i menyen til venstre.

2. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.

3. Velg Artikkel-strukturen.

4. Opprett artikkelen med en tittel, introduksjon, bilde osv.

5. Sørg for at artikkelen er koblet til de riktige kategoriene. For nyhetsartikler, velg Nyheter – filial i Artikkelkategorier.
Velg nåværende filial i Plassering-kategorien.

6. Påse at artikkelen har riktig visningsside.

Se også: Nyhetsartikler

Slik fungerer det-artikkel med filial-spesifikk informasjon
1. Velg Innhold/Nettinnhold i menyen til venstre.

2. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.

3. Velg Slik fungerer det-strukturen.

4. Opprett artikkelen med en tittel, introduksjon, bilde osv.
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5. Sørg for at artikkelen er koblet til de riktige kategoriene. For Slik fungerer det-artikler, velg «Slik fungerer det – filial» i
Artikkelkategorier. Velg nåværende filial i Plassering-kategorien.

6. Påse at artikkelen har riktig visningsside.

Se også: Slik fungerer det-artikler

Filialartikler
Sørg for at biblioteksinformasjonen er koblet til riktig filial i Plassering-kategorien. Når korrekt filial er linket til
biblioteksinformasjonsartikkelen, vil nyhetsartikler og Slik fungerer det-artiklene vises når brukeren klikker på filialen for å
finne ut mer.

Se også: Filialartikler

Bibliotek-spesifikke arrangementer
1. Velg Innhold/Arrangement-administrasjon, og skap et nytt arrangement med riktig lokasjon for filial.

2. Legg til Arrangementer-portleten på /Filial-siden.

Se også: Opprette et arrangement
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ArenaGo
ArenaGo er en fullstendig installasjon av Arena der malen for innhold og layout er forhåndsdefinert. Biblioteket svarer på et
enkelt spørreskjema i forbindelse med installasjonen og sender det til den ansvarlige parten hos Axiell Sverige, som legger
informasjonen inn i ArenaGo og publiserer nettstedet.

Denne siden beskriver innholdet på ArenaGo . Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonalitet, kan du søke i hjelpesiden for
Arena.

For at ArenaGo skal fungere, må du ha en ny versjon av Firefox, Chrome eller Safari og minimum versjon 9 av Internet
Explorer.

ArenaGo består av syv hovedmenyalternativer: Start, Inspirasjon, Barn, Ungdom, Vi tilbyr, Åpningstider og
kontaktinformasjon og Mine sider.

Funksjonaliteten omfatter søkelister, katalogpostsider og sider for mer spesifikke søk. Hver side inneholder alternativer for å
logge på, endre språk, åpne alternativene på hovedmenyen, søke og lese tekst.

Startside
Startsiden inneholder følgende elementer:

l Lysbildefremvisning (Artikler: Vis artikkel ) (Artikler: Vis artikkel)

l Velkomsttekst (Artikler: Vis artikkel ) (Artikler: Vis artikkel)

l Liste over anbefalt lesestoff (Resultatliste) (Resultatliste)

l Liste over nylig anmeldte titler (Toppliste) (Toppliste)

l Populære nøkkelord (Nøkkelord: Nøkkelordsky) (Nøkkelord: Nøkkelordsky)

l Og grunnleggende funksjonalitet

Side for søkeresultater
Søkeresultatsiden inneholder følgende elementer:

l Søkeresultatliste med 10 treff (Søkeresultater) (Søkeresultater)

l Fasetter som gjør det mulig å filtrere søkeresultatene (Fasetter) (Fasetter)

l Koblinger til eksterne tjenester (Dynamiske koblinger) (Dynamiske koblinger)

l Nøkkelordsky som viser nøkkelord (Nøkkelord: Nøkkelordsky) (Nøkkelord: Nøkkelordsky)

l Og grunnleggende funksjonalitet

Katalogpostside
Katalogpostsiden inneholder følgende elementer:

l Katalogpostinformasjon (Katalogpost) (Katalogpost)

l Andre titler av samme forfatter (Resultatliste) (Resultatliste))

l Lignende titler basert på emneord (Resultatliste) (Resultatliste)

l Fasetter for å søke videre etter emne eller forfatter (Fasetter) (Fasetter)

l Koblinger til eksterne tjenester (Dynamiske koblinger) (Dynamiske koblinger)

l Nøkkelord (Nøkkelord: Nøkkelordsky) (Nøkkelord: Nøkkelordsky)

Inspirasjon
Inspirasjonssiden inkluderer følgende elementer:

l Lister som oppdateres automatisk:

l Nylig vurdert (Toppliste) (Toppliste)
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l Nylig anmeldt (Toppliste) (Toppliste)

l I tillegg er det fem undermenyalternativer.

l Hver side inneholder også fire lister.

Barn
Barnsiden inkluderer følgende elementer:

l Lister som oppdateres automatisk.

l I tillegg er det fem undermenyalternativer.

l Hver side inneholder også fire lister

Innholdet som vises, omfatter et bokomslag, en tittel og en forfatter.

l Funksjonalitet

l Navigering

l Lister (Resultatliste) (Resultatliste)

Vi tilbyr
Vi tilbyr-siden inkluderer følgende elementer:

l Navigering

l Hent et lånekort (Dette kontrolleres av biblioteksstyringssystemet og er kanskje ikke tilgjengelig i alle ArenaGo -
oppsett)

l Spesifikke artikler knyttet til tilbud (Artikler: Vis artikkel ) (Artikler: Vis artikkel)

Undermenyer på siden:

l Hent et lånekort

l Undermeny 1–undermeny 10

Åpningstider og kontaktinformasjon
Åpningstider og kontaktinformasjon-siden inkluderer følgende elementer:

l Navigering

l Åpningstider og kontaktinformasjon (Artikler: Vis artikkel ) (Artikler: Vis artikkel)

l Ta kontakt med biblioteket (skjema)

l Innkjøpsforslag (skjema)

l Fjernlån (skjema)

l Liste med kodene lib-info

På denne siden sorteres artiklene etter stigende felttittel – fra A til Å 1–10. Bruk dette til å strukturere rekkefølgen på
bibliotekene i listen din.

Redigere biblioteksinformasjon
Hvis du logger på fra ulike steder:

1. Logg på som Liferay-administrator.

2. Gå til Åpningstider og kontaktinformasjon.

3. Klikk på Legg til.

4. Velg malen structureLibraryinfo.

5. Gi artikkelen en tittel.

6. Gå til Library photos og klikk på Velg.

7. Klikk på mappen Library photos.

38



8. Finn bildet av biblioteket og legg det til.

9. Fyll ut annen informasjon du vil ha på siden.

10. Klikk på Publiser.

Siden Bibliotek – denne trengs hvis det er mange filialer i biblioteket. Hver filial vil stå oppført her og ha en kopi av malen
structureLibraryInfo-extended.

Personale – denne siden inneholder en liste over ansatte. Her er malen structurePersonnel. Alle artikler her kategoriseres med
koden lib-staff og sorteres etter artikkeltitlene i stigende rekkefølge.

Mine sider
Mine sider inkluderer følgende elementer:

l Mine lån: Informasjon om lånene en bruker har hjemme

l Mine reserveringer: Informasjon om reserverte medier og gebyrer

l Mine gebyrer: Samlet gjeld for øyeblikket

l Min profil: Brukernavn, adresse, lånekort og PIN-kode

l Mine lagrede søk: Søker etter den lagrede brukeren ved å klikke på ikonet

l Mine meldinger: Eventuelle meldinger fra biblioteket

l Mine vurderinger: Alle vurderinger eller anmeldelser som brukeren har gitt

Tilleggsfunksjonalitet:

l Navigering Navigering

l Artikler: Vis artikkel Artikler: Vis artikkel Artikler: Vis artikkel

Flere råd og tips
Justere bilder og tekst
Merknad:
For å fylle en rad må et bilde ha en bredde på 1120 px. For å fylle en kolonne må et bilde ha en bredde på 960 px.

1. Klikk på bildet i redigeringsprogrammet og velg bildeverktøyet.

2. Klikk på Utseende.

3. Velg Justering ikke angitt.

4. Fjern alle verdier i Dimensjoner.

5. Endre CSS-klasse til verdi.

6. For å justere skriver du inn imgLeft eller imgRight i feltet.

Vannrette dynamiske lister
1. Kopier malsiden mal for dynamisk liste.

2. Hvis du vil endre en liste fra loddrett til vannrett, fjerner du merket for Rediger kontroller.

Liferay-innstillinger (Grafikkskjerm)

Portlet-innstillinger: Vis ramme: ja

Avanserte stilalternativer: Angi din egendefinerte CSS-klasse: horizontal-list

Grupper vannrette lister
Angi egendefinert CSS-klasse:

x=nummeret på gruppen

y=nummeret på listen

horizontal-list list-group-x list y
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Eksempel:
En liste med vinnere av August-prisen, Nobel-prisvinnere og tips

August-prisvinnere CSS: horizontal-list list-group-1 list 1

Nobel-prisvinnere CSS: horizontal-list list-group-1 list 2

Tips CSS: horizontal-list list-group-1 list 3
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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.

Se også Liferay-dokumentasjon og Administrere portleter

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. 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.

6. 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.

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

8. Klikk på Lagre.

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.

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.
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Type Beskrivelse

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.

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.

Angi utseende og funksjonalitet
Du kan angi utseendet og funksjonaliteten for en enkelt side eller for alle sidene. Du kan også redigere et tema eller CSS for å
opprette et nytt utseende og ny funksjonalitet. De fleste innstillinger relatert til stil gjøres av Axiell på installasjonstidspunktet.

Om temaer
Et tema består av et grunnoppsett som gjelder alle sider. Det kan for eksempel angi antall kolonner, fargene som brukes i hver
kolonne, topptekstfeltet, måten menyene håndteres på, osv. Et tema kan opptre i ulike varianter kalt fargeoppsett.
Fargeoppsettene kan også inneholde andre regler innenfor temaets struktur.

Temainnstillinger
Alle Arena-temaene er supplert med en gruppe nye innstillinger. Innstillingene har et tekstfelt hvor verdiene angis, og en
avmerkingsboks for å slå innstillingene på og av.

Innhold i kompatibilitetsmodus

med Internet Explorer kan du angi hvilken versjonsmotor som skal brukes til å gjengi en side. Du kan legge til forskjellige
verdier for X-UA-Compatible META-koden som forteller Internet Explorer hvordan den skal opptre. Den vanligste verdien og
beste praksis (standard) er «IE=edge», som sørger for at Internet Explorer alltid bruker siste versjon. Den siste og gjeldende
versjonen er også den raskeste.

Meta viewport-innhold

meta viewport-koden gir nettleseren instruksjoner om hvordan den skal kontrollere sidens dimensjoner og skalering. Koden er
helt nødvendig hvis du har et nettsted som bruker responsiv design. Uten en riktig verdi for meta viewport vil mobilenheter
gjengi siden med en bredde som er vanlig for datamaskinskjermer, og deretter skalere den slik at den passer til skjermen.
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Standardverdien er «initial-scale=1.0, width=device-width», men den kan endres ved behov. Husk å legge til et komma
mellom verdiene.

Eksternt favorittikon

Du kan legge en kobling til et eksternt favorittikon, som brukes til bokmerker og i nettleserens URL-felt. Det er også mulig å
legge en kobling til et Apple-berøringsikon, som brukes på Apple-enheter når du legger til bokmerke, eller legger til i
startskjermbildet. Bare legg banene inn i bildene dine, og kryss av i avmerkingsboksen.

Merknad:
Bokmerke-ikoner i nettleseren bufres ofte, så ikke forvent at et bokmerke-ikon endres med en gang hvis du legger til et
annet bilde.

Egendefinert topptekst og Egendefinert bunntekst før siste body-kode

Disse tekstfeltene kan brukes til å legge inn kode (javascript, metakode, CSS osv.), enten i dokumentets topptekst eller helt
nederst på siden, rett før den avsluttende body-koden. Merk at Liferay-sideinnstillinger har en lignende javascript-funksjon,
der kan du lime inn kode som vil bli kjørt nederst på hver side. For brukere som ikke er så erfarne, er dette svært praktisk ved
sporadiske korrigeringer og forbedringer. Hvis du har et mer sammensatt nettsted og mer komplekse javascript-funksjoner,
bruker du kanskje et par eksterne plugin-moduler eller deler javascript mellom nettsteder. Da kan den egendefinerte
toppteksten og bunnteksten før den avsluttende body-koden være svært nyttig.

Temakarakteristikker

Temaer med fast bredde

Et tema med fast bredde vil si at bredden på hoved-wrapper er fast. Dette sikrer at alle deler av Arena vises på dataskjermer
med begrenset oppløsning. En fast bredde som ofte brukes på hoved-wrapper, er 980 piksler. Med denne bredden vises
Arena fullt ut på en dataskjerm med en oppløsning på 1024x768, uten at det er behov for å bla vannrett for å se innhold som
ellers ville ha vært utenfor skjermområdet.

Loddrett rulling kan ikke elimineres, da sidelengdene varierer etter innhold. Et katalogsøk kan for eksempel produsere lange
resultatlister.

Fordeler med fast bredde på hoved-wrapper:

l Det største lesbare innholdsområdet kontrolleres nøye, og det er ikke nødvendig å angi minimums- eller
maksimumsverdier.

l Layouter med fast bredde er noen ganger enklere å jobbe med, avhengig av hvilken effekt du ønsker. Enkelte visuelle
design kan bare oppnås på en tilfredsstillende måte når layouten har fast bredde.

Ulemper med fast bredde på hoved-wrapper:

l Tekststørrelsen kan ikke forstørres i vesentlig grad. Det skyldes at linjebredden ikke øker når størrelsen på teksten
endres, så når skrifttypen er stor, kan skjermen virke svært uryddig.

l På et nettsted med en fast bredde på 980 piksler må brukere med små skjermer (800 × 600 piksler) bruke et vannrett
rullefelt for å vise innhold som ellers ville ha vært utenfor skjermområdet. Dette er et vanlig problem, uavhengig av
alderen på slike skjermer.

l Et nettsted med en fast bredde på 980 piksler kan se altfor smalt ut på store widescreen-skjermer.

Alle temaer der bredden på hoved-wrapper ikke er fast, kan få fast bredde hvis du legger inn noen CSS-er i kunde-CSS-filen.

Kundestiler
Kundestiler kan ta utgangspunkt i alle temaer. Kundespesifikke stiler er plassert i en spesiell CSS-fil, som ikke blir overstyrt
eller fjernet når Arena-applikasjonen oppdateres.
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Bruk av temaer
Velge et tema for én side

1. Logg deg på Liferay, og klikk på Navigasjon/Offentlige sider i menyen til venstre.

2. I trevisningen klikker du på kontekstmenyen for siden som skal være overordnet den nye siden. Velg Konfigurer side.

3. Klikk på fanen Utseende og funksjonalitet.

4. Velg Velg et spesifikt utseende og en spesifikk funksjonalitet for denne siden

5. Endre innstillingene i temaet, eller klikk på et nytt tema.

6. Hvis du vil legge til en egendefinert CSS på siden, setter du den inn i CSS-feltet nederst på siden.

7. Klikk på Lagre.

Velge et tema for alle sider
Hvis du angir utseendet og funksjonaliteten for Arenasamlet, er det nyttig å bruke samme tema på alle sidene. Senere kan du
bruke andre temaer på enkeltsider.

1. Logg deg på Liferay, og klikk på Navigasjon/Offentlige sider i menyen til venstre.

2. Velg Konfigurer i kontekstmenyen.

3. Endre innstillingene i temaet, eller klikk på et nytt tema.

4. Feltet custom-noscript-content er der du endrer teksten som vises hvis brukeren har skrudd av eller mangler
JavaScript. Denne innstillingen er på som standard.

5. Klikk på Lagre.

Skjermlayout
Arena omfatter en rekke layoutmaler, slik at du kan ordne skjermen på mange måter.

Å endre skjermlayouten har stor innvirkning på layouten til applikasjonene. Vær oppmerksom på følgende:

l Hvis du velger en layoutmal som har færre områder enn den som er i bruk, flyttes applikasjoner som ligger i tapte
områder, automatisk til passende tilgjengelige områder. Bytter du for eksempel fra en layoutmal med tre kolonner til
en layoutmal med to kolonner, flyttes applikasjoner i den høyre kolonnen fra den tapte tredje kolonnen til en av de
tilgjengelige kolonnene.

l Layoutmalen gjelder bare for siden som vises for øyeblikket.

l Utseendet og funksjonaliteten til enkelte portleter kan også konfigureres.

Se også: Administrere portleter og Konfigurere portleter

Angi skjermlayouten
1. Følg instruksjonene under Konfigurere sider.

2. I nedtrekkslisten Type, velger du Layout, og deretter velger du den malen du vil bruke.

3. Klikk på Lagre.

Merknad:
Toolbar-temaet har blitt utelatt i Arena 4.

Legge til en logotype
Standardplasseringen til logotypen er i øverste venstre hjørne. Du har muligheten til å velge en ny logotype til nettstedet (som
standard brukes Axiells logotype). Hvordan du legger til en logotype, varierer noe mellom Arena 4 og tidligere versjoner av
Arena.

1. Arena 4: I menyen til venstre klikker du på Kontrollpanel/Navigering/Offentlige sider. Velg Konfigurer i
kontekstmenyen (ved siden av Offentlige sider i menyen) og sørg for at fanen Utseende og funksjonalitet er åpen.
Arena 3 og tidligere versjoner: I Admin-verktøylinjen klikker du på Admin og velger Kontrollpanel. Klikk på
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Portalinnstillinger under Konfigurasjon, og klikk så på Skjerminnstillinger i menyen til høyre.

2. Rull nedover, og under Logo klikker du på Endre.

3. Søk etter den nye logotypen i dialogboksen som åpnes.

4. Klikk på Lagre.

CSS-filer
Et Cascading Style Sheet (CSS) er et stilarkspråk som beskriver utseendet og formateringen til et dokument skrevet i et
markeringsspråk som HTML, XHTML og XML. CSS kan også åpne for at et markeringsspråk kan vises med ulike stiler
avhengig av publiseringsmetode, for eksempel skjerm, papir osv. Hvert dokument er vanligvis koblet til en CSS. Leserne av
dokumentet kan imidlertid bruke en annen CSS for å overstyre den forfatteren har angitt. Innstillingene for CSS-filene er de
samme i ulike versjoner av Arena.

arena.css
arena.css inneholder standardstilene til alle Arena-portleter. Hver Arena-portlet må ha en standardstil lagret i denne filen.
CSS-en er temauavhengig, så alle CSS-ene i filen gjelder alle temaer. Standardstilene må være basert på det klassiske
Liferay-temaet, som du endrer etter behov innenfor hvert Arena-tema. Unngå bruk av ID-er i arena.css, da disse stilene mest
sannsynlig blir overstyrt av temaene.

arena-default.css
arena-default.css inneholder temastilene til Arena-portleter. Denne CSS-en er temaavhengig, så derfor er det bare stiler
knyttet til det aktuelle temaet som er plassert der.

custom.css
custom.css inneholder stilene til hvert tema. Den er temaavhengig, men kan ikke inneholde stiler for Arena-portleter. Filen
inneholder alt bortsett fra Arena-portletstilene; sidestruktur, Liferay-knapper, banneret, Liferay-portleter osv. Disse stilene kan
overstyres gjennom fargevalgene. CSS-filene for fargevalg blir deretter importert gjennom filen custom.css innenfor hvert
tema, som vist i følgende eksempel:

@import url(blue.css);

@import url(green.css);

@import url(orange.css);

colour scheme.css
Alle CSS-filer for fargevalg innenfor hvert tema lastes inn på den aktuelle siden, men fordi hvert fargevalg har en unik klasse
før noen av deklarasjonene, gjelder stilene bare for fargevalget som brukeren ser på siden. Denne klassen legges inn i body-
koden i HTML på denne måten:

<body class="green">

Klassen for fargevalg skal normalt komme i begynnelsen av hver deklarasjon, for eksempel .green div.portlet-topper. Eneste
unntak er når du ønsker en stil for en bestemt nettleser, for eksempel

.ie9 .green div.portlet-topper

Stiler fra alle deler av Arena kan settes inn i fargevalgfilen.

Customer.css
Endringer kunden måtte ønske, skal legges i filen customer.css (legges inn manuelt). Denne filen vil være den siste som
lastes, og vil overstyre alle standardstilene inkludert ovenfor.

CSS-validering
Hvis du legger inn et Arena-nettsted på en tjeneste for CSS-validering, kan det oppstå noen feil. Dette er ikke noe å bekymre
seg for; de fleste har en fornuftig forklaring.

Nedenfor følger noen av feilmeldingene fra W3C-valideringstjenesten, med beskrivelser.
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Feilmelding Beskrivelse

Missing ; before }
Når en CSS-fil minimeres, er det tillatt å fjerne det siste semikolonet i stilerklæringen. Dette
gjøres for å redusere filstørrelsen og forbedre ytelsen.

at rule
@-prefiksene er nettleser-spesifikke regler som gjør at de fungerer optimalt uavhengig av
nettleser.

Property doesn’t exist
(DXImageTransform, zoom)

En vanlig CSS-fiks som legges til for å fungere i eldre versjoner av Internet Explorer.

Importere funksjonalitet til en side
Enkelte sider, vanligvis inkludert i Arena Nova-temaet, inneholder funksjonalitet som det kan hende du vil gjenbruke på andre
sider, for å gi Arena-nettstedet et konsistent utseende. Dette eksempelet beskriver hvordan du legger til Slik fungerer det-
strukturen på en eksisterende side ved hjelp av eksporter/importer-funksjonaliteten.

1. Logg deg på Liferay.

2. Bla til en side som har Slik fungerer det-strukturen.

3. I kontekstmenyen til Ressursutgiver-portleten, velg Eksporter/Importer.

4. Klikk på Eksporter.
Portletinnstillingene lagres nå som en fil.

5. I vinduet som åpnes, klikker du på Asset_Publisher...portlet.lar-koblingen under overskriften Last ned.
Nummerserien i filnavnet genereres automatisk basert på datoen og tidspunktet da den ble opprettet.

6. Filen lagres automatisk i Nedlastinger-mappen. Hvis du vil, kan du lagre den et annet sted der det er enkelt å finne
den, for eksempel på Skrivebordet.

7. Lukk eksportvinduet.

8. Gå til en side der du vil legge til Slik fungerer det-strukturen.

9. Klikk på pluss-tegnet øverst til høyre og søk etter Ressursutgiver-portleten som finnes under Innholdsstyring.

10. Trekk portleten til siden.

11. I kontekstmenyen til Ressursutgiver-portleten, velg Eksporter/Importer.

12. Velg Importer-fanen.

13. Klikk på Velg fil-knappen og bla deg frem til Asset_Publisher...portlet.lar-filen du lagret på datamaskinen tidligere.
Eller så kan du trekke filen fra Windows Filutforsker med musepekeren og slippe den ved opplastingsområdet.

14. Klikk på Fortsett.

15. Klikk på Importer.

16. Lukk vinduet og oppdater siden.

Når du eksporterer/importerer som vist over, er alle portletinnstillinger inkludert, men hver eksporterte portlet er fortsatt koblet
til den opprinnelige portleten. For å kunne tilpasse disse separat, må du arbeide med kategorier.

Opprette og velge kategorier
I dette eksempelet arbeider vi med Fokus-snarveiene du vanligvis finner på startsiden.

1. Gå til kontrollpanelet og velg Innhold/Kategorier.

2. Under Artikkelkategorier oppretter du nye kategorier og navngir dem i henhold til bruken. Hvis du har kopiert
innstillinger fra Fokus-snarveier for å, for eksempel, bruke dem på en side med e-medier, kan du opprette en kategori
med navnet Fokus e-medier. Sørg for at det også finnes en kategori med navnet Fokus start som skal brukes for
fokus-snarveiene på startsiden.

3. Nå kan du redigere artiklene som skal brukes på fokus-snarveiene på startsiden ved å koble dem til
artikkelkategorien Fokus start. Gjør det samme for artiklene som skal brukes på siden med e-medier, og koble disse
til artikkelkategorien Fokus e-medier. Dette gjør at hver ressursutgiver bare viser innholdet som er relevant på de
forskjellige sidene.
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4. Velg Konfigurasjon i kontekstmenyen til ressursutgiverportleten. Velg den nøyaktige kategorien under Filter for hver
ressursutgiver, og klikk på Velg.

5. Klikk på Lagre og last siden på nytt. Bekreft at fokus-snarveiene på hver side viser riktig innhold.

Eksportere deler av Arena
Eksport og import er funksjoner i Liferay. Siden Arena kjører i Liferay, kan du ikke bruke importfunksjonen her. Grunnen til
dette er at du importerer inn i systemet du bruker for øyeblikket, noe som kan føre til alvorlige konflikter mellom funksjonene og
innstillingene som brukes, og de som importeres og erstatter dem. Du kan bare importere til Arena når du er utenfor Arena.

Se også: Liferay-dokumentasjon

1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre klikker du på navnet på nettstedet (Arena)/Publisering/Eksport.

3. Klikk på + nederst til høyre på skjermen. Alle sidene på nettstedet eksporteres som standard. Hvis du vil velge hvilke
sider som skal eksporteres, fjerner du avkryssingen for sidene du ikke ønsker i sidetreet.

4. På samme måte, hvis du ikke vil eksportere alt innholdet, klikker du på Velg innhold i nedtrekksmenyen Innhold og
velger hva som skal og ikke skal eksporteres.

5. Klikk på Eksporter.

Standard Arena-siden Mine sider
Innholdet på den standard Arena-siden Mine sider (fane) er en Liferay-artikkel.

1. Hvis du vil redigere teksten eller legge til eller fjerne koblinger, klikker du på Rediger-knappen nederst til venstre i
portleten og velger Rediger webinnhold.

2. Rediger artikkelen som en vanlig Liferay-artikkel.

3. Klikk på Publiser..

Se også: Oppretting av en Liferay-artikkel

Koble til PressReader
Du kan bruke portleten Dynamiske koblinger for å tilby tilgang til PressReader fra bibliotek-nettsiden. Siden bør kreve at
brukerne logger inn.

1. Opprette en ny side i Arena.

2. Legg til portleten Dynamiske koblinger til siden, og skriv inn koblingen til PressReader: https://pressreader.com. Merk
at koblingen må begynne med https og ikke http.

3. For Koblingsvilkår velger du Brukerpålogging.

4. Aktiver koblingen (ingen andre koblinger skal være aktive).

5. Legg til en ny tittel til portleten.

6. Skriv inn en beskrivelse på siden for å forklare at koblingen til PressReader vil være synlig etter pålogging.

7. Legg til en kobling til den nyopprettede siden fra siden der databasene biblioteket bruker er listet opp, helst med en
beskrivende tekst om at innlogging er nødvendig.

8. Informer PressReader om URL-en til siden du har opprettet.

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

Når man sletter en side, vil de tilhørende undersidene slettes også.

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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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.

Se også: Web-innholdsvisning og Personalets lesetips

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.

Se også: Web-innholdsvisning og Liferay-dokumentasjon

Legge til koblinger til en Liferay-artikkel
Du kan legge inn koblinger til relaterte artikler, fremheve navigering og redusere duplisert innhold ved å legge til interne
koblinger i en artikkel. Du kan også legge til eksterne koblinger til nettsider utenfor portalen.

1. Mens du redigerer artikkelen, marker den delen av teksten som skal inneholde koblingen.

2. Klikk på ikonet Kobling og skriv inn URL-en for en nettside, eller bla gjennom i mappen.

3. For å legge til innstillinger for åpning av koblinger i ny fane, velg et mål i nedtrekkslisten.

4. Klikk på Publiser.

Tips:
Hvis du vil legge til en kobling til Instagram fra et bilde, klikker du bare på bildet, velger koblingsikonet, og skriver inn
https://instagram.com/username som URL (du erstatter «username» med Instagram-kontoen du ønsker å koble til).

Biblioteket for Dokumenter og media
Du kan laste opp filer for å organisere dem i biblioteket for Dokumenter og media, for å bruke dem senere på sider og i artikler.

Innholdet i Dokumenter og media kan vises på ulike måter hvis du endrer visning. Velg mellom ikon, beskrivende eller liste.
Du kan også endre rekkefølge ved å sortere på størrelse, nedlastinger, endringsdato, opprettelsesdato og tittel.

Laste opp en fil
1. Logg deg på Liferay.,

2. I menyen til venstre klikker du på navnet på nettstedet (Arena)/Innhold/Dokumenter og media.

3. Legg til mapper og bilder/dokumenter og organiser biblioteket ditt Dokumenter og media.

Legge til bilder til en Liferay-artikkel
Du kan legge til bilder i en artikkel mens du skriver den. Bildene du laster opp lagres i biblioteket Dokumenter og media.
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1. Mens du redigerer en artikkel og ønsker å legge til et bilde, klikk på plusstegnet ved siden av innholdet, og klikk
deretter på bildeikonet. Dialogboksen Bildeegenskaper åpnes.

2. Velg en fil fra mappene, dra og slipp et bilde eller klikk Velg fil og bla etter bildet. Du kan også legge til en Alt Img-
tekst som gjør tilgjengeligheten enklere, og som skal vises når man holder markøren over bildet.

3. Klikk på Legg til.

For å redigere et bilde, klikker du på kontekstmenyen dens, og velger Rediger med redigeringsverktøy for bilder.

Se også: Liferay-dokumentasjon

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.

Merknad:
Før du kan legge til en Liferay-artikkel, må du opprette det faktiske innholdet i artikkelen.

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.

Administrere Liferay-artikler
Du kan filtrere og søke etter Liferay-artikler under Innhold/Web-innhold i administrajonsmenyen.

Kontekstmenyen ved siden av hver artikkel lar deg utføre ulike handlinger for den valgte artikkelen.
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Du sletter en artikkel ved å velge Flytt til søppelkassen. Standardinnstillingen er at dokumenter beholdes i 30 dager i
søppelkassen, og derfra kan du gjenopprette alle dokumenter du har slettet ved en feil.
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Administrere Arena-artikler
En artikkel er et tekstdokument som er skrevet av en Arena-administrator, eller – hvis det er konfigurert – en hvilken som helst
Arena-bruker. Artikler er publisert på Arena-nettstedet for at andre brukere skal lese og kommentere dem.

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 fremdeles ha støtte men vil ikke videreutvikles.

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

Se også: Liferay-artikler

Instruksene nedenfor gjelder for tilfeller hvor du fremdeles ønsker å bruke Arena-artikler.

Opprette en Arena-artikkel
1. Logg på Arena, og klikk på fanen Artikler og Tips (standard Arena-installasjon), eller finn siden der du har plassert

portleten Artikkel: Opprett artikkel.

2. Lokaliser avsnittet Opprett artikkel.

3. Om du ønsker det, kan du velge å bruke den sommal, og fylle inn feltene som varierer for forskjellige maler, og klikke
på Send inn. Eller, velgIngen mal og klikk på Fortsett.

4. I artikkelens redigeringsskjerm, skriver du inn tittelen til artikkelen og velger artikkelens språk.

5. Skriv inn en kort beskrivelse eller et sammendrag av artikkelen under Beskrivelse . Denne vil vises under
artikkeltittelen i Arena.

6. Skriv inn brødteksten for artikkelen under Brødtekst. Dersom du ønsker det, kan du bruke HTML-kode til å formatere
artikkelen. Du kan legge til bilder og hyperkoblinger i artikkelen ved hjelp verktøylinjen for artikkelredigering.

7. Emne, Innholdsgruppe og Innholdstyper brukes til å kategorisere artiklene for søk og gruppering.

8. Poster blir brukt hvis du vil koble en artikkel til en katalogpost (eller flere). Skriv inn byrå-ID under Autoritetsnavn, og
postens ID under Post-ID.

9. Angi Visningsdato for når artikkelen skal publiseres.

10. Angi Utløpsdato for når artikkelen skal fjernes fra nettstedet (det vil si at den ikke lenger er synlig for sluttbrukere).

11. Bruk Startdato for arrangementet og Sluttdato for arrangementet hvis du vil koble artikkelen til
arrangementskalenderen.

12. Dersom artikkelen ikke er klar for publisering enda, merker du av for Utkast. Utkast av artikler er ikke synlige for
andre Arena-brukere.

13. Velg portalene i systemet hvor du vil publisere artikkelen under Omfang. Siden du er logget på velges som standard
og kan ikke endres.

14. Klikk på Opprett. Ved å klikke på Avbryt avslutter du artikkelen uten å lagre den.

Å legge til koblinger i en Arena-artikkel
Du kan legge inn koblinger til relaterte artikler, fremheve navigering og redusere duplisert innhold ved å legge til interne
koblinger i en artikkel. Du kan også legge til eksterne koblinger til nettsider utenfor portalen.

1. Mens du redigerer artikkelen, marker den delen av teksten som skal inneholde koblingen.

2. Klikk på ikonet Sett inn/rediger kobling.

3. For en intern kobling: Skriv inn navnet på siden du vil legge inn en kobling for, for eksempel welcome (ingen / eller
andre tegn) for å legge inn en kobling til startsiden.
For en ekstern kobling: Skriv inn adressen til nettstedet du vil koble til. Skriv for eksempel inn http://www.axiell.com.

4. Velg hvordan du vil åpne koblingen i nedtrekksmenyen Mål .
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5. Skriv inn teksten som skal vises når musen beveges over koblingsteksten, i feltet Tittel .

6. Klikk på Sett inn.

Publiser en Arena-artikkel
Når du skriver en artikkel, kan det hende du må opprette og lagre noen utkast før du er fornøyd og er klar til å vise det til andre
Arena-brukere. Når artikkelen er merket som utkast, er det kun du som kan se den. Når artikkelen er ferdig, kan du aktivere
den ved å endre status fra utkast til publisert, slik at andre Arena-brukere kan se den.

Merknad:
Når du har publisert artikkelen, kan det hende den først må godkjennes av en Arena-administrator før andre Arena-brukere
kan lese den. Dette kommer an på hvilke privilegier Arena-kontoen din har.

1. Logg på Arena, finn artikkelen du vil publisere, og klikk på artikkelens tittel.

2. I delen Artikkeldetaljer klikker du på Rediger (dette valget er kun synlig hvis du har redigeringstillatelse).

3. Fjern krysset for Utkast.

4. Klikk på Oppdater for å publisere artikkelen.

Redigering av en Arena-artikkel
1. Logg på Arena, finn artikkelen du vil redigere, og klikk på artikkelens tittel.

2. I delen Artikkeldetaljer klikker du på Rediger (dette valget er kun synlig hvis du har redigeringstillatelse).

3. Utfør endringene dine i artikkelen.

4. Dersom artikkelen ikke er klar for publisering enda, merker du av for Utkast. Utkast av artikler er ikke synlige for
andre Arena-brukere.

5. Klikk på Oppdater. Ved å klikke på Avbryt avslutter du artikkelen uten å lagre den.

Sletting av en Arena-artikkel
Du kan når som helst slette en artikkel du har skrevet. Hvis det oppdages at en publisert artikkel har støtende innhold, kan den
trekkes tilbake av Arena-administratorer uten forvarsel.

1. Logg på Arena, finn artikkelen du vil slette, og klikk på artikkelens tittel.

2. I delen Artikkeldetaljer klikker du på Rediger (dette valget er kun synlig hvis du har redigeringstillatelse).

3. Klikk på Slett og deretter OK for å bekrefte sletting av artikkelen.

Visning av de nyeste Arena-artiklene
1. Logg deg på Arena.

2. Klikk på fanen Artikler og tips (standard Arena-installasjon). Finn Nye artikler på siden.

Alternativt kan du bruke Arena-portleten Artikler: Utfør søk og konfigurer det for å vise de nyeste artiklene.

Se også: Artikler: Søk

Bildebibliotek – Arena artikler
Bildene som skal legges til i Arena-artikler må lastes opp til Bildebibliotek. Du må ha bildebehandlingstillatelser for å kunne
laste opp bilder.

I standardkonfigurasjonen av Arena finner du URLen til Admin: Bilder-portleten i Liferay ved å klikke på Gå til/Kontrollpanel
/Sider på nettstedet og klikke på Bilder i nettsted-treet. Der finner du Friendly URL. Skriv inn denne adressen i nettleseren,
så kommer du til Bildebibliotek.

Se også: Admin: Bilder og Admin: Tilgangsstyring
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Å laste opp en fil til bildebiblioteket
1. Åpne portleten Admin: Bilder.

Alternativt kan du åpne en artikkel, klikke på ikonet Sett inn bilde og derettr klikke på ikonet Bla gjennom URL.

2. Klikk på Legg til mappe for å legge til en mappe for de nye bildene dine.

3. Skriv inn tekst for Mappenavn og Beskrivelse.

4. Hvis du vil at mappen skal være tilgjengelig for flere nettsteder enn den du er logget inn på, velger du disse i
nedtrekkslisten Publisert gyldighetsområde. Andre nettsteder kan deretter bruke bildene dine, men ikke redigere
dem.

5. Klikk på Lagre.
Du går tilbake til treet Bilder.

6. Klikk på mappenavnet for å åpne mappen.

7. Klikk på Legg til bilde og Søk.

8. Se etter bildet ditt, velg Åpne, og klikk så på Last opp.

9. Skriv inn et Bildenavn (obligatorisk), og fyll eventuelt ut de andre feltene.

10. Klikk på Lagre.

Å legge til et bilde i en artikkel
1. Åpne en artikkel, og når du er i området Brødtekst, klikker du på ikonet Sett inn bilde.

Dialogboksen Sett inn/Rediger bilde åpnes.

2. Klikk på ikonet Bla gjennom for å lokalisere bildet du ønsker å bruke, og deretter klikker du på det.
Du returnerer til dialogboksen for Sett inn/Rediger bilde.

3. Legg til en beskrivelse og en tittel for bildet.
Tittelen vil vises når musepekeren beveges over bildet. Du kan også legge til en Alt Img-tekst som gjør
tilgjengeligheten enklere, og som skal vises når man holder markøren over bildet.

4. Klikk på Sett inn.

Kontroller plasseringen og størrelsen til et bilde
1. Marker et bilde i en artikkel, og klikk på bildeikonet.

2. Klikk på fanen Utseende.

3. Fyll inn de aktuelle dataene:
Justering: Bildets plassering på siden
Dimensjoner: Bildets bredde og høyde
Begrens proporsjoner: Fyll inn enten bredden eller høyden, og merk av hvis du vil at den andre verdien skal beregnes
automatisk.
Vertikalt rom: Mellomrom over og under bildet (px)
Horisontalt rom: Mellomrom til venstre og høyre for bildet (px)
Kantlinje: Svart kantlinje rundt bildet (px)
Klassifikasjon: Egne definisjoner av klassenavn. CSS kan brukes basert på klassenavn.
Stil: Fylles automatisk inn ettersom du endrer definisjonene over.
Tips: Hvis du vil at bildet skal dekke hele bredden, legger du til at bredde:100 % og lar være å fylle inn Dimensjoner.

4. Klikk på Oppdater.

Søke etter bilder ved bruk av navn
1. Klikk på Sett inn bilde-ikonet i en artikkel.

Dialogboksen Sett inn/Rediger bilde åpnes.

2. Klikk på Bla gjennom URL-ikonet.

3. Finn Søk-boksen i Bildegalleri-panelet, og skriv inn hele eller deler av navnet på bildet du ønsker å finne.

4. Klikk på Søk.
Søkeresultatene vises under Søk-boksen.
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Bla gjennom for å finne bilder
1. Klikk på Sett inn bilde-ikonet i en artikkel.

Dialogboksen Sett inn/Rediger bilde åpnes.

2. Klikk på Bla gjennom URL-ikonet.
Nedenfor boksen Søk vises en liste over mapper som inneholder bilder i Arena.

3. Klikk på en mappe for å vise innholdet.

Teasere
Arena bruker teasere til å presentere innhold i et minimalistisk format. En teaser består av en Arena-artikkel med overskrift,
beskrivelse, type og dato.

Opprette en teaser
1. Logg deg på Arena.

2. Legg til Artikler: Opprett artikkel på siden article-write, og gå til den siden.

3. Angi en kort tittel og en kort beskrivelse.

4. Angi brødteksten.

5. Under Type velger du Spot.

6. Angi tidsperioden når teaseren skal vises.

7. Klikk på Godkjenn.

Hvis du planlegger å vise teasere på ulike områder i Arena, legger du til en annen «type» for å skille gruppene fra hverandre.

Se også: Artikler: Opprett artikkel

Vise teasere
Teasere vises i Artikler: Søk.

1. Klikk på Portlet-innstillinger.

2. Velg søk.

3. Lim inn: status:Ready content_type:spot.

4. Konfigurer portleten slik at tittelen, tittelen som en kobling og en beskrivelse vises.

5. Sorter på Endret og Synkende.

6. Klikk på Lagre.

7. Klikk på Tilbake til normal side.

8. Klikk på innstillingshjulet og velg Grafisk layout.

9. Klikk på Alternativer for avansert stil.

10. Klikk på spoter tre i feltet Navngi dine egne CSS-klasser.

11. Klikk på Lagre.

Se også: Artikler: Søk

Vise artikkelen fra en teaser
For å vise artikkelen en teaser kobles til, bruker du portleten Artikler: Artikkeldetaljer på siden /detail.

l Konfigurer siden slik at knappene Tittel, Innhold og Tilbake vises.

Se også: Artikler: Artikkeldetaljer

Oppretting av en Arena-artikkelmal
Hvis du vil lage en ny Arena-artikkelmal, må du opprette tre filer pluss en fil med et ikonbilde.
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l En layoutfil

o HTML

o CSS-klasser

o FreeMarker-variabler

l En strukturfil

o Variabelnavn

o Variabeltyper

l En egenskapsfil

o Oversettelser av variabelnavnene og det oversatte navnet for malen

l Et ikonbilde

Ting å huske på
l Alle filene for hver mal må ha samme navn, men filtypene er forskjellige.

l Variabelnavn kan ikke inneholde «-» eller mellomrom.

l Portalen må startes på nytt etter at det er lastet inn en ny mal for at den skal bli tatt i bruk.

l Gjør en test før du prøver å implementere den på nettstedet til en kunde.

Layoutfil
Opprett en fil med en ftl-utvidelse, som inneholder malen din for HTML/CSS/Freemarker. Vær oppmerksom på at layoutfilen
må starte med et <div>-nøkkelord.

Eksempel
1. Opprett en HTML-modell av malen du ønsker å bruke. Sett inn tekst der du vil ha tekst osv.

2. Test om HTML-modellen ser ut som forventet.

3. Ta modellen og erstatt de variable delene av strukturen med variabelnavn: ${variableName}. Du kan for eksempel
erstatte teksten i overskriften med en variabel ${heading}.

4. Noter deg variabelnavnene.

Strukturfil
Strukturfilen er en XML-fil som inneholder en liste over variablene som inneholder navn og type.
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Opprett en fil av typen XML (husk at navnet på filen må være det samme som for filen du opprettet for layouten). Strukturen til
en XML-fil må følges.

Eksempel
1. Ta listen over variabler du opprettet i layouten.

2. Legg til et XML-nav i strukturfilen for hver variabel.

3. Velg variabeltypen du vil den skal være, og legg den til typeattributtet for den variabelen.

4. Åpne XML-filen i en nettleser for å kontrollere om det er en gyldig XML-fil.

Variablene kan være av typen:

l TEXT

l BOOLEAN

l INTEGER

l URL (må være hele URL-en, inkludert http://)

l IMAGE

Egenskapsfil
Opprett en ny egenskapsfil (husk at navnet på filen må være det samme som for filen du opprettet for layouten).

Tekstverdiene i filen brukes i vinduet for malopprettelse (artikkel) for at brukeren skal forstå hva som skal skrives inn i hvert
felt, i tillegg til navnet som vises i valglisten for maler.

Flere språk
Hvis systemet du kjører har støtte for flere språk, bør du kanskje opprette en egenskapsfil for hvert språk. For å gjøre dette må
du opprette en ny egenskapsfil for hvert språk.

Filnavnet må ha følgende format: Filename_languagecode.properties

For eksempel:

example1_en.properties (for den engelske teksten)

example1_sv.properties (for den norske teksten)
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Eksempel
1. Opprett hovedegenskapsfilen.

2. Legg til variabelens templateName = navnet på malen din.

3. Legg til en linje for hver av variablene (i henhold til struktur- og layoutfilen).

4. Gjør følgende for hvert av språkene du vil ha:

l Kopier filen, og legg til språkfiltypen til det nye navnet.

l Åpne filen, og oversett teksten til det nye språket.

Ikonbilde
For å gjøre det enklere for sluttbrukeren å velge riktig mal kan du velge å angi et ikon/bilde som representerer malen.

Opprett en bildefil av typen .png (husk at navnet på filen må være det samme som for filen du opprettet for layouten).

Implementering
Når du har opprettet alle filene, må du implementere dem.

l Klikk på Administrer artikkelmaler i Artikler: Opprett artikkel portlet.

l Klikk på Bla gjennom og bla gjennom for å finne de fire filene dine.

l Klikk på Last opp.

Dele artikler med andre biblioteker
Biblioteker kan samarbeide om å utvikle innhold ved bruk av Arena, og dele artikler med tekst og bilder. Kun Arena-artikler
(ikke Liferay-artikler) kan deles med andre nettsteder.

Hvis biblioteket ditt vil samarbeide med andre, bør dere utvikle felles retningslinjer, ikke bare når det gjelder redaksjonelt
innhold, men også med hensyn til bildestørrelser og sidelayout.

Oppsett
1. Åpne Admin: Installasjonsdetaljer, og klikk på Portalnavn.

2. Kopier portal-ID-en din.

3. Hent portal-ID-en fra et annet bibliotek.

4. Utvid Artikkelsøkefilter.

5. Velg Egendefinert.

6. Sett inn følgende tekst, og erstatt YOUR LIBRARY – OTHER LIBRARY med de tilsvarende portal-ID-ene: [owning_
portal_site_name: YOUR LIBRARY OR owning_portal_site_name:OTHERLIBRARY AND [published_
scope:YOURLIBRARY OR OTHERLIBRARY]

Se også: Admin: Installasjonsdetaljer

Eksempel
To biblioteker ønsker å dele artikler på «New Titles»

1. Juster innstillingene som beskrevet ovenfor.

2. Velg portleten Artikler: Søk.

3. Angi søket til content_type:NewTitles.

4. Skriv en artikkel på en New title.

5. Angi artikkeltypen som New Title.

6. Under Publiser velger du begge bibliotekene.

7. Klikk på Godkjenn.

Se også: Artikler: Søk
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Administrere portleter
En portlet er en nettbasert komponent som behandler forespørsler og genererer dynamisk innhold. En portlet kan tilpasses på
mange måter, blant annet kan størrelse, utseende og innhold endres. Det gjør at utvikleren kan skreddersy portleten, noe som
gir større fleksibilitet og variasjon i brukergrensesnittet og funksjonen til produktet.

For offentlige brukere av Arena fremstår portleter bare som funksjoner på nettstedet.

Arena inneholder svært mange portleter. Noen av dem er laget av Axiell, mens andre er hentet fra et utvalg generelle portleter
som inngår i Liferay.

Denne delen forklarer bare enkelte aspekter av Liferay-administrasjonen som er relevante for dette emnet.

Merknad:
Enkelte produkter og dokumentasjon fra tredjepart omtaler portleter som appleter eller applikasjoner. I denne
sammenhengen i Arena er portleter, appleter og applikasjoner det samme.

Se også: Liferay-dokumentasjon

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.
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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.

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.
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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.

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.

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.
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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 .

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.

Se også: Portleter i Arena

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. Se også: Tillatelser

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.

Arena session variables
For enkelte portleter kan URL-adressen til et eksternt nettsted konfigureres. Dette gjøres med FreeMarker-syntaks, med
Arena session variables fra Arena-innholdet.

Arena session variables gir portletøkten et grensesnitt på lavt nivå gjennom FreeMarker Templating Engine. De gjør det mulig
med en dynamisk konfigurasjon av portleten.

Følgende Arena-variabler behandles gjennom FreeMarker:

61



Variabel Beskrivelse

articleUuid Artikkel UUID

articleOpenEntityKeys Åpne enhetsnøkler for artikkel

articleSubjects Artikkel-emner

subjects Katalogpostemner

title Katalogposttittel

author Katalogpostforfatter

authors Katalogpostforfattere

contributor Bidragsyter for katalogpost

contributors Bidragsytere for katalogpost

mediaClass Medieklassifikasjon for katalogpost

recordShelfMark Hyllesignatur for post

recordClassificationCodes Klassifiseringskoder for post

recordControlNumber Kontrollsiffer for post

catalogueLanguages Språk for katalogpost

recordNumbers Postkontrollnummer f.eks. recordNumbers.isbn, recordNumbers.ean

isbns Katalogpost isbns

issns Katalogpost issns

date Utgivelsesår for katalogpost

issue Katalogpostutgave

titlemain Hovedtittel for katalogpost

titleoriginal Originaltittel for katalogpost

catalogueUuid Katalog UUID

catalogueId Katalog-ID

agencyId Byrå-ID

agencyName Byrånavn

targetAudience Målgruppe

query Gjeldende søk

userId Bruker-ID som er loggført hos Central services

card Loggført lånekort

pin Loggført pinkode for bruker

arenaBasePath Arena sin basisbane, f.eks. /liferay/web/arena1

arenaPath Arena sin bane, f.eks. /liferay/web/arena1/search

arenaFriendlyURL Arena-vennlig URL, f.eks. /arena1

portalSiteId Arena-portal-ID (numerisk)

datetime
Den målte forskjellen, målt i millisekunder, mellom nåværende tid og midnatt 1. januar 1970
UTC (brukt for å sjekke om artikkelen er gyldig)

parentRecordId Hovedpost-ID

externalQuery Gjeldende søk, men uten solr-kvalifikasjoner

Se for eksempel dokumentet Arena Session Variables (ikke alle variablene oppført i dette dokumentet støttes, se heller listen
over).
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Relevansrangering
Den komplette versjonen av Arena består av indekser som samsvarer med søkeparametrene til katalogposter. Data fra LMS-
en tilordnes indeksverdiene.

Se også: Søkeparametre for katalogposter

Indekssøkning
Når du søker, kan du søke:

l innenfor en individuell indeks ved å angi indeksen du ønsker å søke på, etterfulgt av : og søkefrasen, for eksempel
Author:Rowling

l eller på tvers av alle indekser ved bare å legge til søkefrasen, for eksempel Rowling

En relevanspoengsum beregnes deretter for alle resultatene som stemmer med søkefrasene (ved hjelp av Lucene’s Practical
Scoring Function).

Innenfor indeksen økes forekomsten av ord for visse indeksfelter slik at de får en høyre poengsum og dermed større relevans.
Følgende felt har økt poengsum.

l author (6 * den vanlige feltrangeringen)

l title main (20 * den vanlige feltrangeringen)

l subject (2 * den vanlige feltrangeringen)

Når katalogposter har samme antall ord som stemmer med en søkefrase, får de minste katalogpostene (minst bestand,
færrest koblinger, færrest ord i beskrivelsen osv.) den høyeste rangeringen.

Relevansnærhet
Arena bruker ikke relevansnærhet innenfor søkefrasene. Et søk etter Harry Potter gir samme rangering for følgende titler:

“Harry Potter and the order of the phoenix” og “Harry the local potter”

Hvis du omslutter søkefrasen med anførselstegn, “Harry Potter”, anses Harry Potter som ett ord, og du vil dermed ikke få treff
på “Harry the local potter”.

Favorittøkning
Favoritter økes også:

l favorittbyrå

l favorittspråk

l favoritt-medietype

l utgivelsesdato (nyere titler rangeres høyere)

Disse økningsverdiene angis i portleten hver for seg. Standardverdien for økning er 0 (ingen økning).

Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og utgivelsesdato
I flere portleter kan du stille inn favoritten (foretrukket) medietype, språk og/eller byrå. Det betyr medietypen/språket/byrået
som bør prioriteres når det blir presentert i en søkeresultatliste. Du bør også stille inn en fremhevingsfaktor koblet til dette, for
det foretrukne utvalget. Du kan også stille inn fremhevingsfaktoren for utgivelsesdato (rangere nyere titler høyere) Verdien
kan fastsettes til mellom 0 og 25. Jo høyere til 25 des høyere prioritet. Standard er 0.

Følgende portleter har disse innstillingene (foretrukne og boost-verdi):

l Mine nøkkelord

l Mine anmeldelser

l Min mediekurv

l Resultatliste

l Søkeresultater
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l Mine nøkkelord

l Mine anmeldelser

l Min mediekurv

l Resultatliste

l Søkeresultater

URL til omslagsleverandør
Det forventes at omslagsleverandørens URL inneholder akkurat en variabel. Hvis posten ikke kan løse variabelen i URL-
adressen, for eksempel hvis URL-adressen inneholder {rcn}-variabelen og posten ikke inneholder kontrollsifferet for posten,
utføres ingenting. Hvis variabelen kan løses til flere verdier, for eksempel hvis posten har flere ISBN-verdier, prøves alle
verdiene sekvensielt. Hvis URL-adressen til omslagsleverandøren inneholder {isbn13} eller {number:isbn} og posten
inneholder ugyldig ISBN, utføres ingenting (bare gyldige verdier prøves).

URL-adressen til omslagsleverandøren godtar følgende variabler:

Variabel Beskrivelse

{isbn13} ISBN 13. ISBN 10 konverteres automatisk til ISBN 13, og alle bindestreker «-» fjernes.

{rcn} Kontrollsiffer for post slik det er sendt fra LMS i eksportkatalogmeldingen

{number:<number
type>}

Siffer slik det er sendt fra LMS i eksportkatalogmeldingen hvor <number type> er siffertypen angitt av
AlmaMessage.xsd:

<xs:simpleType name=”controlNumberType”>

<xs:annotation>

<xs:documentation>Oppfører de mulige valgene for typen attributt for sifferelementet.

</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:restriction base=”xs:Name”>

<xs:enumeration value=”ean”/>

<xs:enumeration value=”isan”/>

<xs:enumeration value=”isbn”/>

<xs:enumeration value=”ismn”/>

<xs:enumeration value=”isrc”/>

<xs:enumeration value=”issn”/>

<xs:enumeration value=”istc”/>

<xs:enumeration value=”iswc”/>

<xs:enumeration value=”lcn”/>

<xs:enumeration value=”nbn”/>

<xs:enumeration value=”sici”/>

<xs:enumeration value=”upc”/>

<xs:enumeration value=”unknown”/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>
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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:

Konto

Admin: Installasjonsdetaljer

Katalogpost

Fasetter

Mine gebyrer eller Gebyrer + Betalingshistorikk

Mine lån

Mine vurderinger

Mine reserveringer

Mine anmeldelser

Mine nøkkelord

Søk

Søkeresultater

Nøkkelord: Legg til nøkkelord

Nøkkelord: Nøkkelordsky

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

Navigering

Språk

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.

65



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.

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

Merknad:
De fleste innstillingene for Konto-portleten er ikke relevante for Arena Nova-nettsteder.

Se også: Brukertyper i Arena og Logge på Arena

Brukergrensesnitt
Portleten finnes på startsiden når man logger på.

Det er to inntastingsfelt: Brukernavn og Passord.

Etter pålogging kan følgende presenteres i portleten (avhengig av konfigurasjon):

l Kobling til Mine meldinger, med informasjon om uleste meldinger

l Kobling til Mine lister og anmeldelser (anmeldelser, vurderinger og nøkkelord)

l Kobling til Mine lån

l Kobling til Mine reserveringer

l Kobling til Mine gebyrer (Denne koblingen vises ikke for et nettsted med flere byråer. Koblingen vises uavhengig av
om brukeren har gjeld eller ikke.)

l Kobling til Min profil

l Kobling til Mine avtaler

l Logg av-knapp

Ved et klikk på plusstegnet ved siden av en kobling utvides kategorien, og lånene, reservasjonene osv. vises.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Tilgjengelig
reserveringer

Format for reserveringer som brukeren kan hente:
<span style=”color: green”>${title?html}
(${authors?html}) – ${textPickupBranch?html}
${pickupBranch?html} ${textPickupNo?html}
${pickupNo?html} ${textPickupExpire?html}
${date?html}</span>

Skjul
brukernavnet
under inntasting
ved innlogging

Velg dette dersom brukernavnet skal skjules ved
inntasting.

Standard: usann

Koblingsmål
Velg om en side som åpnes fra denne portleten, skal
åpnes i det samme vinduet eller i et nytt vindu

Standard: Samme vindu

Brukeren blir
blokkert fra
pålogging ved
mislykket
påloggingen har
vært mislykket n
ganger

Slår på blokkeringsfunksjonen Blokker bruker etter
hvor mange feil påloggingsforsøk?.

Når denne innstillingen er slått på, gis den
samme feilmeldingen hvis feilen er i
bibliotekssystemet, som hvis den er i Arena.
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Brukeren blir
blokkert fra
pålogging ved
mislykket
påloggingen har
vært mislykket n
ganger

Antall tillatte forsøk før kontoen blokkeres

Standard: 3

Denne funksjonen er aktivert med
avmerkingsboksen som aktiverer blokkering
av brukere etter et antall mislykkede
påloggingsforsøk. Denne verdien skal være
den samme som den tilsvarende verdien
som er satt i backend-systemet.

Maksimalt antall
forfalte lån

Maksimalt antall forfalte lånetitler som skal vises i
innboksen

Standard: 5

Maksimalt antall
reserveringer

Maksimalt antall reserverte titler som skal vises i
innboksen

Standard: 5

Brukerne skal
bare kunne logge
på n minutter etter
at de ikke forsøkt
å logge på

Hvor mange minutter kontoen skal være blokkert

Standard: 1440

Denne verdien skal være den samme som
den tilsvarende verdien som er satt i
backend-systemet.

Forfalte lån Formatet for forfalte lån
${title?html} – ${date?html} (${authors?html})
Når URL til Mine lån er definert, må denne
innstillingen også defineres.

Vis koblingen
«Hjelp»

Viser koblingen Hjelp i portleten Standard: usann

Vise skyldig beløp
ved siden av
koblingen til
«Gebyrer»

Viser skyldig beløp ved siden av koblingen Mine
gebyrer

Standard: sann

Vis hilsen Viser en hilsen når brukeren har logget på Standard: sann

Vis brukernavn i
hilsen

Når denne er valgt, vises følgende i Konto-portleten når
brukeren er pålogget: brukernavnet i hilsenen, gebyr, de
reserverte eksemplarene og forfalte lån. Hvis denne
innstillingen ikke er valgt, vises hverken navn i hilsenen
eller gebyrer. Da vises kun antall forfalte lån og
reserveringer (ikke tittelen på eksemplarene).

Standard: sann

Pålogging med
lånekort er aktivert

Velg om det skal være tillatt å logge på med
lånekortnummer + PIN-kode, eller om brukeren skal bli
tvunget til å opprette en Arena bruker når han eller hun
prøver å logge på med et lånekort

Standard: sann

Denne innstillingen må settes til sant hvis
innstillingen Tillat anonym pålogging i
portleten Admin: Installasjonsdetaljer er satt
til usant. Hvis begge disse innstillingene er
satt til usant, kan ikke en bruker uten et
lånekort + PIN-kode opprette en Arena
konto.
Se også: Admin: Installasjonsdetaljer

URL-adresse til
«Har du glemt
PIN-koden?»

Siden for glemt PIN-kode

Hvis denne URL-adressen er definert, vises
koblingen Har du glemt PIN-koden? i
portleten. Hvis feltet blir stående tomt, vises
ikke koblingen.

URL-adresse til
«Mine lister og
anmeldelser»

Siden hvor brukeren kan finne sine egne bidrag til
vurderinger, nøkkelord osv.

Standard: protected/stuff

URL-adresse til
«Mine gebyrer»

Siden der brukeren kan se eventuell gjeld Standard: protected/debts
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

URL-adresse til
«Mine lån»

Siden der brukeren kan se nåværende lån
Standard: protected/loans. Når denne
innstillingen er definert, må Forfalte lån også
defineres.

URL-adresse til
«Mine meldinger»

Siden der brukeren kan se mottatte meldinger Standard: protected/messages

URL-adresse til
siden «Min profil»

URL-adressen til brukerens Min profil-side. Standard: protected/profile

URL til
reserveringsside

Siden der brukeren kan se nåværende reserveringer Standard: protected/reservations

URL-adresse til
avtalesiden

URL-adressen til siden med brukerens avtaler
Angis av Axiell personalet når du aktiverer
avtalefunksjonaliteten.

Admin: Om Arena
Denne portleten gir informasjon om Arena, inkludert:

l Arena-versjon, revisjon og build-tid

l Sentral tjeneste-versjon, build-nummer og build-tid

Disse opplysningene er nyttige når du skal rapportere problemer eller stille spørsmål til kundestøtte hos Axiell.

Denne portleten skal ikke konfigureres.

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.

Se også: Admin: Tilgangsstyring

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-
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

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).

Se også: Konto

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.

Obligatorisk for
Personalets
lesetips.

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.

Se også: Medietypeikoner

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.

Se også: Nyhetsagent

Omslagsleverandør
Velg en leverandør som du skal få omslagsbildene fra.

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

l Dbc
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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.

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.

Se også: URL til omslagsleverandør

Portal-e-poster
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
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Aktivert Merk av for å aktivere Nyhetsagent. Se også: 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:
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Innstilling Beskrivelse

Aktivert Merk av for å aktivere søkeforslagsleverandøren.

URL for logo URL til søkeforslagsleverandørens logo (ikke obligatorisk)

URL URL-adressen til søkeforslagleverandøren.

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.

Oppsett
Vis koblingen «Hjelp» (standard: usant)

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.

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.
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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).

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.

Avansert søk
Denne portleten gjør det mulig for brukeren å angi katalogsøket ved hjelp av filter og tilordnede søkefelter.

Brukergrensesnitt
De tilgjengelige feltene presenteres i skjemaet. Filtrene hvor kun et valg er mulig, velges fra nedtrekkslister. Der er
nedtrekkslister med flere valg for filtre som kan kombineres. Når filter aktiveres eller verdier angis i de ulike feltene, vises
søkestrengen i tekstområdet (kan ikke redigeres).

Eksempler på søkekriterier og filtre:

l Fritekstnøkkelord

l Forfatter: Søk etter forfatter og bidragsyter

l Emne

l Nøkkelord

l Tittel: Søk etter tittel og titleMain

l Autoritet: Filter er bufret i 24 timer.

l Filial: Filter er bufret i 24 timer.

l Avdeling: Filter er bufret i 24 timer.

l Katalogtype: Søk i arkiv, katalog eller museum

l Kategori: Søk etter skjønnlitteratur, faglitteratur eller musikk

l Medietype: Søk bare etter en bestemt medietype.

l Språk: Søk bare etter titler på et bestemt språk.

l Målgruppe: Søk etter litteratur til voksne, tenåringer eller barn og ungdom.

l Utgivelsesår

l Når det ble lagt til bestanden

Verdiene i hvert felt kombineres med AND, unntatt utgivelsesåret – der brukes det OR. Ulike felter kombineres med AND.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Innkjøpsdatoer
Velg hvilke alternativer som skal vises: Forrige uke, siste
måned, siste tre måneder, siste seks måneder, i fjor

Standard: alle perioder

Kategori
Velg hvilke kategorier som skal vises: Skjønnlitteratur,
faglitteratur, musikk

Standard: alle kategorier

Obligatorisk
visningsformat

std Arena-visningsformatet har fritekstsøkefelter.
Visningsformatet OPAC kombinerer boolske uttrykk og
fritekstsøkefelter.

Standard: std Arena

Visningsinnstillinger
Velg hvilke knapper som skal vises. Vis knappen Søk øverst på
siden, Fjern knappen Søk øverst på siden, Vis knappen Fjern Standard: alle alternativer
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

søk nederst på skjemaet, Knappen Tøm søkeskjema, Nytt
søkefelt

Katalogtyper
Typen poster som er tilknyttet Arena-installasjonen: Arkiv,
Bibliotekskatalog, Museum

Standard: alle typer

Språk Språkene som skal vises øverst i språkvelgeren
Alle andre språk vises alltid
nedenfor dem du velger her.
Standard: alle språk

Kobling til søkeside Adressen til søkesiden Standard: search

Medietype
Hvilke medietyper som det utvidede søket skal vise øverst i
listen.

Alle medietyper vises alltid
nedenfor dem du velger her.

Standard: alle medietyper

Antall fritekstsøkefelter

Dette gjelder bare
visningsformatet OPAC

Standard: 3

Organisasjonshierarki

Hvilke deler av organisasjonen som skal vises i listemenyen:
Autoritet (den høyeste underinndelingen av en katalog; gjelder
ikke alle nettsteder), Filial (for autoriteten), Avdeling (for
eksempel barn, hoved; gjelder ikke alle nettsteder).

Standard: alle deler

Utgivelsesår Mulighet for å søke etter utgivelsesåret
Standard: begge innstillinger;
fra og til

Rekkefølge på søkefelt Visningsrekkefølge for forskjellige søkevalgsfelt.

Søkefelter Felt som skal vises
Standard: anyfield
(nøkkelord), Forfatter, Emne,
Merke, Tittel

Søkeoperatorer Operatorer som brukerne kan bruke til søk.

Dette gjelder bare
visningsformatet OPAC.

Standard: alle operatorer

Søk Mulighet til å angi et spesifikt søkefilter.

Standarden er ingen søkefilter
og at hele katalogen søkes
gjennom. Se også:
Søkeparametre for
katalogposter

Søkemål
Målgruppen for det utvidede søket; Voksne, Tenåringer, Barn
og ungdom.

Standard: alle søkemål

Velg hvilke felter det
nøyaktige frasesøket
skal gjøres i

Velg hvilke av de viste feltene nøyaktige søk skal brukes i.
Dette gjelder bare
visningsformatet Arena
Standard

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis hele
organisasjonshierarkiet

Velg hvis tekst i nedtrekkslisten til delene i organisasjonen som
har nivåer over, skal vises, for eksempel Autoritet 1, Autoritet 1
Filial 1, Autoritet 1 Filial 1 Avdeling Barn

Standard: sann

Vis søk Om brukeren skal se søkefilteret (kun visning) Standard: sann

Kun enkeltvalg Velg å tillate bare én autoritet, filial, avdeling i søket.

Bruk LMS-definert
rekkefølge på
organisasjonene i listen

Rekkefølgen for autoritetene, filialene og avdelingene som skal
bestemmes av LMS.
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Avtale-portlet
Hvis lånere må signere en avtale med generelle vilkår og betingelser, vises avtalen ved hjelp av Avtale-portleten. De fleste
innstillinger relatert til avtaler er konfigurert i biblioteksystemet (for øyeblikket bare støttet av Quria).

Brukergrensesnitt
Portleten vises på fanen Mine avtaler på Mine sider-siden i standardinstallasjonen.

Avtaler som skal signeres vises og eventuelt også innledende tekst. Begge settene med tekst befinner seg i Quria.

En knapp for digital signering vises hvis denne funksjonaliteten er aktivert.

Når avtalen er signert, finner du den signerte avtalen sammen med signeringsdato under Mine sider/Mine avtaler.

Se også: Avtaler for bibliotekbruk

Ressurspublisering
Med portleten Ressurspublisering kan du publisere forskjellige ressurser som en liste. Du kan bruke den til å publisere en
sammensatt gruppe av ulike ressurser som bilder, dokumenter, blogger og web-innhold. I Arena 4 brukes portleten
Ressurspublisering til personalets lesetips.

Du finner portleten under Innholdsstyring.

Du kan angi at ressursvalget skal være dynamisk eller manuelt.

l Med dynamisk valg vises ressurser automatisk basert på visse regler eller filtre. Du kan for eksempel angi at
Ressurspublisering bare skal vise ressurser av en viss type, eller ressurser som du har brukt visse nøkkelord eller
kategorier på.

l Med manuelt valg viser Ressurspublisering bare ressurser som bevisst har vært valgt av en administrator.

Se også: Liferay-dokumentasjon og Personalets lesetips

Søkebane
Denne portleten viser gjeldende sidenavn, den eller de overordnede sidene og startsiden. Den plasseres normalt øverst på
hver side for å vise hvor på nettstedet den gjeldende siden er plassert, og for å gjøre det enkelt å nå de overordnede sidene
(koblet).

Du finner portleten under Innholdsstyring.

Oppsett
Standard konfigurasjon er bare å merke av for Vis side og slå alle de andre av.

Innstilling Beskrivelse

Visningsstil Vannrett eller loddrett

Vis gjeldende nettsted Brukes ikke

Vis gjeldende applikasjon Brukes ikke

Vis gjestenettsted Brukes ikke

Vis side Merk av for å vise gjeldende side i et hierarki.

Vis overordnede nettsteder Brukes ikke

Vis søkebane for applikasjon Brukes ikke

Se også: Liferay-dokumentasjon

Indekssøk
Denne portleten har samme funksjon som portleten Søk, men med denne portleten kan du bare søke i katalogen, og
søkeresultatet vises i samme portlet under søkefeltet. Du kan søke etter forfatter, tittel, emne eller sjanger.

Se også: Søk
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Brukergrensesnitt
Portleten viser følgende innhold:

l Inntastingsfelt for tekst Dette feltet har ingen bildetekst. Skriv inn teksten som det skal søkes etter for inkluderte
kvalifiseringer, dersom påkrevd. Forslag fra indeksen kan vises mens brukeren taster, og brukerne kan velge et av
disse eller fortsette å taste. Listen oppdateres under inntasting av tekst.

l Søkeknapp: Klikk for å starte det angitte søket.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Maksimalt antall
resultater som skal vises

Maksimalt antall søkeresultater som skal vises for
hvert søk.

Standard: 5

Minimum antall tegn før
forslag vises

Antall tegn som må skrives inn før et søkeforslag
vises.

Standard: 5

Søkefilter Angi et spesifikt søkefilter.
Standarden er ingen søkefilter og at hele
katalogen søkes gjennom.

Navnet til siden for
søkeresultater

Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: search

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Indekstype
Velg hvilken indeks det skal søkes i (søkeemne):
forfatter, tittel, emne eller sjanger

Standard: Forfatter

Forsinkelse før resultater
vises (ms)

Hvor raskt søkeforslagene vises. Standard: 400

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.

I tillegg til å se informasjon om katalogposten, kan du bruke denne siden til å reservere, anmelde titler, anbefale den til en
venn osv.

All informasjon om katalogposten hentes fra LMS-en. Dette sikrer at beholdningen, tilgjengeligheten for e-medier og
reservasjonsinformasjonen er oppdatert. Informasjon om biblioteket og filialen hentes fra installasjonsstrukturen. Vurderinger,
anmeldelser og nøkkelord hentes fra Central Services.

Brukergrensesnitt
Portleten har flere paneler som kan brukes i kombinasjon for å bygge et avansert oppsett med informasjon.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Detaljert informasjon
for katalogpost

Informasjonen som
vises bestemmes av
biblioteket, arkivet eller
museet.

Formatering av innholdet i hvert felt, bestemmes av LMS-en.
Omslagsbildet og gjennomsnittlig vurdering vises. Påloggede brukere
kan legge til en vurdering ved å klikke på stjernevurderingskontroll.

Beholdningsstatistikk
og
reserveringsstatistikk

Dette er antall lån
inneværende år, totalt
antall lån, antall
reserveringer og antall
tilgjengelige
eksemplarer.

Tilkoblede poster

Dette kan for eksempel
være en CD hvor hvert
av sporene er tilkoblede
poster.

Funksjonen er kun tilgjengelig for systemer som støtter tilkoblede
poster. Den er minimert som standard, men brukeren kan utvide den.

75



Innstilling Beskrivelse Kommentar

Beholdning
Beholdningsdata er
minimert på høyeste
nivå.

Hvis minst ett eksemplar er tilgjengelig, vises informasjon om
tilgjengelighet. Den er minimert som standard, men brukeren kan utvide
den. tilgjengelighet for e-medier og koblinge for å laste ned og lytte
vises også.

Vurderinger
Den nyeste anmeldelsen
vises.

Portleten er sammenlagt som standard, men brukeren kan utvide den
for å vise alle anmeldelser. Påloggede brukere kan legge til en
anmeldelse og en vurdering. Anmeldelsen må godkjennes før
publisering, hvis biblioteket, arkivet eller museet krever det. Upassende
anmeldelser kan rapporteres.

Over tittelen finnes det et «Lagre kobling»-ikon.

Se også: Klikke på «Lagre kobling» eller kopiere URL?

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sortering på tilgjengelighet Brukes ikke

Rekkefølge på AddThis-
tjenester

Velg hvilken rekkefølge de
forskjellige sosiale tjenestene skal
vises i.

Tillat at anmeldelser blir
oppdatert

Viser vurderingsmuligheten
(stjernene) i portleten.

Standard: sann

Arkivpost – vis felter *
Hvilke arkivpostfelter som skal
vises på siden

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader,
Utgivelsesår, Utgiver,
Format, Hylle, Tittel,
OpenURL

Elementer på siden
arkivpost *

Hvilke komponenter som skal
vises på en arkivpost-side

Standard: alle feltene
unntatt knappen Legg til i
liste, som ikke skal brukes.

Vær den første som vurderer
denne tittelen

Velg for å vise Vær den første
som vurderer denne tittelen
under tittelen når tittelen ikke har
noen anmeldelser

Standard: usann

Velg hvilke AddThis-
tjenester som skal vises

De sosiale tjenestene du vil vise. Standard: blank

Velg hva som skjer når
Facebook-likerknappen
trykkes på

Velg om du vil vise Facebook-
likerknappen eller knappen
Anbefal sammen med artikkelen

Standard: blank

Velg hvordan Facebook-
likerknappen skal vises

Hvordan antall Facebook-liker
vises

Standard: blank

Slå sammen lenkede poster
Slår sammen tilkoblede titler
dersom posten har tilkoblede titler,
for eksempel en CD med spor

Standard: sann

Standardhøyde på modalt
vindu

Høyden til popup-vinduet. Brukes
bare med eHUB

Standard: 375 piksler

Standardbredde på modalt
vindu

Bredden til popup-vinduet. Brukes
bare med eHUB

Standard: 500 piksler

Ekspander bestander ved Utvider bestander for filialer ved Standard: usann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

innlasting innlasting av siden

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i
et Fuzzy-søk.

Feltene må være de
samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter,
Resultatliste,
Søkeresultater, Nøkkelord:
nøkkelordsky. Standard:
alle felter

Likhetsfaktor i fuzzy-søk –
område 0,0–1,0

Verdi for fuzzy-søkefaktoren,
mellom 0 og 1. Jo høyere verdi, jo
mer vil søkeresultatet likne på den
opprinnelige søkestrengen.

Denne verdien må være de
samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter,
Resultatliste,
Søkeresultater, Nøkkelord:
nøkkelordsky.

Standard: 0,5

Grupperingsfelt Brukes ikke
Behold standardinnstilling.
Standard: Forfatter/tittel

Ikon for OpenURL

Plassering av ikon som vises som
en knapp for brukeren som kan
klikkes for p gå til siden OpenURL,
dersom den er aktivert.

Hent omslagsbilder
asynkront

Brukes ikke Standard: sann

Eksemplarer på siden
katalogpost *

Komponenter som skal vises på
siden

Standard: alle feltene
unntatt knappen Legg til i
liste, som ikke skal brukes.

Katalogpost: Felt som skal
vises *

Definer hvilke felter fra
biblioteksposten som skal vises

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Ekstern
kobling, Språk, Medietype,
Merknader, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle,
Tittel, OpenURL

Tilkoblede poster: Antall
resultater per side

Angi hvor mange tilkoblede poster
som skal vises per side hvor det
finnes tilkoblede poster til en tittel

Standard: 10

Lenkede poster: vis lenkede
poster

Viser poster tilkoblet til en tittel Standard: sann

Lenkede poster: vis
navigering nederst

Viser navigeringen for de
tilkoblede postene nederst på
posten. Navigering vises alltid
øverst

Standard: sann

Maksimalt antall
sammenslåtte poster i
gruppert resultat

Maksimalt antall elementer i en
gruppe ved eksempelvis
gruppering av alle medier for en
tittel

Standard: 100

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Her velger du antall nøkkelord
som skal vises sammen med en
tittel.

Standard: 10

Museumspost:
Sideelementer

Velg hvilke elementer som skal
vises på siden

Standard: alle feltene
unntatt knappen Legg til i
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

liste, som ikke skal brukes.

Museumspost: felter som
skal vises

Velg hvilke museumspostfelter
som skal vises på siden

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Ekstern
kobling, Språk, Medietype,
Merknader, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle,
Tittel, OpenURL

OpenURL-kobling Koblingen til OpenURL-tjenesten.

Den siste delen av
postinformasjonen for
OpenURL-koblinger
kommer fra
bibliotekssystemet og
analyseres på rett måte.

Foretrukket medietype
Angi hvilken medietype som skal
vises først.

Innstillingen gjelder bare i
fellesbaser

Velg egendefinerte
alternativer for Facebook-
likerknappen

Bredden til Facebook-
likerknappen

Standard:
fb:like:width=”330px”

Reservering: Sorter på
tilgjengelighet

Brukes ikke

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en
regional reservasjon
(reservasjoner utenfor eget
område).

Reservering: Tillat regional
reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager) for
aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert
på datoen for Gyldig fra (dagens
dato). Håndteres av
bibliotekssystemet for aktive
reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en
reservering bare med et klikk på
reserveringsknappen, uten å
velge et hentested eller en
interesseperiode. Etter det endres
reserveringen under Mine
reserveringer.

Standard: usann

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Velg for å vise teksten Velg
hentested i nedtrekkslisten, i
stedet for et forhåndsangitt
hentested.

Hvis den angis som sann,
vil du ikke se standard
hentested med en gang. Se
også innstillingen
Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge..
Standard: usann

Reservering: Vis knappen
«Avbryt reservering»

Tillater brukeren å stenge
reservasjonsvinduet.

Standard: sann

Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i
stedet for bare filialvalget), der
brukeren skal gjøre reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke
vises, vises alle filialer fra
alle autoriteter i filialens
nedtrekksliste.
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Standard: sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk
rekkefølge.

Denne må være usann hvis
du ønsker å ta i bruk
standard hentested. Se
innstillingen Reservering:
Vis «Velg hentested».
Standard: sann

Reservering: Vis «Gyldig
fra»-dato for reserveringer

Viser når reservasjonen er aktiv
fra.

Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrer for en reservering

Denne funksjonen må
aktiveres i Admin:
Installasjonsdetaljer på
Byrå-nivå. Spør Axiell-
kontakten din for støtte.
Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser når reserveringen avsluttes. Standard: sann

Reservering: Sorter autoritet
i alfabetisk rekkefølge

Fører opp organisasjonene i
alfabetisk rekkefølge.

Standard: sann

Vurderinger: Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må
godkjennes før den publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første vurdering

Maksimalt antall tegn i en
vurdering som skal vises nedenfor
tittelen.

Hele vurderingen vises ved
å klikke på Vis mer.
Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som
anmelder denne posten nedenfor
tittelen når det er en anmeldelse,
men ingen svar på anmeldelsen.

Standard: usann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis
administrasjonsfunksjoner
for arkivposter *

Velg du hvilke funksjoner som skal
vises ved siden av en arkivpost

Standard: alle felter

Vis Tilbake-kobling
Viser en Tilbake-kobling på
katalogpostsiden

Standard: sann

Vis utvidet informasjon

Velg hvilken utvidet informasjon
som skal vises ved siden av en
post: tilgjengelighet, omslag,
vurderinger, anmeldelser,
nøkkelord

Standard: alle felter

Vis felter for lenkede
arkivposter *

Definer hvilke felter fra
arkivposten som skal vises

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Utgivelsesår,
Format, Hylle, Tittel

Vis felter for lenkede
museumsposter *

Definer hvilke felt fra
museumsposten som skal vises

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk,
Medietype,
UtgivelsesårFormat, Hylle

Vis Velg hvilke funksjoner som skal Standard: alle felter
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

administrasjonsfunksjoner
for katalogposter *

vises ved siden av en katalogpost

Vis felter i lenkede poster
Definer hvilke felter fra
biblioteksposten som skal vises.

Standard: Forfatter,
Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Utgivelsesår,
Format, Hylle, Tittel

Vis
administrasjonsfunksjoner
for museumsposter

Velg hvilke funksjoner som skal
vises ved siden av en
museumspost

Standard: alle felter *

Vinduformat for
strømmeinnhold

Brukes ikke

URL til katalogpostsiden Banen til katalogpostsiden Standard: results

URL til skjemaet «Anbefal
denne»

Banen til siden hvor du kan
anbefale tittelen i en e-post

Standard:
protected/recommend

URL til bestandsinformasjon
Banen til ankeret til
bestandsinformasjonen

Standard: #holdings

URL til søkeresultatsiden for
katalogposter

Banen til siden som skal brukes til
å vise søkeresultatene, brukes til å
klikke tilbake

Standard: search

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse (1–7)

Skriftstørrelsen på nøkkelordene
med flest treff

Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse (1–7)

Skriftstørrelsen på nøkkelordene
med minst treff

Standard: 1

Hvor skal AddThis-tjenesten
vises

Plasseringen til AddThis-
tjenesten.

Standard: øverst

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Lignende portleter
I en standardinstallasjon vises de følgende andre portletene i detaljvisningen av en katalogpost:

Nøkkelord
Nøkkelord: Legg til nøkkelord-portleten viser nøkkelordene som er forbundet med posten.

Se også: Nøkkelord: Legg til nøkkelord

Fasetter
Portleten Fasetter, konfigurert som en fasett for en enkeltpost, vises. Brukeren kan bruke fasetten til å søke etter lignende
titler, for eksempel titler fra samme forfatter, samme serie eller samme emneord.

Se også: Fasetter

En annen fasettportlet viser artikkelfasettene som kobler posten til artikler med samme emneord.

Dynamiske koblinger
Portleten Dynamiske koblinger vises. Den sender innhold fra den viste posten til en annen database eller søkemotor.
Portletene Webservice-klient og iFrame kan inkluderes. Disse kan åpne eksterne nettsteder eller vise resultater fra
webservicer ved å presentere data fra søket.

Se også: Dynamiske koblinger, Webservice-klient og IFrame
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Lignende titler eller titler fra samme forfatter
Portleten Resultatliste kan vise andre, lignende titler eller titler fra samme forfatter. Hvilke titler som vises, velges av LMS-en
ved hjelp av reglene som er beskrevet i den.

Se også: Resultatliste

Gebyrer
Denne portleten viser Arena-brukeres nåværende gebyrer for biblioteket/museet/arkivet. Gebyrene vises som en liste. Denne
portleten skal brukes hvis du bruker Swish, Easy fra Nets, SIX Payment, WorldPay, Barclay, Capita Online, Capita Payment,
Civica Payment, Civica Online, ITEOS, pmPayment eller PayTrail som betalingsleverandør. Det brukes i kombinasjon med
portleten Betalingshistorikk. For Nets (ikke Easy fra Nets) som betalingsleverandør, bruk portleten Mine gebyrer.

Se også: Betalingshistorikk og Mine gebyrer

En avmerkingsboks vises ved siden av gebyret hvis det kan betales på nett.

Hvis serveren sender familieinformasjon, vises en nedtrekksliste hvor du kan velge hvilket familiemedlem det skal vises
gebyrer for.

Familiemedlemmene vises i følgende rekkefølge:

1. gjeldende bruker

2. tilkoblede lånekort i den rekkefølgen de mottas fra LMS-en via ALMA

Portleten plasseres på siden /protected/charges, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Angi en e-
postadresse

Velg om det er nødvendig med en e-postadresse for å vise
data i denne portleten

Dersom e-post ikke eksisterer, vises
meldinger til brukeren øverst i
portleten. Dersom nettbetaling
brukes, er e-post påkrevd. Standard:
sann

Felter som skal vises
Hvilke felter som skal vises i tabellen: dato, type, merknad,
organisasjon, beløp

Standard: alle felter

Antall sider til lesing
Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer enn én
side

Standard: 5

Antall poster per side Antall poster som skal vises på en side Standard: 10

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Sideelementer

Velg hvilke komponenter som skal vises på siden:
Avmerkingsboks (ved siden av hver post slik at brukeren kan
velge hvilke poster som skal betales, gjelder bare hvis
nettbetaling er tilgjengelig), Navigering øverst, Navigering
nederst

Standard: alle felter

Vis resultater Brukes ikke

Videresendingsside Brukes ikke

URL til Vilkår og
betingelser

Easy fra Nets krever at man sender koblingen for vilkår og
betingelser til API-en.

Formatet er for eksempel:
'https://www.axiell.com'

Aktivering av Swish
Portletene Gebyrer og Betalingshistorikk støtter Swish.

Følgende kreves for å begynne å ta i bruk Swish:
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l Biblioteket inngår en avtale med banken sin, og banken sørger for registrering hos Swish.

l Når banken informerer biblioteket om at oppsettet er fullført, må biblioteket sende sertifikatet, passord og
betalingsalias (Swish-nummeret, f.eks. 1230236836) til Axiell.

l Axiell fullfører den nødvendige konfigurasjonen.

Aktivering av Swish for Easy fra Nets
Du kan også bruke Swish som en del av Nets.

Portletene Gebyrer og Betalingshistorikk støtter Easy fra Nets, inkludert Swish.

Følgende er påkrevd for å begynne å bruke Easy, inkludert Swish:

l Å signere en kontrakt med Nets for å opprette en Easy Live-konto. Nets er ansvarlig for denne prosessen og det kan
ta anslagsvis 1–2 uker før kontoen aktiveres av Nets.

l En bankkonto for å motta betalinger.

l Gir Axiell utsjekkingsnøkkelen og den hemmelige nøkkelen for Easy Live-kontoen.

Utlån
I denne portleten kan brukeren låne katalogposter.

Brukeren skanner eller skriver inn artikkelnummeret i artikkelnummerfeltet og klikker på knappen Lån. Utlånene registreres
under Mine lån.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Autoritet Velg Arena-medlemmet som utlånet skal gjelde for.

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Opprett Arena brukernavn
Denne portleten brukes på forskjellige måter. Den brukes til å opprette en bruker-ID hos Arena (hvis funksjonen for automatisk
opprettelse av Arena-brukere ikke brukes) og til å vise kontaktinformasjon under Min profil.

Opprette en Arena-bruker
Merknad:
Dette gjelder bare når funksjonen for automatisk opprettelse av Arena-brukere ikke brukes.

En bruker som har lånekort og PIN-kode, kan opprette en Arena-konto her. Brukeren logger på med lånekortet og PIN-koden
og velger Opprett ny bruker via en kobling i påloggingsboksen.

Lånekortnummeret og PIN-koden kontrolleres mot LMS-en. Det sjekkes at brukernavnet ikke eksisterer allerede, og mot
lånekort og PIN-koder hos Central services. Hvis brukernavnet og passordet eksisterer, men ikke på det aktuelle biblioteket,
kobles det nye biblioteket til Arena-kontoen.

Portleten inneholder en knapp Hvorfor du bør opprette et Arena-brukernavn og en dialogboks som inneholder
brukerinformasjon om Arena-kontoen, inkludert funksjonene og fordelene ved kontoen.

Visning av brukerinformasjon i Min profil
Følgende opplysninger vises:

Brukerinformasjon Beskrivelse

Min profil Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Registrerte kontoer
Endring av kortnummer og PIN-kode. Kortnummeret kan deaktiveres, og PIN-koden kan endres.
Lånehistorikk kan også aktiveres/deaktiveres her.

Fraværsperiode Brukeren kan legge inn en tidsperiode for når reservasjoner osv. skal være inaktive.
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Brukerinformasjon Beskrivelse

Merknad: For at fraværsperioden skal fungere, må innstillingen Støtter fraværsdato i portleten
Admin: Installasjonsdetaljer være sanne. Dette angis på byrånivå. Spør Axiell hvis du ønsker å endre
dette.

Standard hentested

Brukeren kan velge foretrukket hentested for reserveringer.
Merknad: For at standard hentested skal fungere, må innstillingen Støtter standard hentested i
portleten Admin: Installasjonsdetaljer være sanne. Dette angis på byrånivå. Spør Axiell hvis du
ønsker å endre dette.

Varslingsmetode
Brukeren velger hvordan meldinger om eksempelvis reserveringer og forfalte lån skal sendes, enten
via SMS, e-post eller vanlig post – beroende på hvilket bibliotekssystem som brukes. Det er også en
innstilling for varsling før forfallsdato, hvor mange dager før og hvordan varslingen skal sendes.

Mine opplysninger
Visningsnavn, brukernavn, passord og e-postadresse. Alle felt kan redigeres.
Merknad: Denne e-postadressen er ikke koblet til låners konto på biblioteket.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Tillat endringer av
kontoinformasjon hos
biblioteket

Tillater brukeren å endre PIN-
koden sin

Standard: sann

Tillat endringer av
kontaktopplysninger

Tillater brukeren å endre
kontaktopplysningene sine, for
eksempel e-postadresse og
telefonnummer

Standard: sann

CAPTCHA-
sikkerhetstekst er
obligatorisk

Velg om det skal kreves at man
skriver inn riktige tegn fra
sikkerhetsteksten for å opprette en
konto

Standard: sann

URL for generell
avtale

URL til den generelle avtalen
(tekst skrevet av biblioteket)

Vis generell avtale må være krysset av.

URL til avtalen om
lånehistorikk

URL til avtale om lånehistorikk
(tekst skrevet av biblioteket)

Vis Avtalen om lånehistorikk må være krysset av.

Maksimalt antall tegn
i visningsnavn

Maksimalt antall tegn som kan
vises i et brukernavn

Standard: 32

Minimum antall tegn i
visningsnavn

Minimum antall tegn som kan
vises i et brukernavn

Standard: 2

Maksimalt antall tegn
i brukernavn

Maksimalt antall tegn tillatt i et
brukernavn ved pålogging

Standard: 32

Minimum antall tegn i
brukernavn

Minimum antall tegn som tillates i
et brukernavn ved pålogging

Standard: 2

Maksimalt antall tegn
i passord

Maksimalt antall tegn som tillates i
et passord

Standard: 32

Minimum antall tegn i
passord

Minimum antall tegn som tillates i
et passord

Standard: 6

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis lånekort
Viser lånekortnummeret på siden
protected/profile

Standard: sann

Vis generell avtale
Kryss av for å vise kobling til
generell avtale

Standard: av. URL til generell avtale må spesifiseres.

Vis avtale om Kryss av for å vise kobling til avtale Standard: av. URL til avtale om lånehistorikk må
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

lånehistorikk om lånehistorikk spesifiseres.

Vis landskode for
telefonnummer

Viser landskoden på siden
protected/profile

Standard: sann

Vis region for
telefonnummer

Viser regionkoden på siden
protected/profile

Standard: sann

Du må skrive inn en
e-postadresse

Tvinger brukeren å oppgi en e-
postadresse når Arena-kontoen
opprettes.

Denne e-postadressen lagres bare på Central Service og er
ikke tilkoblet bibliotekssystemet. Denne e-postadressen
brukes til nyhetsbrev, nytt materiale og artikler.Standard: sann

Dynamiske koblinger
Denne portleten benyttes for å presentere nyttige koblinger for brukeren. Ved hjelp av denne portleten kan man bruke en
kobling til å hente søkekriterier eller andre data fra en katalogpost og søke med det i en ekstern database.

Koblinger som krever påloggingsinformasjon, vises bare hvis brukeren er pålogget. Forskjellige brukere kan se forskjellige
koblinger Portleten kan for eksempel konfigureres til å vise koblinger til ventende artikler. I så tilfelle vil bare administratorer se
disse koblingene.

Brukergrensesnitt
Brukergrensesnittet viser koblinger som er tilgjengelige for brukeren. Når brukeren klikker på en kobling til en ekstern nettside,
vil den åpnes med en ferdiglaget spørring.

Når koblingene brukes sammen med et søkeresultat eller manglende søketreff, kan de kobles til alternative
informasjonskilder. Når de brukes sammen med en katalogpost, kan de kobles til mer informasjon om tittelen eller til annen
informasjon som vises.

Oppsett
Opptil 10 koblinger kan defineres i portleten. Hver kobling i portleten kan konfigureres med følgende aspekter:

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Aktiver kobling Aktiverer koblingen Standard: sann

Koblingsvilkår Vilkårene for at koblingen skal vises. Én eller flere kan velges
Standard:
Brukerpålogging

Koblingsnavn Navnet på koblingen som vises til brukeren.

Koblingssyntaks
Syntaksen som kan konstrueres ved hjelp av FreeMarker-syntaks med variabler
fra innholdet i Arena.

Koblingsmål
Velg hvordan søkeresultatene i den eksterne databasen bør vises når koblinger
klikkes på

Standard: Nytt
vindu/fane

Det følgende aspektet kan konfigureres for hele portleten:

Vis koblingen «Hjelp»: Standard: usann
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Fasetter
En fasett forsterker katalogsøk. Mer enn en fasett benyttes i en typisk Arena-konfigurasjon. På generell basis, viser fasetter
indeksverdier for valgte felter. Et søk kan utføres ved å klikke på et av feltene. Avhengig av konfigurasjonen vil den begrense
søket, som allerede er utført, eller utføre et nytt søk med fasettens klyngeverdi.

Denne portleten brukes for katalogposter. Det er artikler som tilsvarer portleten Artikler: Artikkelfasetter når det gjelder artikler.

Se også: Artikler: Artikkelfasetter

Fasetter brukes på to måter:

l I et innledende søk brukes fasetter for å begrense søket. Dette produserer et undersett av de eksisterende
søkeresultatene, men endrer ikke søkekriteriene.

l Dersom søkedetaljsfasetter benyttes for å utvide søket. Du kan klikke på en fasett for å fjerne den, noe som utvider
søket. Ved visning av en tittel kan også andre fasetter bli vist, for eksempel for å finne andre titler av samme forfatter,
noe som vil starte et nytt søk.

Det er fire typer fasetter til katalogsøk:

l Oppdagelsesfasetter: Denne vil hjelpe til å avgrense et søk. Etter aktivering vil innholdet til fasetten gjenspeile det
nye søkeresultatet. Et søkeresultat kan for eksempel inneholde et antall forskjellige medier, som du kan velge for å
utføre et nytt søk med bare «bok» ved å klikke på «bøker» i fasetten. En fasettportlet med denne innstillingen bør alltid
være tilgjengelig med resultatsettet fra katalogsøk (standard).

l Fasetter til inspirasjon: Denne er ikke knyttet til et søk og brukes ikke til katalogsøk. Den fungerer som en
innholdsfortegnelse og kan brukes på en artikkelside, som en slags meny for å finne artikler.

l Fasetter for enkeltposter: Dette henviser til detaljpresentasjon av en post eller artikkel. Den brukes til å utføre
beslektede søk, for eksempel for å finne flere titler av samme forfatter. Den bør være tilgjengelig i
detaljpresentasjonen av en katalogpostside (standard).

l Emnefasett: Denne fasetten benyttes for å vise koblingen mellom katalogposter og artikler. Emneord fra portleten
Katalogpost benyttes for koblingen. Denne fasetten gjør det mulig for brukeren å gå til artikler som er tilknyttet den
angitte posten, eller til poster som er tilknyttet den angitte artikkelen. Den bør være tilgjengelig i detaljpresentasjonen
av en katalogpostside eller artikkelside. Dermed er det slik at dersom emneord legges til i artikler, og denne Fasett-
portleten (konfigurert som emnefasett) er lagt til siden for artikkeldetaljer, vil koblinger i denne portleten lede til
katalogposter med samme emneord som artikkelen.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Visningsrekkefølge
for fasetter

Velg hvilken rekkefølge fasettene
skal vises i ved å klikke på opp-
pilen eller ned-pilen

Maksimalt antall
fasetter bakover i tid

Hver gang du klikker på en term i
en fasett vil søkeresultatet
redefineres. På samme måte
begrenses søkeresultatet når du
fjerner avmerkingen for en term
du har klikket på i fasetten. Angi
antall klikkede termer i en fasett
som fasetten kan huske, det vil si
hvor mange klikk bakover i tid den
kan redefinere søkeresultatet for.

Standard: 4
Som oftest forsvinner de andre fasett-termene når du velger en
term (siden søkeresultatet er begrenset for den, kan enkelte
termer likevel være gyldige selv om du filtrerer på en annen
term). For eksempel i fasetten Av. Men, noen ganger, for
eksempel i fasetten Emne, kan noen termer fortsatt være
gyldige, selv om du filtrerer på en annen term. Du kan da velge
enda en term og «legge den til» i det allerede valgte filteret.
Dette kan du gjøre xx ganger før fasetten glemmer den første (du
kan ikke lenger begrense søkeresultatet ved å fjerne
avmerkingen for den) og legger den til som den siste i stedet.

Fasetter som skal
vises

Velg blant Forfatter, Bestand for
filial, Kategori, Klassifisering,
Kode, Fasetten Innholdstype,
Avdeling, Katalogtype, Språk,
Originalspråk, Målgruppe,
Medietype, Organisasjon,

Standard: Forfatter, Fasetten Innholdstype, Katalogtype, Språk,
Målgruppe, Medietype, Utgivelsesår, Emne og Brukerdefinerte
nøkkelord

85



Innstilling Beskrivelse Kommentar

Utgivelsesår, Ressurs, Type,
Hylle, Emne, Serie,
Brukerdefinerte nøkkelord

Fasetter med antall
treff

Velg fasettene du vil vise med
antall treff

Standard: alle felter

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i
et Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter: Katalogpost,
Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater, Nøkkelord: nøkkelordsky.

Likhetsfaktor i fuzzy-
søk

Verdi for fuzzy-søkefaktoren,
mellom 0 og 1. Jo høyere verdi, jo
mer vil søkeresultatet likne på den
opprinnelige søkestrengen.

Denne verdien må være de samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater, Nøkkelord:
nøkkelordsky.

Standard: 0,5

Antall fasetter som
vises

Antall fasetter som skal vises i
hver fasett

Er det mer enn det angitte antallet, vil det finnes en Vis mer-
kobling. Standard: 5

Organisasjon
Viser organisasjonshierarkiet for
en filial

Standard: sann

Type søkefasett
Velg hvilke type fasett som skal
benyttes

Fasettypen bestemmer hvordan fasetten brukes.

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

URL til
søkeresultatsiden for
katalogposter

Siden hvor søkeresultatene skal
vises.

Standard: search

Tilbakemelding til biblioteket
Denne portleten gjør det mulig for brukeren å sende en tilbakemelding til biblioteket, arkivet eller museet. Brukeren trenger
ikke være logget på (hverken med kort/PIN-kode eller på en Arena-konto).

Brukergrensesnitt
Et e-postskjema presenteres for brukeren. Brukerens navn og e-postadresse (hvis tilgjengelig) fylles ut. Brukeren fyller ut
feltene som er valgt i konfigurasjonen, og sender deretter meldingen.

Oppsett
Følgende aspekter i portleten kan konfigureres:

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Standard e-
postadresse for
avsender

Adressen som
biblioteket vil se som
avsenderadresse i e-
posten.

Dersom brukeren har oppgitt en e-postadresse i de personlige innstillingene,
overstyrer denne e-postadressen alle e-postadresser som angis her.

E-
postadressen til
biblioteket

Mottakeradressen for
post fra brukeren.

Du må endre standardadressen. Dersom feltet er tomt, sendes meldingen til
mottakeren som er angitt i portleten Admin: Installasjonsdetaljer, i feltet
Portal/E-postadresser for portal/Generell kontakt.

Inntastingsfelt
Velg hvilke felter som
skal vises i skjemaet

Standard: alle felter

Obligatoriske
felter

Feltene brukeren må
fylle ut før han eller hun
sender e-posten

Standard: Navn, E-post

Vis koblingen Standard: usann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

«Hjelp»

Skjema
Skjema-portleten brukes til å opprette skjemaer som brukere kan fylle ut, for eksempel for å stemme over populære bøker
eller for å gi feedback rundt en hendelse. Dataen som brukeren oppgir, lagres i Arena og kan også eksporteres til Excel.

Det følgende eksempelet beskriver:

l Hvordan opprette et skjema

l Hvordan publisere et skjema i Arena

l Hvordan få tilgang til svarene som gir når du bruker skjemaet

Opprette et skjema
1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre, velg Skjemaer i Innhold-seksjonen.

3. Klikk på + nederst til høyre på skjermen.

4. Legg til et navn og en beskrivelse i skjemaet.

5. Klikk Legg til felt og velg følgende felt en eller flere ganger:

l Skjematekst

l Tekstfelt

l Velg fra liste

l Kun enkeltvalg

l Dato

l Enkel avmerkingsboks

l Flere valg

6. Konfigurer hvert av feltene som du har valgt ved å gi dem navn og legge til alternativer.

7. Bestem om noen deler av skjemaet ikke skal være obligatorisk for brukere å fylle inn ved å merke av for Obligatorisk
felt for hver komponent.

8. Klikk på Lagre.

9. I kontekstmenyen for skjemaet, velg Tillatelser og tildel Legg til post-tilgangen til Gjest-rollen.

Legge til et skjema til en side
1. Åpne en side og klikk på plusstegnet øverst til høyre på skjermen.

2. Velg Skjema under Applikasjoner/Samarbeid.

3. Trekk skjemaet inn på siden.

4. Klikk Velg skjema og velg skjemaet du nettopp opprettet.

5. Klikk på Lagre.

Skjemaet er nå klart for brukere å fylle ut.

Det å få tilgang til data i skjemaet
1. Logg deg på Liferay.

2. I menyen til venstre, velg Skjemaer i Innhold-seksjonen.

3. Velg skjemaet ditt. I dets kontekstmeny, velg Vis oppføringer.

Se også: Liferay-dokumentasjon
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IFrame
Denne portleten gjør at du kan bygge inn en ekstern hjemmeside eller funksjon på en side. Visningen er alltid som det
eksterne nettstedet, men størrelsen og rammene rundt IFrame kan utformes i CSS slik at den er bedre tilpasset layouten på
siden.

URL-adressen til nettstedet kan være statisk eller bruke definerte variabler, avhengig av det dynamiske innholdet på siden.
Den kan for eksempel utføre et søk som akkurat er gjennomført i en annen kilde.

Portleten lastes asynkront.

Brukergrensesnitt
Brukeren ser det eksterne nettstedet som en del av siden. Brukeren kan kommunisere med nettstedet direkte.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vilkår
Definer vilkårene for at koblingen skal vises.
Én eller flere kan velges

Standard: Søk

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

URL URL-adressen til den eksterne siden.
Denne URL-adressen er opprettet med FreeMarker-
syntaksen, som legges inn i Arena-variabler.

Se også: Arena session variables

Fjernlånsbestilling
Denne portleten gjør det mulig for brukeren å sende en forespørsel om fjernlån til biblioteket, arkivet eller museet. Brukeren
må være logget på med et lånekortnummer + PIN-kode, men trenger ikke ha en Arena-konto. Meldingen sendes til
mottakeren som er angitt i portleten Admin: installasjonsdetaljer. Meldingen som biblioteket mottar, inneholder ikke lånerens
brukernavn eller e-postadresse – kun en unik låner-ID.

Brukergrensesnitt
Et e-postskjema presenteres for brukeren. Brukerens navn og e-postadresse (hvis tilgjengelig) fylles ut. Brukeren fyller ut e-
postadressen (hvis den ikke allerede er fylt ut), gir informasjon om forespørselen og sender meldingen. I et multi-agency-miljø
kan brukeren også velge bibliotekssystemets bibliotek, arkiv eller museum for forespørselen.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

E-postadresse til
byrå

Hvis en e-postadresse fylles ut her, vil fjernlånsbestillingen bli sendt til den
adressen. Blir feltet stående tomt, vil e-postadressen i portleten Installasjon bli
brukt.

Standard: tom

Standard
avsenderadresse

Adressen som biblioteket vil se som avsenderadresse i e-posten.

E-postemne Emneteksten

Inntastingsfelt Velg hvilke felter som skal vises i skjemaet Standard: alle felter

Obligatoriske felter Feltene brukeren må fylle ut før han eller hun sender e-posten
Standard: Navn, E-
post, Tittel,
Medietype

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Vise låner-ID i e-
poster?

Velg om bruker-ID-en skal vises i e-posten Standard: sann
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Språk
Denne portleten gjør det mulig å endre språk.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Visningsmal Layouten på språkvelgeren. Standard: Velg boks

Vis gjeldende språk Velg hvorvidt det valgte språket skal være tilgjengelig for valg.

Språk Velg hvilke av de tilgjengelige språkene som skal brukes i språkvelgeren.

Lånehistorikk
Portleten viser en låners lånehistorikk.

Følgende må være oppfylt for at lånehistorikken skal vises:

l LMS må støtte lagring av brukerens lånehistorikk.

l Brukeren må merke av for Lånehistorikk aktivert i sin brukerprofil.

Portleten inngår ikke i Arena som standard. Et forslag er at biblioteket legger til en ny side for portleten og kobler til denne nye
siden fra siden My pages. Det er også mulig å kontakte Axiell-støtten for å få hjelp til å legge til siden på riktig sted. Da påløper
det et konsultasjonsgebyr.

Konfigurasjon
Innstilling Beskrivelse Kommentar

URL til postdetaljer
Siden der resultatet vises hvis du klikker på
innlegget

Standard: results

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Eksemplar som vises på siden
Definer hvilke valg en bruker kan velge mellom
med hensyn til hvor mange titler som skal vises
på en side: 5, 10, 25, 50 eller 100.

Standard antall titler som skal vises på
en side, defineres med innstillingen
Antall lån som skal vises per side.

Maksimalt antall nøkkelord
som vises

Antall nøkkelord som skal vises i en
nøkkelordsky

Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av vurderinger

Brukes ikke

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Brukes ikke

Bibliotekposter: felter*
Definer hvilke felter fra biblioteksposten som
skal vises.

Standard: Forfatter, Medietype,
Utgivelsesår, Tittel

Bibliotekposter:
sidekomponenter*

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver tittel fra LMS.

Standard: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde-kobling

Posttype: vis posttype
Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare
relevant hvis det er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Museumsposter:
sidekomponenter*

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver museumstittel

Standard: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde-kobling

Arkivposter: felter* Definer hvilke felter fra arkivposten som skal Standard: Forfatter, Medietype,
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

vises Utgivelsesår, Tittel

Arkivposter: sidekomponenter*
Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver arkivtittel

Standard: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde-kobling

Museumsposter: felter*
Definer hvilke felt fra museumsposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Medietype,
Utgivelsesår, Tittel

Antall lån som skal vises per
side

Antall titler som skal vises på en side fra starten;
5, 10, 25, 50 eller 100.

Standard: 10

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis utvidet informasjon Viser omslag i listen. Standard: usann

Url: Side for anbefalt
eksemplar

Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling.

Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Mine gebyrer
Denne portleten viser all aktiv gjeld og alle betalinger som en bruker har. Hvis bibliotekets betalingsleverandør er Nets (ikke
Easy fra Nets), kan brukeren også betale gjelden via Internett.

For andre betalingsleverandører, bruker du portletene Gebyrer og Betalingshistorikk.

Se også: Gebyrer og Betalingshistorikk

Opplysninger om gjeld leveres av LMS. Det er ingen kobling til titlene i denne portleten.

En avmerkingsboks vises ved siden av gebyret hvis det kan betales via internett.

Hvis serveren sender familieinformasjon, vises en nedtrekksliste med familiemedlemmer det er gebyrer for.

Familiemedlemmene vises i følgende rekkefølge:

1. gjeldende bruker

2. tilkoblede lånekort i den rekkefølgen de mottas fra LMS-en via ALMA

Portleten plasseres på siden /protected/charges, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider.

Brukergrensesnitt
Portleten viser informasjon om all gjelden brukeren har, og totalsummen vedkommende skylder. Hvis onlinebetaling er
tilgjengelig, kan brukeren velge hvilken del av gjelden som skal betales. Brukeren mottar først en bekreftelse på beløpet som
skal betales, og hvem det skal betales til. Hvis brukeren velger å fortsette, skjer det en omadressering til
betalingsleverandørens nettsted. Når betalingen er fullført, sendes brukeren tilbake til Arena, og en betalingsbekreftelse vises.
En liste over alle brukerens betalinger er tilgjengelig.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Aktivere
onlinebetaling?

Velg om Nets
onlinebetaling
skal være aktiv.

I aktiv modus vises en avmerkingsboks ved siden av gebyret (dersom
bibliotekssystemet har bestemt at dette gebyret ikke kan betales via internett,
vises ingen avmerkingsboks). I aktiv modus vises knappen Betal. Knappen
vises ikke i inaktiv modus. Standard: sann

Kobling til mine
gebyrer

Siden der
gebyrene vises

Standard: protected/profile
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Vise kolonnen for
beløp?

Viser ventende
gebyrer som ennå
ikke er lagt til
kontoen

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyrbeløp?

Viser ventende
gebyrer som er
lagt til kontoen

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyropphav?

Viser opphavet til
gebyret

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyrdato?

Viser datoen
gebyret legges til

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyrmerknad?

Viser merknader
hvis disse
foreligger

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyrtype?

Viser typen gebyr
for gebyrer som
ennå ikke er betalt

Standard: sann

Vise kolonnen for
betalingsdato?

Viser datoen da
betalingen ble
utført

Standard: sann

Vise kolonnen for
gebyr for
betalingstype?

Viser
betalingstypen for
gebyrer som ennå
ikke er betalt

Standard: sann

Vise liste over
betalingshistorikk?

Viser utførte
betalinger i en
liste

Standard: sann

Vise kolonne for
betalingsmåte?

Vis
betalingsmetode

Standard: sann

Mine lån
Portleten viser alle aktive lån for brukeren med viktig informasjon som forfallsdato. I denne portleten kan brukeren, avhengig
av konfigurasjon, for eksempel:

l Fornye ett eller flere av lånene

l Klikke på en tittel for å vise detaljene for katalogposten

l Se i hvilken filial lånene ble gjort, sammen med lånedato og forfallsdato

l Sorter listen med lån på forskjellige måter

Hvis serveren sender familieinformasjon, vises en nedtrekksliste med familiemedlemmer som har lån.

Familiemedlemmene vises i følgende rekkefølge:

1. gjeldende bruker

2. tilkoblede lånekort i den rekkefølgen de mottas fra LMS-en via ALMA

Portleten plasseres som standard på siden /protected/loans, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider.
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Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Standardhøyde på modalt
vindu

Høyden til popup-vinduet. Brukes bare med
eHUB

Standard: 375 piksler

Standardbredde på modalt
vindu

Bredden til popup-vinduet. Brukes bare med
eHUB

Standard: 500 piksler

Detaljside
Siden der resultatet vises hvis du klikker på
innlegget

Standard: results

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Eksemplarer vises på siden
Definer hvilke valg en bruker kan velge mellom
med hensyn til hvor mange titler som skal vises
på en side: 5, 10, 25 eller alle.

Standard antall titler som skal vises på
en side, defineres med innstillingen Velg
standard antall som vises per side.

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en
nøkkelordsky

Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av vurderinger

Brukes ikke

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten som
skal vises.

Standard: Forfatter, Medietype,
Utgivelsesår, Tittel

Sidealternativ: Vis elementer
for katalogposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver tittel fra LMS.

Standard: Kobling fra tittel, Omslagsbilde
som kobling

Sidealternativ: Vis posttype
Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare
relevant hvis det er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Poster: Vis elementer for
museumsposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver museumstittel

Standard: Kobling fra tittel, Omslagsbilde
som kobling

Poster: Vis arkivfelter *
Definer hvilke felter fra arkivposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Medietype,
Utgivelsesår, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver arkivtittel

Standard: Kobling fra tittel, Omslagsbilde
som kobling

Poster: Vis museumsfelt *
Definer hvilke felt fra museumsposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Medietype,
Utgivelsesår, Tittel

Velg standard antall som vises
per side

Antall titler som skal vises på en side fra start: 5,
10, 25 eller alle.

Standard: 10

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis utvidet informasjon Viser omslag i listen. Standard: usann

Sortering:
Sorteringsalternativer for lån

Definer hvilke alternativer som skal vises for
brukerens sortering av lån

Standard: Relevans, Fornyelse,
Forfatter, Tittel, Filial

Vinduformat for
strømmeinnhold

Kun eHUB, innebygd som del av side eller åpne
i nytt vindu (iFrame eller modalt vindu)

Url: Siden Anbefal denne
Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling.

Standard: protected/recommend
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst
treff

Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Min mediekurv
Denne portleten inneholder en mediekurv med titler som er samlet inn av en bruker, med følgende forskjeller avhengig av om
brukeren er logget på Arena eller ikke:

l Ikke logget på: Denne midlertidige kurven er bare tilgjengelig så lenge den aktuelle Arena-økten varer.

l Logg på (som gjest eller som Arena-bruker med brukernavn og passord): Denne permanente kurven er knyttet til
brukerkontoen. Nye titler legges i kurven når de velges.

Hvis en bruker logger på etter at han/hun først har lagt titler inn i en midlertidig kurv, lagres titlene i den permanente kurven.

Brukergrensesnitt
Titlene i mediekurven samles ved at brukeren klikker på knappen Legg til i mediekurv ved siden av en tittel i resultatlisten
eller katalogposten.

Mediekurven er tilgjengelig fra fanen Mine medier i standardinstallasjonen. Når mediekurven åpnes, vises titlene i kurven i en
resultatliste. Brukeren kan velge en eller flere titler fra listen (avmerkingsboks ved siden av hvert eksemplar), og deretter velge
en av følgende handlinger fra verktøylinjen:

l Send de valgte titlene i e-post.

l Skriv ut de valgte titlene. Dette viser en formatert liste som kan skrives ut, og åpner et utskriftsvindu.

l Last ned de valgte titlene. Dette viser en åpen dialogboks der brukeren kan velge hvor han/hun vil lagre filen.

l Slett fra listen.

l Reserver de valgte titlene. Denne handlingen åpner reservasjonspanelet.

Verktøylinjen har også funksjoner for sideveksling.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vær den første som
vurderer denne tittelen

Viser teksten Vær den første som
vurderer denne tittelen i vurderingsfeltet
når det ennå ikke er noen anmeldelse.

Standard: usann

Detaljert tittelinformasjon
Siden der resultatet vises hvis du klikker
på innlegget

Standard: results

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en
nøkkelordsky

Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i
en e-post.

Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis
det er mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet
ved siden av katalogpostteksten til
bestandsinformasjonen lenger nede på
samme side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten
som skal vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype,
Medietypeikon, Merknader, Inngår i, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en
arkivpost, en museumspost eller en
katalogpost – bare relevant hvis det er
poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Sidealternativ: Vis
søkefrase og antall treff

Velg å vise søkefrasen og antall treff
ovenfor listen med poster i søkeresultatet

Standard: sann

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

RSS-feed: antall titler
Antall titler som skal vises i en resultatliste
fra RSS-feeden.

Standard: 20

Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis arkivfelter*
Definer hvilke felter fra arkivposten som
skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis museumsfelt*
Definer hvilke felt fra museumsposten
som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en regional
reservasjon (reservasjoner utenfor eget
område).

Reservering: Tillat
regional reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager)
for aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på
datoen for Gyldig fra (dagens dato).
Håndteres av bibliotekssystemet for
aktive reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i
nedtrekkslisten, i stedet for et
forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du ikke se standard
hentested med en gang. Se også innstillingen
Reservering: Vis filialer i alfabetisk
rekkefølge.Standard: usann

Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet
for bare filialvalget), der brukeren skal
gjøre reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke vises, vises alle filialer
fra alle autoriteter i filialens
nedtrekksliste.Standard: sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Velg for å vise hentestedene i alfabetisk
rekkefølge (standard: sant). Merknad:

Denne må være usann hvis du ønsker å ta i bruk
standard hentested. Se innstillingen Reservering:
Vis «Velg hentested». Standard: sann

Reservering: Vis «Gyldig
fra»-dato for reserveringer

Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon.

Denne funksjonen må aktiveres i Admin:
Installasjonsdetaljer på Byrå-nivå. Kontakt Axiell
hvis denne endringen skal gjøres.

Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser når reserveringen avsluttes Standard: sann

Reservering: Sorter
autoritet i alfabetisk
rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk
rekkefølge.

Standard: sann

Vurderinger: Godkjenning
er nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før
den publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som
skal vises nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke på Vis mer.
Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder
denne posten nedenfor tittelen når det er
en anmeldelse, men ingen svar på
anmeldelsen.

Standard: usann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis arkivposter*
Definer hvilke felter fra arkivposten som
skal vises

Standard: Tittel, Omslagsbilde

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis utvidet informasjon
Velg hvilken utvidet informasjon som skal
vises: Tilgjengelighet, Omslag,
Vurderinger, Anmeldelser, Nøkkelord.

Standard: alle typer

Vis biblioteksposter*
Definer hvilke felter fra biblioteksposten
som skal vises.

Standard: Tittel, Omslagsbilde

Vis museumsposter*
Definer hvilke felt fra museumsposten
som skal vises

Standard: Tittel, Omslagsbilde

Vis reservasjonskobling
Velg om det skal være mulig å reservere
tittelen fra mediekurven

Standard: sann

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Sortering: Foretrukket
medietype: boost-verdi

Verdien for hvordan den valgte foretrukne
medietypen skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket byrå

Verdien for hvordan det valgte foretrukne
byrået skal prioriteres.

Verdien er angitt i portleten Admin:
Installasjonsdetaljer.
Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket språk

Verdien for hvordan det valgte foretrukne
språket skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-faktor for
utgivelsesdato

Verdien for hvordan nye titler skal
prioriteres.

Standard: 0

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results

Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Url: Siden Anbefal denne
Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling.

Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
flest treff

Standard: 7
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
minst treff

Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Se også: Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og utgivelsesdato

Mine meldinger
Portleten mottar varsler fra Nyhetsagent. Meldingssystemet er et internt system i Arena. Administratoren kan sende meldinger
til alle brukere fra byrået. Bare disse generelle meldingene kan sendes. Det er ikke mulig å sende meldinger til en bestemt
bruker.

Sluttbrukergrensesnitt
Til den typiske brukeren viser den en liste over meldinger i innboksen. Uleste meldinger vises i fet skrift. Leste meldinger vises
i normal skrift. Listen består av emnet, avsender og dato/tidspunkt da den ble mottatt.

Brukeren klikker på meldingen for å lese den. Hele meldingen vises over listen. For å slette en melding haker brukeren av i
avmerkingsboksen for meldingen og klikker deretter på Slett-knappen.

Administratoren har en kobling til en utboksfunksjon , der alle meldinger som har vært sendt, står oppført (hvis de ikke er
slettet), samt hvor mange mottakere det er, og hvor mange mottakere som har lest en melding. Fra dette stedet er det også
mulig å sende en ny melding til brukerne av biblioteket, arkivet eller museet.

Det finnes en verktøylinje med sorteringsalternativer. Disse omfatter Sorter på emne, Avsender, Medlem (bibliotek) og Dato.

Portleten åpnes normalt fra fanen Mine sider og fra portleten Konto.

Se også: Nyhetsagent og Konto

Oppsett
Følgende elementer i portleten kan konfigureres.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis Sorter på dato Velg hvis brukeren skal kunne sortere etter dato Standard: sann

Vis Sorter på avsender Velg hvis brukeren skal kunne sortere etter avsender Standard: sann

Vis Sorter på emne Velg hvis brukeren skal kunne sortere etter emne Standard: sann

Vis Sorter på tittel Velg hvis brukeren skal kunne sortere etter tittel Standard: sann

Vis Sorter på bibliotek Størrelsen på miniatyrbildene i bildegalleriet. Standard: sann

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

Brukergrensesnitt
Portleten viser titlene som brukeren har vurdert. Ved å klikke på en tittel kan brukeren vise mer informasjon i detaljene for
posten.

Portleten plasseres som standard på siden /protected/reviews, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider
under Mine saker.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vær den første som Velg for å vise Vær den første som Standard: usann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

vurderer denne tittelen
vurderer denne tittelen under tittelen når
tittelen ikke har noen anmeldelser

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Detaljert informasjon
Siden der resultatet vises hvis du klikker på
innlegget

Standard: #results

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en
nøkkelordsky

Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en
e-post.

Standard: 50

Antall navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det
er mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet
ved siden av katalogpostteksten til
bestandsinformasjonen lenger nede på
samme side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten
som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietypeikon,
Merknader, Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver,
Format, Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for katalogposter
*

Definer hvilke panelknapper som skal vises
for hver tittel fra LMS: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde som kobling

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis posttype

Velg om posten skal vises som en
arkivpost, en museumspost eller en
katalogpost – bare relevant hvis det er
poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Poster: Vis elementer for
museumsposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises
for hver museumstittel: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde som kobling

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter *
Definer hvilke felter fra arkivposten som
skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle,
Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises
for hver arkivtittel: Kobling fra tittel,
Omslagsbilde som kobling

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt *
Definer hvilke felt fra museumsposten som
skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle,
Tittel

Vurderinger: Godkjenning
er nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før
den publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal Maksimalt antall tegn i en vurdering som Hele vurderingen vises ved å klikke på Vis mer.
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lengde på første vurdering skal vises nedenfor tittelen. Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder
denne posten nedenfor tittelen når det er
en anmeldelse, men ingen svar på
anmeldelsen.

Standard: usann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis utvidet informasjon
Velg hvilken utvidet informasjon som skal
vises: Tilgjengelighet, Omslag,
Vurderinger, Anmeldelser, Nøkkelord.

Standard: omslag

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

URL: Siden Anbefal denne
Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling.

Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest
treff

Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
minst treff

Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Mine siste katalogsøk
I denne portleten kan brukeren se nye katalogsøk, utført i Arena i den spesifikke leseøkten (det vil si på den bestemte PC-en
som er brukt). Du trenger ikke være logget på for å se en liste over nye søk.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Maksimalt antall tegn
som vises i søket

Definer hvor mye av søkefrasen som skal vises (antall tegn) Standard: 20

Antall
navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer enn én side Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Navnet til siden for
søkeresultater

Siden der resultatet skal vises når du klikker på et av de lagrede søkene
Standard:
search

Vis koblingen «Hjelp»
Standard:
usann

Vis «Søkehistorikk» Gjør det mulig å fjerne søket
Standard: Fjern
dette søket

Vis panelknapper Velg hvor panelknappene skal vises, i toppteksten eller bunnteksten

Jokertegn som vises
når søket forkortes

Definer hvordan du avslutter søkefraser som overskrider antallet tegn som er
definert under Maksimalt antall tegn som vises i søket

Standard: ...

Mine siste søk etter artikler
I denne portleten kan brukeren se nye artikkelsøk, utført i Arena i den spesifikke leserøkten (det vil si på den bestemte PC-en
som er brukt). Du trenger ikke være logget på for å se en liste over nye søk.
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Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Maksimal lengde på
søk som vises

Definer hvor mye av søkefrasen som skal vises (antall tegn) Standard: 20

Antall
navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer enn én side Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Navnet til siden for
søkeresultater

Siden der resultatet skal vises når du klikker på et av de lagrede søkene
Standard:
articles

Vis koblingen «Hjelp»
Standard:
usann

Vis «Søkehistorikk» Gjør det mulig å fjerne søket
Standard: Fjern
dette søket

Vis panelknapper Velg hvor panelknappene skal vises, i toppteksten eller bunnteksten

Jokertegnendelse
Definer hvordan du avslutter søkefraser som overskrider antallet tegn som er
definert under Maksimalt antall tegn som vises i søket

Standard: ...

Mine reserveringer
Denne portleten viser alle reservasjoner for brukeren samt viktig informasjon, for eksempel tidsperioden reservasjonene er
gyldige.

Hvis serveren sender familieinformasjon, vises en nedtrekksliste med familiemedlemmer som har reservasjoner.

Familiemedlemmene vises i følgende rekkefølge:

1. gjeldende bruker

2. tilkoblede lånekort i den rekkefølgen de mottas fra LMS-en via ALMA

Portleten plasseres som standard på siden /protected/reservations, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine
sider.

Brukergrensesnitt
Brukeren får tilgang til portleten via menyen Mine sider . Portleten viser alle reservasjoner for brukeren. Ved å klikke på en
tittel i listen åpnes detaljene for posten. Avhengig av konfigurasjonen kan listen også vise gyldige til- og fra-datoer, valgt
hentested og brukerens plass i reservasjonskøen. Hvis reservasjonen har en spesiell status, vises også dette.

Listen kan sorteres på mange forskjellige måter.

Hvis LMS tillater det, kan brukeren endre reservasjonsdatoer og hentested, eller slette reservasjonen. Brukeren kan også
legge til tittelen i sin egen medieliste.

Merknad:
Hvis du bruker reserveringssortering, må konfigurasjonsinnstillingen Reserveringsgruppe ha en verdi for at Arena skal
kunne lagre reserveringssorteringen.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sortering på tilgjengelighet Brukes ikke

Vær den første som vurderer
denne tittelen

Viser teksten Vær den første som vurderer
denne tittelen i vurderingsfeltet når det ennå ikke
er noen anmeldelse.

Standard: usann

Detaljert port
Siden der resultatet vises hvis du klikker på
innlegget

Standard: results
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Gå til neste side etter
reservasjon

Hvis brukeren har et lånekort i flere byråer, vil det
være en egen reservasjonsside for hvert byrå.
Velges hvis brukeren automatisk skal gå til neste
side etter en reservasjon.

Standard: sann

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en nøkkelordsky Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-
post.

Standard: 50

Antall navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er
mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet ved
siden av katalogpostteksten til
bestandsinformasjonen lenger nede på samme
side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten som skal
vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Medietypeikon, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format,
Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis elementer
for katalogposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver tittel fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis posttype
Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare relevant
hvis det er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Poster: Vis elementer for
museumsposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter *
Definer hvilke felter fra arkivposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle,
Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for
hver arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt *
Definer hvilke felt fra museumsposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle,
Tittel

Reserveringsgruppe
Denne innstillingen må ha en verdi for at Arena
skal kunne lagre reservasjonssorteringen.

Brukes bare av RNIB. Standard: blank

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale

Tekst som skal vises på en regional reservasjon
(reservasjoner utenfor eget område).
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

reservasjoner

Reservering: Tillat regional
reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager) for
aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på datoen for
Gyldig fra (dagens dato). Håndteres av
bibliotekssystemet for aktive reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en reservering bare
med et klikk på reserveringsknappen, uten å
velge et hentested eller en interesseperiode.
Etter det endres reserveringen under Mine
reserveringer.

Standard: usann

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i nedtrekkslisten, i
stedet for et forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du ikke se
standard hentested med en gang. Se
også innstillingen Reservering: Vis
filialer i alfabetisk rekkefølge. Standard:
usann

Reservering: Vis knappen
«Avbryt reservering»

Tillater brukeren å stenge reservasjonsvinduet. Standard: sann

Reservering: Vis autoritet ved
reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet for bare
filialvalget), der brukeren skal gjøre
reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke vises, vises
alle filialer fra alle autoriteter i filialens
nedtrekksliste. Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon. Standard: usann

Reservering: Sorter autoritet i
alfabetisk rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk
rekkefølge.

Standard: sann

Vurderinger: Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før den
publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som skal
vises nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke på
Vis mer. Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder denne
posten nedenfor tittelen når det er en
anmeldelse, men ingen svar på anmeldelsen.

Standard: usann

Vis «Sorter på hentes
senest»

Tillater sortering etter siste hentedato Standard: sann

Vis «Autoritet»
Viser også organisasjonsvalget (i stedet for bare
filialvalget), der brukeren skal gjøre
reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke vises, vises
alle filialer fra alle autoriteter i filialens
nedtrekksliste. Standard: usann

Vis knappen «Rediger»
Velg om brukeren skal kunne redigere
hentestedet og datoene for perioden da
reservasjonene er gyldige.

Standard: sann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis «Hentested» Viser de valgte hentestedene ved reservasjon. Standard: sann

Vis «Hentes senest» Viser når reservasjonen må hentes. Standard: sann

Vis «Hentenummer» Viser hentenummeret for en reservasjon. Standard: sann

Vis «Plass i køen» Viser brukerens plass i køen for tittelen. Standard: sann

Vis knappen «Fjern»
Tillater at brukeren fjerner en eksisterende
reservasjon.

Standard: sann
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Vis «Reserveringsgruppe» Brukes bare av RNIB.

Vis «Reserveringsdato» Vis datoen da reservasjonen ble gjort. Standard: usann

Vis
«Reserveringsinformasjon»

Viser en merknad om reservasjonen, ved behov. Standard: sann

Vis «Sekvensnummer»
Viser reservasjonens sekvensnummer slik at
brukeren kan gjøre endringer.

Brukes bare av RNIB. Standard: usann

Vis «Gyldig fra-dato» Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann

Vis «Gyldig til-dato» Viser når reserveringen avsluttes. Standard: sann

Vis knappen «Lagre
rekkefølge»

Vis knappen «Lagre rekkefølge» . Brukes bare av RNIB. Standard: usann

Vis søkedekorasjoner
Velg hvilken utvidet informasjon som skal vises:
Tilgjengelighet, Omslag, Vurderinger,
Anmeldelser, Nøkkelord.

Vis knappen Type Brukes bare av RNIB. Standard: sann

Vis filialer i alfabetisk
rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk rekkefølge. Standard: sann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis manuell sortering
Lar brukeren sortere reservasjonene manuelt
(trinn 1, knyttet til Vis sortering på Min
rekkefølge).

Brukes bare av RNIB. Standard: usann

Vis merknad
Viser et merknadsfelt, det vil si der tidsskriftvolum
og utgavenummer defineres.

Standard: sann

Vis «Gyldig fra»-dato for
reserveringer

Gjør Gyldig fra-datoen redigerbar. Standard: sann

Vis «Gyldig til»-dato for
reserveringer

Gjør Gyldig til-dato redigerbar. Standard: sann

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Vis sortering på «Gyldig fra» Tillater sortering etter Gyldig fra-dato. Standard: sann

Vis sortering på «Forfatter» Tillater sortering etter forfatter. Standard: sann

Vis sortering på
«Klassifisering»

Tillater sortering etter klassifisering. Standard: sann

Vis sortering på «Hentested» Tillater sortering på hentested. Standard: sann

Vis sortering på
«Hentenummer»

Tillater sortering på hentenummer. Standard: sann

Vis sortering på «Plass i
køen»

Tillater sortering etter kønummer. Standard: sann

Vis sortering på «Status» Tillater sortering etter status. Standard: sann

Vis sortering på «Gyldig til» Tillater sortering etter Gyldig til-dato. Standard: sann

Vis sortering på «Min
rekkefølge»

Tillater brukeren å sortere i en egen rekkefølge
(trinn 2, knyttet til Vis manuell sortering)

Brukes bare av RNIB. Standard: usann

Sortering: Sorteringsretning
Stigende eller synkende rekkefølge som
standard.

Standard: Synkende

Sortering: Sorter på Valg for standard sorteringsrekkefølge Standard: Forfatter

Url: Siden Anbefal denne Siden hvor brukeren kan sende en Standard: protected/recommend
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tittelanbefaling.

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Mine anmeldelser
I denne portleten kan Arena-brukeren vise en fullstendig liste over alle titlene med egne vurderinger, utført i nåværende Arena
eller i andre Arena-biblioteker med samme Arena-brukernavn. Brukeren kan redigere vurderinger, slette vurderinger og legge
til titler i mediekurven fra listen. Portleten har flere sorteringsmuligheter (angitt i konfigurasjon).

Portleten plasseres på siden protected/reviews, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider under Mine
saker.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sortering på
tilgjengelighet

Brukes ikke

Vær den første som
vurderer denne tittelen

Viser teksten Vær den første som vurderer denne
tittelen i vurderingsfeltet når det ennå ikke er noen
anmeldelse.

Standard: usann

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Maksimalt antall
nøkkelord som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en nøkkelordsky Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-post. Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer
enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen
fra panelet
Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet ved siden
av katalogpostteksten til bestandsinformasjonen
lenger nede på samme side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
utvidet informasjon

Velg hvilken utvidet informasjon som skal vises:
Tilgjengelighet, Omslag, Vurderinger, Anmeldelser,
Nøkkelord.

Standard: alle typer

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten som skal
vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Medietypeikon, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format,
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Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for
katalogposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
tittel fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare relevant
hvis det er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Vis søkeresultat Skal ikke brukes

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

Foretrukket språk
Velg foretrukket språk, det vil si språket som skal
vises først.

Se Foretrukket medietype/språk/byrå.
Standard: blank

Foretrukket medietype
Velg hvilken medietype som skal vises i listen over
poster (hvis denne medietypen er tilgjengelig).

Eventuelle andre medietyper grupperes.

RSS-feed: antall titler
Antall titler som skal vises i en resultatliste fra RSS-
feeden.

Standard: 20

RSS: Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis elementer for
museumspost

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter * Definer hvilke felter fra arkivposten som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt
*

Definer hvilke felt fra museumsposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en regional reservasjon
(reservasjoner utenfor eget område).

Reservering: Tillat
regional reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager)
for aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på datoen for
Gyldig fra (dagens dato). Håndteres av
bibliotekssystemet for aktive reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en reservering bare
med et klikk på reserveringsknappen, uten å velge
et hentested eller en interesseperiode. Etter det
endres reserveringen under Mine reserveringer.

Standard: usann

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i nedtrekkslisten, i
stedet for et forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du ikke se
standard hentested med en gang. Se også
innstillingen Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge. Standard: usann

Reservering: Vis
knappen «Avbryt
reservering»

Tillater brukeren å stenge reservasjonsvinduet. Standard: sann
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Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet for bare
filialvalget), der brukeren skal gjøre reserveringen.

Standard: sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk rekkefølge.

Denne må være usann hvis du ønsker å ta
i bruk standard hentested. Se innstillingen
Reservering: Vis «Velg hentested».
Standard: sann

Reservering: Vis «Gyldig
fra»-dato for
reserveringer

Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon. Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser når reserveringen avsluttes. Standard: sann

Reservering: Sorter
autoritet i alfabetisk
rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk rekkefølge. Standard: sann

Vurderinger:
Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før den
publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første
vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som skal vises
nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke på Vis
mer. Standard: 1000

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder denne posten
nedenfor tittelen når det er en anmeldelse, men
ingen svar på anmeldelsen.

Standard: usann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Sortering: Standard
sorteringsfelt

Velg hvilket felt som skal være standard
sorteringsfelt.

Standard: relevans

Sortering: tilgjengelige
felter

Velg feltene som skal vises, det vil si alternativene
som brukeren har til å sortere titlene i resultatet.

Standard: Forfatter, Utgivelsesår,
Relevans, Tittel

Sortering:
Visningsrekkefølge for
felter

Velg rekkefølgen på visningen av feltene over.

Sortering: Foretrukket
medietype: boost-verdi

Verdien for hvordan den valgte foretrukne
medietypen skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket byrå

Verdien for hvordan det valgte foretrukne byrået
skal prioriteres.

Verdien er angitt i portleten Admin:
Installasjonsdetaljer. Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket språk

Verdien for hvordan det valgte foretrukne språket
skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-faktor
for utgivelsesdato

Verdien for hvordan nye titler skal prioriteres. Standard: 0

Sortering:
Sorteringsretning

Stigende eller synkende rekkefølge som standard. Standard: Synkende

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results
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Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Url: Siden Anbefal denne Siden hvor brukeren kan sende en tittelanbefaling. Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Se også: Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og utgivelsesdato

Mine lagrede katalogsøk
I denne portleten kan Arena-brukeren se sine lagrede katalogsøk og også abonnere på søk.

Etter et katalogsøk kan brukeren klikke på Lagre søk i den øverste menyen. Brukeren skriver deretter inn et navn og en
beskrivelse på søket, og kan også velge å få en varsling når det er nye materialer på nettstedet som stemmer med søket som
er lagt til i katalogen.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Antall navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er
mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Hent inn lagrede søk fra det
nåværende nettstedet

Viser søk fra flere biblioteker/arkiver/museer
eller bare dette nettstedet

Innstillingen gjelder bare i fellesbaser
Standard: sant, kun for dette nettstedet

Navnet til siden for
søkeresultater

Siden der resultatet skal vises når du klikker på
et av de lagrede søkene

Standard: search

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis «Søkehistorikk» Velg elementene som skal vises i portleten
Standard: Fjern dette søket,
Artikkelnummer, Nyhetsservice

Vis panelknapper Velg komponentene som skal vises i portleten Standard: alle felter

Bruk LMS som varslingsmåte Brukes bare av RNIB.

Mine lagrede søk etter artikler
I denne portleten kan Arena-brukeren se lagrede artikkelsøk og også abonnere på artikkelsøk.

Etter et søk etter artikler på nettstedet kan brukeren klikke på Lagre søk i den øverste menyen. Brukeren skriver deretter inn et
navn og en beskrivelse på søket, og han eller hun kan også velge å få en varsling når det er nye artikler på nettstedet som
stemmer med søket.

Portleten plasseres som standard på siden /protected/profile og du finner den under Mine saker.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Antall navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er
mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10
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Hent inn lagrede søk fra det
nåværende nettstedet

Viser søk fra flere biblioteker/arkiver/museer
eller bare dette nettstedet

Innstillingen gjelder bare i fellesbaser
Standard: sant, kun for dette nettstedet

Navnet til siden for
søkeresultater

Siden der resultatet skal vises når du klikker på
et av de lagrede søkene

Standard: search

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis «Søkehistorikk» Velg elementene som skal vises i portleten
Standard: Fjern dette søket,
Artikkelnummer, Nyhetsservice

Vis panelknapper Velg komponentene som skal vises i portleten Standard: alle felter

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

Portleten plasseres på siden \protected\user-tags, og i standardinstallasjonen kan den nås fra fanen Mine sider under Mine
saker.

Sluttbrukergrensesnitt
Brukeren ser alle sine egne, brukte nøkkelord. For hvert nøkkelord vises antall ganger det er brukt når pekeren beveges over
nøkkelordet.

Når brukeren klikker på et nøkkelord, vises titlene nedenfor nøkkelordene i portleten.

Brukeren kan slette et nøkkelord fra en tittel ved å bruke det grå minus-ikonet ved siden av nøkkelordet i tittelpresentasjonen,
eller slette nøkkelordet som brukeren har lagt til fra alle titlene ved hjelp av det røde krysset.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sortering på
tilgjengelighet

Brukes ikke

Vær den første som
vurderer denne tittelen

Viser teksten Vær den første som vurderer denne
tittelen i vurderingsfeltet når det ennå ikke er noen
anmeldelse.

Standard: usann

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holdings

Maksimalt antall
nøkkelord som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en nøkkelordsky Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-post. Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer
enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen
fra panelet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet ved siden
av katalogpostteksten til bestandsinformasjonen
lenger nede på samme side.

Standard: sann
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Tilgjengelighet

Sidealternativ: Vis
utvidet informasjon

Velg hvilken utvidet informasjon som skal vises:
Tilgjengelighet, Omslag, Vurderinger, Anmeldelser,
Nøkkelord.

Standard: alle typer

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten som skal
vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Medietypeikon, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format,
Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for
katalogposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
tittel fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare relevant
hvis det er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

Foretrukket språk
Velg foretrukket språk, det vil si språket som skal
vises først.

Standard: blank

Foretrukket medietype
Velg hvilken medietype som skal vises i listen over
poster (hvis denne medietypen er tilgjengelig).

Eventuelle andre medietyper grupperes.

RSS-feed: antall titler
Antall titler som skal vises i en resultatliste fra RSS-
feeden.

Standard: 20

RSS: Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis elementer for
museumspost

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter * Definer hvilke felter fra arkivposten som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt
*

Definer hvilke felt fra museumsposten som skal
vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse,
Utgave, Ekstern kobling, Språk,
Medietype, Merknader, Inngår i,
Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en regional reservasjon
(reservasjoner utenfor eget område).

Reservering: Tillat
regional reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager)
for aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på datoen for
Gyldig fra (dagens dato). Håndteres av
bibliotekssystemet for aktive reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en reservering bare
med et klikk på reserveringsknappen, uten å velge
et hentested eller en interesseperiode. Etter det
endres reserveringen under Mine reserveringer.

Standard: usann
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Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i nedtrekkslisten, i
stedet for et forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du ikke se
standard hentested med en gang. Se også
innstillingen Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge.Standard: usann

Reservering: Vis
knappen «Avbryt
reservering»

Tillater brukeren å stenge reservasjonsvinduet. Standard: sann

Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet for bare
filialvalget), der brukeren skal gjøre reserveringen.

Standard: sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk rekkefølge.

Denne må være usann hvis du ønsker å ta
i bruk standard hentested. Se innstillingen
Reservering: Vis «Velg hentested».
Standard: sann

Reservering: Vis «Gyldig
fra»-dato for
reserveringer

Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon. Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser når reserveringen avsluttes. Standard: sann

Reservering: Sorter
autoritet i alfabetisk
rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk rekkefølge. Standard: sann

Vurderinger:
Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før den
publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første
vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som skal vises
nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke på Vis
mer. Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder denne posten
nedenfor tittelen når det er en anmeldelse, men
ingen svar på anmeldelsen.

Standard: usann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Sortering: Foretrukket
medietype: boost-verdi

Verdien for hvordan den valgte foretrukne
medietypen skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket byrå

Verdien for hvordan det valgte foretrukne byrået
skal prioriteres.

Verdien er angitt i portleten Admin:
Installasjonsdetaljer. Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket språk

Verdien for hvordan det valgte foretrukne språket
skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-faktor
for utgivelsesdato

Verdien for hvordan nye titler skal prioriteres. Standard: 0

Sortering:
Sorteringsretning

Stigende eller synkende rekkefølge som standard. Standard: Synkende

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results
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Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Url: Siden Anbefal denne Siden hvor brukeren kan sende en tittelanbefaling. Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Se også: Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og utgivelsesdato

Navigering
Denne portleten brukes til å navigere i de underliggende sidene. Konfigurasjonen tillater flere ulike kombinasjoner av
navigeringsstiler. Innholdet i portleten er tilpasset den aktuelle brukergruppen og siden det vises på (avhengig av visningsstil)
og kan ikke endres. Det som vises i portleten, er dynamisk og baserer seg på de eksisterende sidene til nettstedet.

Portleten ligger under Innholdsstyring.

Tilpassing
Kantlinjer kan skjules i vinduets utseende og funksjonalitet.

Oppsett
Visningsstil

Innstilling Beskrivelse

Egendefinert

Topptekst: Toppteksten over navigeringstreet.

Rotside: Siden lengst oppe i treet.

Rot-layout-nivå: Antall nivåer som skal vises i treet.

Inkluderte layouter og nestede underordninger: Brukes ikke

Relativ med søkebane Viser hovedpostside med gjeldende side, men ikke undersider

Fra nivå 2 med tittel Viser undersider på to nivåer

Fra nivå 1 med tittel Viser gjeldende side med underliggende sider på ett nivå.

Fra nivå 1 Viser underliggende sider på ett nivå under gjeldende side.

Fra nivå 1 til alle undernivåer Viser alle undersider fra gjeldende side på alle nivåer.

Fra nivå 0 Viser fullstendig brukergruppe-/organisasjonsnavigering (gjeldende side i annen type).

Punktstil
Velg mellom prikker og punkt.

Betalingshistorikk
Denne portleten viser en liste over betalingene til en Arena-bruker. Denne portleten skal brukes hvis du bruker Swish, Easy
fra Nets, SIX Payment, WorldPay, Barclay, Capita Online, Capita Payment, Civica Payment, Civica Online, ITEOS,
pmPayment eller PayTrail som betalingsleverandør. Det brukes i kombinasjon med portleten Gebyrer. For Nets (ikke Easy fra
Nets) som betalingsleverandør, bruk portleten Mine gebyrer.
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Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-post. Standard: 50

Antall sider til lesing Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer enn én side Standard: 5

Antall titler per side Antall poster som skal vises på en side Standard: 10

Betalingsfelter
Velg hvilke felter som skal vises i tabellen: Betalingsdato, Gebyrtype,
Betalingstype, Beløp, Betalingsmetode, Merknad

Standard: alle felter
bortsett fra Merknad

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Sideelementer
Velg hvilke komponenter som skal vises på siden: Navigering øverst,
Navigering nederst.

Standard: alle felter

Vis resultater Brukes ikke

Se også: Gebyrer og Mine gebyrer

Aktivering av Swish
Portletene Gebyrer og Betalingshistorikk støtter Swish.

Følgende kreves for å begynne å ta i bruk Swish:

l Biblioteket inngår en avtale med banken sin, og banken sørger for registrering hos Swish.

l Når banken informerer biblioteket om at oppsettet er fullført, må biblioteket sende sertifikatet, passord og
betalingsalias (Swish-nummeret, f.eks. 1230236836) til Axiell.

l Axiell fullfører den nødvendige konfigurasjonen.

Aktivering av Swish for Easy fra Nets
Portletene Gebyrer og Betalingshistorikk støtter Easy fra Nets, inkludert Swish.

Følgende er påkrevd for å begynne å bruke Easy, inkludert Swish:

l Å signere en kontrakt med Nets for å opprette en Easy Live-konto. Nets er ansvarlig for denne prosessen og det kan
ta anslagsvis 1–2 uker før kontoen aktiveres av Nets.

l En bankkonto for å motta betalinger.

l Gir Axiell utsjekkingsnøkkelen og den hemmelige nøkkelen for Easy Live-kontoen.

Innkjøpsforslag
Denne portleten gjør det mulig for brukeren å sende en forespørsel om innkjøp til biblioteket, arkivet eller museet. Brukeren
må være logget på med et lånekortnummer + PIN-kode, men trenger ikke ha en Arena-konto. Meldingen sendes til
mottakeren som er angitt i portleten Admin: installasjonsdetaljer. Meldingen som biblioteket mottar, inneholder ikke lånerens
brukernavn eller e-postadresse – kun en unik låner-ID.

Brukergrensesnitt
Et e-postskjema presenteres for brukeren. Brukerens navn blir automatisk overført til skjemaet, som er e-postadressen hvis
brukeren har en e-postadresse i profilen sin. Brukeren gir informasjon om tittelen han eller hun foreslår at biblioteket, arkivet
eller museet skal kjøpe, og sender meldingen. I et multi-agency-miljø kan brukeren også velge bibliotekssystemets bibliotek,
arkiv eller museum forespørselen skal rettes til.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

E-postadresse til
byrå

Hvis en e-postadresse fylles ut her, vil innkjøpsforespørselen bli sendt til den
adressen. Blir feltet stående tomt, vil e-postadressen i portleten Installasjon bli
brukt.

Standard: tom
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Standard
avsenderadresse

Adressen som biblioteket vil se som avsenderadresse i e-posten.

E-postemne Emneteksten

Vise
lånekortnummer i
e-poster?

Velg om bruker-ID-en skal vises i e-posten Standard: sann

Inntastingsfelt
Velg hvilke felter som skal vises: Navn, Melding, Forfatter, Tittel, Medietype,
Utgiver, Språk og ISBN/ISSN

Standard: alle felter

Obligatoriske felter Velg hvilke felter som skal være obligatoriske
Standard: Navn, E-
post, Tittel,
Medietype

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Se også: Admin: Installasjonsdetaljer

Anbefal tittel
Denne portleten gjør at brukeren kan anbefale en tittel eller artikkel til en venn. Den finnes i portletene Søkeresultater,
Katalogpost og Artikler: Artikkeldetaljer. Du aktiverer Anbefal tittel i de portletene hvor du ønsker at den skal vises. Brukeren
må være logget på Arena for å bruke denne portleten.

Brukergrensesnitt
Når brukeren krysser av for Anbefal denne-knappen, åpnes det et e-postskjema. Brukeren fyller ut e-postadressen til
personen som skal tipses, sin egen e-postadresse, emne og melding. Tittelinformasjonen inkluderes automatisk i
brødteksten.

Oppsett
Denne portleten skal ikke konfigureres.

Se også: Søkeresultater, Katalogpost og Artikler: Artikkeldetaljer

Resultatliste
I denne portleten kan du vise lister fra lagrede katalogsøk. Det betyr at portleten ikke tilsvarer en bruker eller et beslektet søk. I
stedet produseres resultatene av et parameter som inneholder søkeinformasjonen. Den brukes til å presentere allerede
ferdige lister på ulike steder på nettstedet.

Se også Artikler: Søk

Listene brukes på følgende to måter:

l Parameteret inneholder et fastsatt søk. Søket er ikke relatert til noen andre søk eller innhold. Det kan for eksempel
brukes til å presentere titlene som er lagt til i katalogen siste måned, og vise dem på velkomstsiden. Parameteren
ville da være noe sånt som mediaClass:book, og sorteringen være angitt i synkende år. På denne måten tilbyr
portleten en enkel måte å sikre at velkomstsiden alltid er oppdatert.

l Parameteren inneholder et søk som bruker informasjon fra andre artikler som presenteres på siden. Den kunne for
eksempel brukes til å vise andre titler fra forfatteren, som for tiden vises i katalogpostdetaljene.

I tillegg til å vise dataene fra katalogposten kan du for eksempel gjøre det mulig å klikke på tittelen for å vise katalogpostsiden,
vise tilgjengelighet og plassere tittelen i mediekurven.

Innstillinger
Innstilling Beskrivelse Kommentar

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holding
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Søk
Søkestreng som bestemmer listen som
skal vises.

Hvis denne parameteren er tom, vil det eksterne
søket ($externalQuery) bli brukt.

Skriv inn liste-ID-en som er hentet fra BOOK-IT for å
vise en liste fra BOOK-IT. For å vise en toppliste fra
Quria, legger du til prefikset toplist: før ID-en til
topplisten som du henter fra Quria. For disse listene
velger du Navngitt liste for Søketype.

Søketype Her angir du hvor søket skal utføres

Indekssøk: for søk i Solr-indeksen ved å bruke
Arena koder og prefikser
Fulltekst: søketermen sendes til bibliotekssystemet
for et bestemt søk
Navngitt liste: for søk ved å bruke en navngitt liste
(liste-ID) i bibliotekssystemet
Generelt søk: søketermen sendes til
bibliotekssystemet for et generelt søk ved å bruke
bibliotekssystemets koder og kvalifikatorer
Merknad: Når det gjelder søketypene som sendes til
bibliotekssystemet, er sortering ikke tilgjengelig for
portleten.

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results

URL: Siden Anbefal
denne

Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling

Standard: protected/recommend

Rekkefølge på AddThis-
tjenester

Velg hvilken rekkefølge de forskjellige
sosiale tjenestene skal vises i.

Autoritet
Velg organisasjonen som resultatlisten
skal begrenses til

Vær den første som
vurderer denne tittelen

Viser teksten Vær den første som
vurderer denne tittelen i vurderingsfeltet
når det ennå ikke er noen anmeldelse.

Standard: usann

Velg hvilke AddThis-
tjenester som skal vises

Velg hvilke AddThis-tjenester som skal
vises fra Facebook like, Facebook,
Twitter, LinkedIn, Gmail og Compact
toolbox.

Velg hva som skjer når
Facebook-likerknappen
trykkes på

Velg om du vil vise Facebook-
likerknappen eller knappen Anbefal
sammen med artikkelen

Standard: ingen valg

Velg hvordan Facebook-
likerknappen skal vises

Hvordan antall Facebook-liker vises Standard: ingen valg

Utløpstid i sekunder for
cache

Hvor lang tid (i sekunder) innholdet i
portleten bufres.

Det vil da ta opptil den angitte tiden før endringene i
innholdet blir synlige, noe som vil forbedre ytelsen.
Standard: 0 s

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et
Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater,
Nøkkelord: nøkkelordsky.
Standard: alle felter Se også: Fuzzy-søk og
likhetsfaktoren

Likhetsfaktor i fuzzy-søk –
område 0,0–1,0

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0 og
1. Jo høyere verdi, jo mer vil
søkeresultatet likne på den opprinnelige
søkestrengen.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater,
Nøkkelord: nøkkelordsky.
Standard: 0,5
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Grupperte resultater:
Grupperingsfelt

Bestem hva som skal grupperes i
søkeresultatene

Forfatter betyr at både alle poster med samme tittel
og forfatter i søkeresultatet og over-/underordnede
poster vil bli gruppert.

Grupperte resultater: Hovedpost/delpost betyr at
en hovedpost bare vil bli gruppert når den
forekommer sammen med en delpost.

Grupperte resultater:
Sorter på

Velg sorteringsalternativer for
grupperesultater som brukeren kan velge
mellom

Standard: alle felter

Grupperte resultater:
Sorteringsrekkefølge
inne i listen

Standard sorteringsrekkefølge for feltene

Gruppering: Maksimalt
antall grupperte titler

Maksimalt antall elementer i en gruppe
ved eksempelvis gruppering av alle
medier for en tittel

Standard: 100

Maksimalt antall
nøkkelord som skal vises

Antall nøkkelord som skal vises i en
nøkkelordsky

Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i
en e-post.

Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis
det er mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side
Maksimum: 21
Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen
fra panelet
Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet
ved siden av katalogpostteksten til
bestandsinformasjonen lenger nede på
samme side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
utvidet informasjon

Velg hvilken utvidet informasjon som skal
vises: Tilgjengelighet, Omslag,
Vurderinger, Anmeldelser, Nøkkelord,
Grupperte resultater.

Omfanget for den utvidede informasjonen som
vises, påvirker Arenas ytelse. Vurder derfor hvilke
data du vil vise.
Standard: Omslag

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter*

Definer hvilke felter fra biblioteksposten
som skal vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Medietypeikon,
Merknader, Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format,
Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for
katalogposter*

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver tittel fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en
arkivpost, en museumspost eller en
katalogpost – bare relevant hvis det er
poster fra mer enn én filial.

Standard: usann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sidealternativ: Vis
søkeresultat

Ikke endre denne innstillingen (sant)

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

Foretrukket språk
Velg foretrukket språk, det vil si språket
som skal vises først.

Standard: blank

Foretrukket medietype
Velg hvilken medietype som skal vises i
listen over poster (hvis denne medietypen
er tilgjengelig).

Eventuelle andre medietyper grupperes.

Velg egendefinerte
alternativer for
Facebook-likerknappen

Bredden til Facebook-likerknappen Standard: fb:like:width=”330px”

RSS-feed: antall titler Maksimalt antall titler i en RSS-feed Standard: 20

RSS: Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis elementer for
museumsposter*

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter*
Definer hvilke felter fra arkivposten som
skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter*

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt*
Definer hvilke felt fra museumsposten
som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en regional
reservasjon (reservasjoner utenfor eget
område).

Reservering: Tillat
regional reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager)
for aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på
datoen for Gyldig fra (dagens dato).
Håndteres av bibliotekssystemet for
aktive reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en
reservering bare med et klikk på
reserveringsknappen, uten å velge et
hentested eller en interesseperiode. Etter
det endres reserveringen under Mine
reserveringer

.

Standard: usann

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i
nedtrekkslisten, i stedet for et
forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du ikke se standard
hentested med en gang. Se også innstillingen
Reservering: Vis filialer i alfabetisk rekkefølge.
Standard: usann

Reservering: Vis
knappen «Avbryt
reservering»

Tillater brukeren å stenge
reservasjonsvinduet.

Standard: sann
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Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet
for bare filialvalget), der brukeren skal
gjøre reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke vises, vises alle filialer fra
alle autoriteter i filialens nedtrekksliste.
Standard: sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk
rekkefølge.

Denne må være usann hvis du ønsker å ta i bruk
standard hentested. Se innstillingen Reservering:
Vis «Velg hentested».
Standard: sann

Reservering: Vis «Gyldig
fra»-dato for
reserveringer

Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon.

Denne funksjonen må aktiveres i Admin:
Installasjonsdetaljer på Byrå-nivå. Spør Axiell-
kontakten din for støtte.
Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser reservasjonens sluttdato Standard: sann

Reservering: Sorter
autoritet i alfabetisk
rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk
rekkefølge.

Standard: sann

Vurderinger:
Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før
den publiseres.

Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første
vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som
skal vises nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke på Vis mer.
Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder
denne posten nedenfor tittelen når det er
en anmeldelse, men ingen svar på
anmeldelsen.

Standard: usann

Lagrede søk: Vis
avmerkingsboksen
«Varsle meg»

Viser avmerkingsboksen Varsle meg ,
som brukeren kan krysse av for å få
varslinger når det er endringer i listen.

Standard: sann

Lagrede søk: Vis
koblingen «Lagre søk»

Viser ikonet Lagre søk, slik at brukeren
kan lagre dette søket.

Standard: sann

Søkebetingelser

Angi om det skal være en betingelse for
listen som skal vises: Søk, Katalogpost,
Artikkel, Brukerpålogging, Pålogging med
brukernavn, Pålogging for Liferay-
administrator

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Sortering: Standard
sorteringsfelt

Velg hvilket felt som skal være standard
sorteringsfelt.

Standard: Relevans

Sortering: tilgjengelige
felter

Velg feltene som skal vises, det vil si
alternativene som brukeren har til å
sortere titlene i resultatet.

Standard: Forfatter, Utgivelsesår, Relevans, Tittel

Sortering: Velg rekkefølgen på visningen av feltene
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Visningsrekkefølge for
felter

over.

Sortering: Foretrukket
medietype: boost-verdi

Verdien for hvordan den valgte foretrukne
medietypen skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket byrå

Verdien for hvordan det valgte foretrukne
byrået skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket språk

Verdien for hvordan det valgte foretrukne
språket skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-faktor
for utgivelsesdato

Verdien for hvordan nye titler skal
prioriteres.

Standard: 0

Sortering:
Sorteringsretning

Stigende eller synkende rekkefølge som
standard.

Standard: synkende

Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Bruk LMS som
varslingsmåte

Brukes bare av RNIB.

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
flest treff

Standard: 7

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
minst treff

Standard: 1

Hvor skal AddThis-
tjenesten vises

Plasseringen til AddThis-tjenesten.

Se også: Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og utgivelsesdato

RSS-feed
Denne portleten importerer RSS-feeder fra andre nettsteder. Dette kan for eksempel være kommunale arrangementer eller
vurderingsnettsteder.

Du finner portleten under Nyheter.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Feedtittel og URL Tittelen og URL-en til RSS-feeden. Legg til feeder ved å bruke +-knappen.

Vis feedtittel Merk av for å vise tittelen på feeden.

Vis publiseringsdato for feed Mer av for å vise publiseringsdato for feeden.

Vis feedbeskrivelse Merk av for å vise beskrivende tekst for feeden.

Vis feedbilde Merk av for å vise feedbildet.

Vis forfatter av
feedelementet

Merk av for å vise forfatteren av elementet i
feeden.

Antall poster per feed Antall poster som skal vises i hver feed. Standard: 8

Antall utvidede poster per
feed

Antall av de viste elementene som skal utvides. Standard: 1

Justering av feedbilde Justering av bildet; høyre eller venstre.
Krever at det er merket av for Vis
feedbilde.

Nettinnhold i topptekst Gjør at artikkelen kommer over RSS-feeden.

Nettinnhold i bunntekst Gjør at artikkelen kommer under RSS-feeden.
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Se også: Liferay-dokumentasjon

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.

Den har en funksjon hvor man kan legge søkefiltre til på portleten. Dette filteret er en søkestreng som legges til ethvert søk
som gjøres i søkeboksen. Strengen er innstilt i konfigurasjonen og kan ikke sees av sluttbruker. En Søk-portlet som er
konfigurert med et filter for målgruppen «barn», kan for eksempel plasseres på en barneside, hvor brukeren kan søke etter
barnetitler.

Søketeksten kan også inneholde kvalifikatorer, for eksempel author:robinson eller title:buddenbrooks.

Brukergrensesnitt
Portleten viser følgende innhold:

Komponent Beskrivelse

Inntastingsfelt
for tekst

Skriv inn teksten som det skal søkes etter for inkluderte kvalifiseringer, dersom påkrevd. Forslag fra
indeksen kan vises mens brukeren taster, og brukerne kan velge et av disse eller fortsette å taste. Listen
oppdateres under inntasting av tekst.

Liste over
søketype

Bruk nedtrekkslisten til å velge mellom søk i katalogen eller søk i artikler. Standard: Katalog

Søkeknapp Klikk for å starte det angitte søket.

Avansert søk Klikk for å begrense søket med filtre før søket startes (går til siden /utvid-søk).

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

URL til siden for
avansert søk

Siden som skal brukes til portleten for avansert søk. Standard: extended-search

Antall tegn som må
skrives inn før et
søkeforslag vises

Antall tegn sommå skrives inn før et søkeforslag vises. Standard: 5

Feltrekkefølge for
foreslåtte artikkelsøk

Velg hvilken rekkefølge feltene skal vises i når brukeren skriver inn
et artikkelsøk (Tittel, Emne).

Feltrekkefølge for
foreslåtte katalogsøk

Velg hvilken rekkefølge feltene skal vises i når brukeren skriver inn
et katalogsøk (Forfatter, Tittel, Emne, Sjanger).

Antall forslag per felt
Hvor mange forslag som skal vises for hvert valgte felt (Forfatter,
Tittel, Emne, Sjanger).

Standard: 5

Rekkefølge på
søkemålene

Definer rekkefølgen som søkedatabasene skal presenteres i på
nedtrekkslisten.

Standard: Poster, Artikler

URL til resultatsiden for
søk

Siden hvor søk etter Arena-artikler skal vises. Standard: articles

URL til
katalogsøkeresultater

Hvilken side katalogsøk skal vises på. Standard: search

Søkefilter for artikler
Skriv inn en søkestreng for å begrense søket til en del av
artikkeldatabasen.

Ved å etterlate feltet tomt
aktiveres ubegrenset søk.

Søkefilter for
katalogposter

Skriv inn en søkestreng for å begrense søket til en del av katalogen.

Ved å etterlate feltet tomt
aktiveres ubegrenset søk.
Tips: Kopier søkestrengen
fra portleten Avansert søk .
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis kobling til Avansert
søk

Viser koblingen til Avansert søk og gjør det mulig med avansert søk. Standard: sann

Felter i forslag til
artikler

Velg hvilke felter som skal vises i forslagene som vises til brukeren
når han eller hun skriver inn et artikkelsøk (Tittel, Emne).

Felter i forslag til
katalogsøk

Velg hvilke felter som skal vises i forslagene som vises til brukeren
når han eller hun skriver inn et katalogsøk (Forfatter, Bidragsyter,
Tittel, Emne, Sjanger).

Fullfør søkeforslag
automatisk

Viser forslag til brukeren under inntasting i søkefeltet Standard: sann

Vis søkealternativer
Angi hvilke søkealternativer, databaser, som skal vises i
nedtrekkslisten (Poster, Artikler).

Asynkron oppdatering
av søkeresultater (ms)

Hvor ofte de automatiske søkeforslagene skal oppdateres ved
inntasting

Standard: 400

Tolk all inndata som
fritekst

Om du merker av denne boksen, er det også mulig å søke for titler
som inneholder kolon. Merk: når denne boksen er merket av, er det
begrensninger ved å bruke søkeresultat som inneholder kolon, for
eksempel vil man ikke kunne søke etter tittel:hav

Standard: usann

Se også: Avansert søk og Søkeparametre for katalogposter

Søkeresultater
Denne portleten viser resultater for katalogsøk. Resultatene vises som en liste. I tillegg til å vise data fra katalogposten kan du
for eksempel:

l Klikke på tittelen for å vise den detaljerte katalogposten.

l Skrive ut, sende e-post og laste ned.

l Plassere innleggene i mediekurven.

l Sortere resultatlisten på forskjellige måter.

l Skrive anmeldelser og vurdere titler.

l Lage reservasjoner direkte fra resultatlisten.

l Anbefale titler til venner.

Portleten er plassert på siden /search

Se også: Portleten Søkeresultater over portleten Katalogpost

Brukergrensesnitt
Øverst på listen er det en verktøylinje som styrer listen. Som standard er en Fasett-portlet lagt til på siden slik at brukeren kan
innsnevre søket. En oppdagelsesnøkkelordsky som viser de mest populære nøkkelordene tilknyttet søket, vises.

Feltene som inngår i søkeresultatene, bestemmes i konfigurasjonen, men vanligvis omfatter de følgende: forfatter, tittel,
medietype og omslagsbilde. Søkeresultatene kan også omfatte tilgjengelighetsinformasjon og vurderinger.

Portlet for Dynamiske koblinger er tilgjengelig på denne siden. Den brukes til å sende søket til en annen database eller
søkemotor. Portletene Webservice-klient og IFrame kan inkluderes for å lansere eksterne nettsteder eller presentere web
service-resultater ved å bruke søket som input.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Sortering på
tilgjengelighet

Brukes ikke
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Vær den første som
vurderer denne tittelen

Viser teksten Vær den første som vurderer denne
tittelen i vurderingsfeltet når det ennå ikke er noen
anmeldelse.

Standard: usann

Fuzzy-søk

Velg hvilke felter som skal vises i et Fuzzy-søk. Feltene
må være de samme i følgende portleter: Katalogpost,
Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater, Nøkkelord:
nøkkelordsky.

Standard: alle felter

Likhetsfaktor i fuzzy-søk –
område 0,0–1,0

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0 og 1. Jo høyere
verdi, jo mer vil søkeresultatet likne på den opprinnelige
søkestrengen. Denne verdien må være de samme i
følgende portleter: Katalogpost, Fasetter, Resultatliste,
Søkeresultater, Nøkkelord: nøkkelordsky.

Standard: 0,5

Grupperte resultater:
Grupperingsfelt

Bestem hva som skal grupperes i søkeresultatene.

Forfatter betyr at både alle poster
med samme tittel og forfatter i
søkeresultatet og over-
/underordnede poster vil bli
gruppert.
Grupperte resultater:
Hovedpost/delpost betyr at en
hovedpost bare vil bli gruppert når
den forekommer sammen med en
delpost..

Grupperte resultater:
Sorter på

Velg feltene som skal brukes til å sortere poster i en
gruppe.

Standard: alle felter

Grupperte resultater:
Sorteringsrekkefølge
inne i listen

Velg standard sorteringsrekkefølge for feltene i et gruppert
resultat.

Grupperte resultater:
Maksimalt antall
grupperte titler

Maksimalt antall elementer i en gruppe ved gruppering av
alle medier for en tittel, for eksempel.

Standard: 100

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holding

Hent omslagsbilder
asynkront

Brukes ikke

Maksimalt antall
nøkkelord som skal vises

Her velger du antall nøkkelord som skal vises sammen
med en tittel.

Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-post. Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det er mer enn én
side

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere vurderingen av
en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet ved siden av
katalogpostteksten til bestandsinformasjonen lenger nede
på samme side.

Standard: sann
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fra panelet
Tilgjengelighet

Sidealternativ: Vis
utvidet informasjon

Velg hvilken utvidet informasjon som skal vises:
Tilgjengelighet, Omslag, Vurderinger, Anmeldelser,
Nøkkelord, Grupperte resultater.

Tilgjengelighet må velges for å vise
Reserver-knappen i
søkeresultatlisten. Standard:
Omslag, Vurderinger, Grupperte
resultater

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter

Definer hvilke felter fra biblioteksposten som skal vises.

Standard:Forfatter, Type,
Beskrivelse, Utgave, Ekstern
kobling, Språk, Medietype,
Medietypeikon, Merknader, Inngår
i, Utgivelsesår, Utgiver, Format,
Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for
katalogposter

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver tittel
fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en arkivpost, en
museumspost eller en katalogpost – bare relevant hvis det
er poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Sidealternativ: Vis
søkefrase og antall treff

Viser søkefrasen og antall treff ovenfor listen med poster i
søkeresultatet.

Standard: sann

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

Foretrukket språk
Velg foretrukket språk, det vil si språket som skal vises
først.

Se Foretrukket
medietype/språk/byrå. Standard:
blank

Foretrukket medietype
Velg hvilken medietype som skal vises i listen over poster
(hvis denne medietypen er tilgjengelig).

Eventuelle andre medietyper
grupperes.

RSS-feed: antall titler
Antall titler som skal vises i en resultatliste fra RSS-
feeden.

Standard: 20

RSS: Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis elementer for
museumsposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter * Definer hvilke felter fra arkivposten som skal vises

Standard: Forfatter, Type,
Beskrivelse, Utgave, Ekstern
kobling, Språk, Medietype,
Merknader, Inngår i, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal vises for hver
arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt
*

Definer hvilke felt fra museumsposten som skal vises

Standard: Forfatter, Type,
Beskrivelse, Utgave, Ekstern
kobling, Språk, Medietype,
Merknader, Inngår i, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Videresend til
katalogpost ved treff på
enkelt post

Viser katalogdetaljsiden direkte når det bare er ett treff, i
stedet for først å vise søkeresultatlisten.

Standard: usann
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Reservering: Ekstra
hjelpetekst på regionale
reservasjoner

Tekst som skal vises på en regional reservasjon
(reservasjoner utenfor eget område).

Reservering: Tillat
regional reservasjon

Brukes ikke

Reservering:
Standardperiode (dager)
for aktiv reservasjon

Angir datoen for Gyldig til basert på datoen for Gyldig fra
(dagens dato). Håndteres av bibliotekssystemet for aktive
reservasjoner.

Standard: 730

Reservering: Aktiver
reservasjon med ett klikk

Velg om brukeren kan gjøre en reservering bare med et
klikk på reserveringsknappen, uten å velge et hentested
eller en interesseperiode. Etter det endres reserveringen
under Mine reserveringer.

Standard: usann

Reservering: Vis «Velg
hentested»

Viser teksten Velg hentested i nedtrekkslisten, i stedet for
et forhåndsangitt hentested.

Hvis den angis som sann, vil du
ikke se standard hentested med en
gang. Se også innstillingen
Reservering: Vis filialer i alfabetisk
rekkefølge. Standard: usann

Reservering: Vis
knappen «Avbryt
reservering»

Tillater brukeren å stenge reservasjonsvinduet. Standard: sann

Reservering: Vis autoritet
ved reservasjon

Viser også organisasjonsvalget (i stedet for bare
filialvalget), der brukeren skal gjøre reserveringen.

Hvis autoritetsvalget ikke vises,
vises alle filialer fra alle autoriteter i
filialens nedtrekksliste. Standard:
sann

Reservering: Vis filialer i
alfabetisk rekkefølge

Viser hentestedene i alfabetisk rekkefølge.

Denne må være usann hvis du
ønsker å ta i bruk standard
hentested. Se innstillingen
Reservering: Vis «Velg hentested».
Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser når reservasjonen er aktiv fra. Standard: sann

Reservering: Vis
reservasjonsgebyrer

Viser gebyrene for en reservasjon.

Denne funksjonen må aktiveres i
Admin: Installasjonsdetaljer på
Byrå-nivå. Spør Axiell-kontakten din
for støtte. Standard: usann

Reservering: Vis «Gyldig
til»-dato for reserveringer

Viser når reserveringen avsluttes. Standard: sann

Reservering: Sorter
autoritet i alfabetisk
rekkefølge

Fører opp organisasjonene i alfabetisk rekkefølge. Standard: sann

Vurderinger:
Godkjenning er
nødvendig

Velg om en vurdering må godkjennes før den publiseres. Standard: sann

Vurderinger: Maksimal
lengde på første
vurdering

Maksimalt antall tegn i en vurdering som skal vises
nedenfor tittelen.

Hele vurderingen vises ved å klikke
på Vis mer. Standard: 100

Vurderinger: Vis teksten
«Vær den første som
anmelder denne posten»

Viser Vær den første som anmelder denne posten
nedenfor tittelen når det er en anmeldelse, men ingen svar
på anmeldelsen.

Standard: usann

Lagrede søk: Vis Viser avmerkingsboksen Varsle meg , som brukeren kan Standard: sann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

avmerkingsboksen
«Varsle meg»

krysse av for å få varslinger når det er endringer i listen.

Lagrede søk: Vis
koblingen «Lagre søk»

Viser ikonet Lagre søk, slik at brukeren kan lagre dette
søket.

Må være sann dersom
Nyhetsagent-funksjonen skal
brukes.Standard: sann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange eksemplarer
som ligger i medielisten.

Standard: sann

Sortering: Standard
sorteringsfelt

Velg hvilket felt som skal være standard sorteringsfelt. Standard: relevans

Sortering: tilgjengelige
felter

Velg feltene som skal vises, det vil si alternativene som
brukeren har til å sortere titlene i resultatet.

Standard: Forfatter, Utgivelsesår,
Relevans, Tittel

Sortering:
Visningsrekkefølge for
felter

Velg rekkefølgen på visningen av feltene over.

Sortering: Foretrukket
medietype: boost-verdi

Verdien for hvordan den valgte foretrukne medietypen
skal prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket byrå

Verdien for hvordan det valgte foretrukne byrået skal
prioriteres.

Verdien er angitt i portleten Admin:
Installasjonsdetaljer. Standard: 1

Sortering: Boost-verdi for
foretrukket språk

Verdien for hvordan det valgte foretrukne språket skal
prioriteres.

Standard: 1

Sortering: Boost-faktor
for utgivelsesdato

Verdien for hvordan nye titler skal prioriteres. Standard: 0

Sortering:
Sorteringsretning

Synkende eller stigende som standard
sorteringsrekkefølge for søkeresultater.

Standard: Synkende

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results

Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Url: Siden Anbefal denne Siden hvor brukeren kan sende en tittelanbefaling. Standard: protected/recommend

Bruk LMS som
varslingsmåte

Brukes bare av RNIB.

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Se også: Gruppere søkeresultater, Søkeparametre for katalogposter og Fremheve foretrukket medietype/byrå/språk og
utgivelsesdato

Selvregistrering
Denne portleten gjør det mulig å registrere en bruker i bibliotekssystemet. Alle verdier som vises i portleten, aktiveres fra
bibliotekssystemet, og det samme gjelder valideringsreglene.

Selvregistrering aktiveres av Axiell. Kontakt Axiell for å angi eller endre.
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Merknad:
Merknad: Av hensyn til personlig sikkerhet må selvregistreringssiden plasseres i banen /protected/ i Arena. For eksempel:
https://www.[libraryname].com/protected/self-registration

Brukergrensesnitt
Brukeren velger medlem, organisasjon og filial i de tre nedtrekkslistene (med mindre dette allerede er angitt i
konfigurasjonen). Feltene som vises herfra, avhenger av bibliotekssystemet. Etter fullføring vil brukeren bli tildelt et
lånekortnummer fra bibliotekssystemet.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Byråmedlem Velg standard byråmedlem

Tillat at en
garantist får
bibliotekkort

Hvis foresatt er aktivert, merker du av her
for å tillate dem å bare sende lånekort +
PIN-kode.

Filial-ID Standardfilialen

Foresattes forhold
til låner

Her velger du hvilke alternativer som skal
vises i listen over relasjoner som skal
brukes i forbindelse med den foresatte.

Den foresattes
fødselsdato

Navnet på feltet som brukes til å beregne
alderen for foresattkontrollen (fra
bibliotekssystemet)

Maksimumsalder
for å trenge en
foresatt

Maksimalalder når brukeren trenger en
foresatt.

Navnefelt-ID
Når detaljene returneres fra nemlogin, er
det her navnet plasseres (påkrevd for
nemlogin; kun nemlogin)

Standard: Navn – dette bør ikke endres

Organisasjons-ID Standardorganisasjon

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Folketrygd-ID
Når detaljene returneres fra nemlogin, er
det her folketrygd-ID-en plasseres (påkrevd
for nemlogin; kun nemlogin)

Standard: SecurityNumber – dette bør ikke endres

URL til side for
Vilkår og
betingelser

URL til Vilkår og betingelser-siden.
Du må bytte ut standard-URL med din URL. Dette feltet
må alltid ha en verdi. Hvis ikke, får brukeren en
feilmelding når han eller hun klikker på koblingen.

Bruk foresatt Aktivere foresattfunksjonen i Arena

Profil-URL
URL-adressen til profilsiden i Arena for en
omadresseringskobling

Nøkkelord: Legg til nøkkelord
Portleten viser det brukergenererte nøkkelordet (tagger) assosiert med titler. Det vil vises sammen med katalogposten, på
side //results. Når Arena-brukeren er pålogget, kan han eller hun (avhengig av konfigurasjon) legge til et nytt nøkkelord ved å
klikke på Legg til.

Når det klikkes på et av nøkkelordene i portleten, utføres et søk, og søkeresultatene viser alle titlene som er tilknyttet det
aktuelle nøkkelordet. Dette vises nedenfor nøkkelordene i den samme portleten.
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Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Kobling til søkeresultater Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: search

Portlet-sammenheng
Velg mellom Poster og Artikler: Poster for nøkkelord tilknyttet titler
i katalogen og Artikler for nøkkelord tilknyttet artikler på
nettstedet.

Artikler har ikke blitt
implementert enda.
Standard: Poster

Vis «Legg til nøkkelord»
Velg å vise knappen Legg til nøkkelord, slik at brukeren kan
legge til sine egne nøkkelord.

Standard: sann

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største
skriftstørrelse (1–7)

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest treff Standard: 7

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse (1–7)

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst treff Standard: 1

Nøkkelord: Nøkkelordsky
Denne portleten viser jevnlig brukte nøkkelord som er lagt til av Arena-brukere. Kun nøkkelord relatert til poster som eksisterer
i biblioteket, arkivet eller museet i portalen vises. Nøkkelord vises i forskjellige skriftstørrelser avhengig av hvor ofte de brukes.
Ved å klikke på et nøkkelord kan brukeren sette i gang et nytt søk som gir poster som har vært merket med nøkkelordet det
klikkes på.

Det er tre typer nøkkelordskyer:

l Inspirerende: Dette viser de mest populære nøkkelordene som er brukt nylig.

l Oppdagelse:Dette viser nøkkelord knyttet til et søkeresultat

l Bruker: nøkkelord fra Central services uavhengig av om tittelen eksisterer i den lokale databasen

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et Fuzzy-
søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater,
Nøkkelord: nøkkelordsky. Standard: alle felter

Likhetsfaktor i
fuzzy-søk

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0 og 1.
Jo høyere verdi, jo mer vil søkeresultatet likne
på den opprinnelige søkestrengen.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Katalogpost, Fasetter, Resultatliste, Søkeresultater,
Nøkkelord: nøkkelordsky. Standard: 0,5

Maksimalt antall
nøkkelord som
vises

Antall nøkkelord som skal vises i en sky Standard: 10

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Type nøkkelordsky Type nøkkelordsky Standard: Nøkkelordsky for Oppdagelse

Maksimalt antall
nøkkelord i
historikk

Antall valgbare termer som skal vises i en
fasett.

Standard: 4

URL til
søkeresultatsiden
for katalogposter

Siden hvor søkeresultatene skal vises når
man klikker på et nøkkelord.

Standard: search

Brukerdefinerte
nøkkelord: Største

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med flest
treff

Standard: 7
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

skriftstørrelse (1–7)

Brukerdefinerte
nøkkelord: Minste
skriftstørrelse (1–7)

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med minst
treff

Standard: 1

Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Toppliste
Denne portleten viser en lister over titler, der titlene rangeres høyest ved hjelp av ett av flere kriterier:

l Vurderinger: titlene med de beste vurderingene, de siste vurderingene eller flest vurderinger

l Vurderinger: titlene med de siste vurderingene eller flest vurderinger

l Nøkkelord: titlene med de siste nøkkelordene eller flest nøkkelord

l Diskusjoner: postene med de siste diskusjonene eller flest diskusjoner

Portleten samler inn relevant informasjon fra Central services, men viser bare titler som er tilgjengelige i det lokale biblioteket
eller arkivet eller i den lokale museumskatalogen. Du kan inkludere flere enn én forekomst av portleten på en side, for å vise
forskjellige tittellister.

Hver liste fylles automatisk ut når siden lastes. Brukeren kan deretter klikke på en tittel i listen for å vise katalogposten for
tittelen.

Merknad:
Topplister med lån og reserveringer fra bibliotekssystemet opprettes ved å bruke portleten Resultatliste. Se også:
Resultatliste

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Utløpstid i sekunder for
cache

Hvor lang tid (i sekunder) innholdet i
portleten bufres.

Det vil da ta opptil den angitte tiden før endringene
i innholdet blir synlige, noe som vil forbedre
ytelsen.
Standard: 0 s

Grupperte resultater:
Grupperingsfelt

Bestem hva som skal grupperes

Forfatter betyr at både alle poster med samme
tittel og forfatter i søkeresultatet og over-
/underordnede poster vil bli gruppert.

Grupperte resultater: Hovedpost/delpost betyr at
en hovedpost bare vil bli gruppert når den
forekommer sammen med en delpost.

URL til bestand Siden til bestandsinformasjonen. Standard: #holding

Maksimalt antall nøkkelord
som skal vises

Her velger du antall nøkkelord som skal
vises sammen med en tittel.

Standard: 10

Maksimalt antall titler ved
sending av e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i
en e-post.

Standard: 50

Detaljside for katalognavn
Siden hvor tittelen vises hvis man klikker
på en tittel i topplisten

Standard: results

Antall ekstra titler som kan
lastes ned

Antall titler som skal mottas fra Central
services

Det kan hende du vil laste ned flere titler enn
antallet som skal vises i topplisten, hvis ikke alle
titlene kan bli funnet på dette aktuelle nettstedet.
Standard: 10

Antall
navigeringskoblinger på
siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis
det er mer enn én side

Standard: 5
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Antall titler Antall titler som skal vises i en toppliste Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Sidealternativ: Tillat
oppdatering av
vurderinger

Velg om brukeren skal kunne oppdatere
vurderingen av en tittel.

Standard: sann

Sidealternativ: Aktiver
asynkron innlasting av
omslagsbilder

Brukes ikke

Sidealternativ: Vis en
ankerkobling til
bestandsinformasjonen fra
panelet Tilgjengelighet

Inkluderer en kobling fra Tilgjengelighet
ved siden av katalogpostteksten til
bestandsinformasjonen lenger nede på
samme side.

Standard: sann

Sidealternativ: Vis
biblioteksfelter

Definer hvilke felter fra biblioteksposten
som skal vises.

Standard:Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype,
Medietypeikon, Merknader, Inngår i, Utgivelsesår,
Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Sidealternativ: Vis
elementer for
katalogposter

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver tittel fra LMS.

Standard: alle komponenter

Sidealternativ: Vis
posttype

Velg om posten skal vises som en
arkivpost, en museumspost eller en
katalogpost – bare relevant hvis det er
poster fra mer enn én filial.

Standard: usann

Sidealternativ: Vis
søkefrase og antall treff

Viser søkefrasen og antall treff ovenfor
listen med treff.

Standard: sann

Sidealternativ: Titler kan
velges med
avmerkingsboks

Brukes ikke

RSS-feed: antall titler
Antall titler som skal vises i en resultatliste
fra RSS-feeden.

Standard: 20

RSS: Vis RSS-knapp Viser RSS-knappen. Standard: sann

Poster: Vis elementer for
museumsposter *

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver museumstittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis arkivfelter *
Definer hvilke felter fra arkivposten som
skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Poster: Vis elementer for
arkivposter *

Definer hvilke panelknapper som skal
vises for hver arkivtittel

Standard: alle komponenter

Poster: Vis museumsfelt *
Definer hvilke felt fra museumsposten
som skal vises

Standard: Forfatter, Type, Beskrivelse, Utgave,
Ekstern kobling, Språk, Medietype, Merknader,
Inngår i, Utgivelsesår, Utgiver, Format, Hylle, Tittel

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis panelknapper Velg knappene som skal vises i panelet. Standard: alle felter

Vis søketreff
Viser teksten Søketreff samt hvor mange
eksemplarer som ligger i medielisten.

Standard: sann

Type toppliste

Type toppliste. Du kan velge mellom:
Titler med de beste vurderingene
Nylig vurderte titler

Standard: Titler med de beste vurderingene
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Titler med flest vurderinger
Nylig vurderte titler
Titler med flest vurderinger
Titler som nylig har fått nøkkelord
Titler med flest nøkkelord
Flest diskusjonsinnlegg
De nyeste diskusjonene

URL til katalogpostsiden Siden der titteldetaljene skal vises. Standard: results

URL til søkeresultatsiden
Siden der resultatet vises hvis du klikker
på innlegget

Standard: search

Url: Åpne koblinger i Slik åpner du koblinger Standard: Samme vindu

Url: Siden Anbefal denne
Siden hvor brukeren kan sende en
tittelanbefaling.

Standard: protected/recommend

Brukerdefinerte nøkkelord:
Største skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
flest treff

Standard: 7

Brukerdefinerte nøkkelord:
Minste skriftstørrelse

Skriftstørrelsen på nøkkelordene med
minst treff

Standard: 1

* Hvis du konfigurerer innstillingene for et bibliotek, kan du overse museums- og arkivinnstillingene – og vice versa.

Web-innholdsvisning
Portleten for Web-innholdsvisning tillater web-innholdsvisning. Dette erstatter behovet for Arena-artikler.

Du finner portleten under Innholdsstyring.

Se også: Oppretting av en Liferay-artikkel og Liferay-dokumentasjon

Nettskjema
Portleten Nettskjemaer brukes til å opprette skjemaer som brukere kan fylle inn, for eksempel for å stemme over de mest
populære bøkene eller gi tilbakemelding om et arrangement. Dataene som brukere angir, kan deretter sendes til en
konfigurert e-postadresse. Skjemafelter kan ha oversettelser slik at nettskjemaene passer inn på flerspråklige nettsteder.

Du finner portleten i Applikasjon-menyen.

Legge til et nettskjema til en side
1. Åpne en side, og velg Nettskjema under Applikasjoner/Verktøy.

2. Dra nettskjemaet til siden du ønsker å bruke.

3. Klikk på knappen Innstillinger, og velg Konfigurasjon.

4. Oppdater tittelen og beskrivelsen av skjemaet slik at det blir i tråd med dine ønsker.

5. Velg å lagre de angitte dataene ved å merke av for Send som e-post, og legg til de nødvendige parametrene. Lagring
til database eller fil er ikke støttet.

6. Konfigurer formatet på skjemaet ved å legge til komponenter flere ganger under Type:

l Tekst

l Textboks

l Alternativ

l Radioknapper

l Avsnitt

l Avmerkingsboks
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7. Konfigurer feltene du har lagt til, som å legge til etiketter og alternativer som brukere kan velge blant.

8. Bestem om noen deler av skjemaet ikke skal være obligatorisk for brukere å fylle inn ved å merke av for Valgfritt for
hver komponent.

9. Klikk på Lagre.

Skjemaet er nå klart for utfylling av brukerne, og svarene blir sendt som e-post.

Se også: Liferay-dokumentasjon

Webservice-klient
Denne portleten brukes til å bygge inn informasjon fra webtjenester i en Arena-side. Enhver nettjeneste med en publisert API
kan integreres på denne måten. Visningen formateres av en XSL. Dette betyr at visningen av de innebygde dataene kan
tilpasses måten siden er utformet på.

URL-adressen til nettjenesten kan være statisk eller bruke definerte variabler, avhengig av det dynamiske innholdet på siden.
Den kan for eksempel hente vurderinger fra en ekstern kilde, ved bruk avISBN-nummeret til posten som vises. Den kan vise
en resultatliste fra en annen søkemotor, eller vise beholdningen fra Arena-posten som vises ved siden av den viste posten.
Portleten kan benyttes på mange forskjellige måter.

Brukergrensesnitt
Brukeren ser dataene som presenteres fra den eksterne tjenesten, i visningsmodusen designet av XSL.

Oppsett
URL-adressen til den eksterne tjenesten konstrueres ved hjelp av FreeMarker-syntaks, med variabler fra Arena-innhold.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Tegnsett Hvilket format du skal sende (kun for POST)
Standard:
UTF8

Innholdstype Meldingsinnholdstype (kun for POST)
Standard:
text/xml

Aktivert Aktiveres under kjøring av tjenesten
Standard:
sann

Asynkron innlasting Brukes ikke

Sidekobling Koblingen til XML-meldingen som skal sendes til Ressurskobling (kun POST)

Forespørselslinjer Linjeverdien for meldingen ovenfor (kun POST)

Forespørselstype,
GET eller POST

Forespørselstype

Ressursvilkår
Definer vilkårene for å vise nettjenesten; Søk, Katalogpost, Artikkel, Brukerpålogging,
Pålogging med brukernavn, Pålogging for Liferay-administrator

Ressurskobling URL-adressen til nettjenesten.

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard:
usann

URL/link til XSL URL-adressen til XSL

XSL-parametere Definer XSL-parameterne

Se også: Arena session variables

Koble til en webservice-klient
Fremgangsmåtene nedenfor forklarer hvordan du kobler til Libris, en gratis tjeneste og Syndetics. Du kan også koble til
Wikipedia og andre API-tjenester som måtte være av interesse, ved å bytte ut med de rette koblingene.
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Koble til Libris
1. Legg til Webservice-klienten på siden med detaljvisning av katalogpost.

2. Klikk på Innstillinger.

3. Kopier og lim inn denne koblingen i Ressurskobling som URL tilwebservice/xml:
https://libris.kb.se/xsearch?query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}&format=dc

4. Kopier og lim inn denne koblingen i feltet URL til XSL:
https://cdn.axiell.com/third-party/libris/libris.xsl

5. Kontroller at det er merket av for Aktiv og Laster asynkront.

6. Kontroller at Hent er valgt i Forespørselstype.

7. Lim inn følgende i XSL parameter-feltet: query=${externalQuery?url(‘UTF-8’)}

8. Sørg for at alle andre felter er tomme.

9. Klikk på Lagre.

10. Gi portleten en tittel ved å klikke på tittelen for Webservice-klient og angi en ny tittel.

11. Testsøk i den nye portleten.

Koble til Syndetics
1. Legg til Webservice-klienten på siden med detaljvisning av katalogpost.

2. Klikk på Innstillinger.

3. Kopier og lim inn denne koblingen i Ressurskobling som URL tilwebservice/xml:
[#if isbns?size > 0 && isbns[0]?matches(“[\\-0-9xX]{10,}.*”)][#assign matcher = isbns[0]?matches(“([\\-0-9xX]
{10,}).*”)]https://lib.syndetics.com/index.aspx?isbn=${matcher?groups[1]}/index.xml&client=anvnamn&type=rw12
[/#if]
Merknad: Erstatt «anvnamn» ovenfor med brukernavnet du fikk fra BTJ da du skrev under på Syndetics-avtalen.
Pass også på at ingen tomme mellomrom er inkludert i banen.

4. Kopier og lim inn denne koblingen i feltet URL til XSL:
https://cdn.axiell.com/third-party/syndetics/syndetics_basic.xsl

5. Kontroller at det er merket av for Aktiv og Laster asynkront.

6. Kontroller at Hent er valgt i Forespørselstype.

7. Velg Katalogpost i Ressursvilkår-listen.

8. Lim inn følgende i XSL parameter-feltet: devKey=anvnamn
Merknad: Erstatt «anvnamn» ovenfor med brukernavnet du fikk fra BTJ da du skrev under på Syndetics-avtalen.

9. Sørg for at alle andre felter er tomme.

10. Klikk på Lagre.

11. Gi portleten en tittel ved å klikke på tittelen for Webservice-klient og angi en ny tittel.

12. Testsøk ved å søke etter en ganske ny norsk sakprosatittel. Kontroller at du ser innholdsfortegnelsen i tittelen.

Se også: Webservice-klient

Utgåtte portleter og funksjonaliteter
Noen av portletene er avhengige av Arena-artiklenes funksjonalitet eller andre utgåtte metoder. Disse er oppført i denne
delen.

Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Admin: Bilder
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.
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Denne portleten brukes til å laste opp bilder som skal inkluderes i Arena-artikler, og til å sette bildene inn i spesifikke artikler.
Du må ha bildebehandlingstillatelser for å kunne laste opp bilder. Portleten åpnes automatisk fra Artikler: Opprett artikkel-
portleten og skal ikke legges til manuelt.

Sluttbrukergrensesnitt
Grensesnittet inneholder et felt for adressen til bildet. Du kan også angi egenskaper.

Grensesnittet viser alle bilder som er tilgjengelig for deg. Klikk på et av disse for å velge å bruke det. Deretter må du legge til
metadata til bildet, slik som tittel og beskrivelse. Du kan også endre størrelsen på bildet og justere det til en spesifikk posisjon.
Avanserte funksjoner er også tilgjengelige, slik som alternativt bilde som vises når musen beveges over bildet.

Hvis bildet du vil ha, ikke er i bildebiblioteket, kan det lastes opp gjennom grensesnittet.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Gi ikke-autoriserte brukere
tilgang til mapper

Velg om du vil at alle skal få tilgang til bildene, ikke bare personer med
rettigheter for bildehåndtering.

Bilder per side i
søkeresultatene

Hvor mange ikoner som skal vises per side når du utfører et bildesøk. Standard: 8

Vis koblingen «Hjelp»
Standard:
usann

Størrelse på miniatyrbilde Størrelsen på miniatyrbildene i bildegalleriet.
Standard: 200
piksler

Se også: Admin: Tilgangsstyring og Artikler: Opprett artikkel

Admin: Tilgangsstyring
Portleten er basert på Arena-artikler. Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i
stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Her angis roller og rettigheter for Arena-brukere. For å bruke personalfunksjoner må spesielle tillatelser angis av
administratoren i denne portleten.

Merknader:
Tillatelsene gjelder bare portalen der de angis. Hvis en bruker må ha de samme tillatelsene på et annet nettsted, må
tillatelsene angis der også.
Det er visningsnavnet som brukes når man søker etter en person som skal gis tillatelser. Dermed må et visningsnavn ha blitt
angitt for personen.

Tillatelsene representeres av følgende roller:

Rolle Beskrivelse

Misbrukshåndtering Brukeren har tillatelse til å godkjenne vurderinger og håndtere misbruksrapporter.

Artikler Brukeren får tilgang til metadata og bilder i artikler og rett til å godkjenne Arena-artikler.

Artikkelmalhåndtering Brukeren får tilgang til Arena-artikkelmaler.

Geocode admin Brukes ikke

Grupper Brukes ikke

Forumer Brukeren får rett til å administrere forumer.

Bildehåndtering Brukeren får rett til å laste opp Arena-artikkelbilder og administrere bildemapper.

Innboks Brukeren får rett til å sende meldinger til Arena-brukere.

Installasjonsadministrator Brukeren får rett til å håndtere innstillinger på portalnivå i installasjonsportleten.

MyArray admin Brukes ikke

SelfPub admin Brukes ikke
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Brukergrensesnitt
Portleten viser en søkeboks hvor du kan skrive et brukernavn. Når brukeren er funnet, vil to listebokser vises. Boksen til
venstre viser rollene som er tilgjengelig, den høyre listeboksen viser rollene som er valgt for brukeren. Rollene angis for
brukeren ved å dem fra den venstre listeboksen til den høyre listeboksen. På samme måte kan en rolle fjernes fra brukeren
ved å flytte dem fra den høyre listeboksen til den venstre listeboksen.

Oppsett
Denne portleten skal ikke konfigureres.

Artikler: Artikkeldetaljer
Portleten er basert på Arena-artikler. Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i
stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Denne portleten viser innholdet i en artikkel og metadata tilknyttet en artikkel. Den støtter også tilkoblinger til sosiale nettverk,
slik som Facebook og Twitter.

Denne portleten er artikkeltilpasset til katalogposten når det gjelder katalogsøk.

Se også: Katalogpost

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Rekkefølge på
AddThis-tjenester

Velg hvilken rekkefølge de forskjellige
sosiale tjenestene skal vises i.

Velg hvilke
AddThis-tjenester
som skal vises

De sosiale tjenestene du vil vise. Standard: blank

Velg hva som skjer
når Facebook-
likerknappen
trykkes på

Velg om du vil vise Facebook-
likerknappen eller knappen Anbefal
sammen med artikkelen

Standard: like

Velg hvordan
Facebook-
likerknappen skal
vises

Hvordan antall Facebook-liker vises Standard: Standard

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et
Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter: Artikler:
Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler: Søk,
Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel.
Standard: alle felter Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Velg egendefinerte
alternativer for
Facebook-
likerknappen

Bredden til Facebook-likerknappen Standard: fb:like:width=”330px”

Anbefal denne
siden

URL-adressen til siden der portleten
Anbefalt tittel er tilgjengelig

Standard: protected/recommend

Side for
søkeresultater

URL til siden hvor søkeresultat vises Standard: articles

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Vis «Anbefal
denne»-knapp

Standard: sann

Vis artikkelfelter Hvilke felter som skal vises i artikkelen.

Vis Tilbake-knapp Standard: usann
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Vis
redigeringskobling

Velg om koblingen Rediger skal vises,
slik at en pålogget bruker med tillatelse
(det vil si forfatteren eller
administratoren) kan redigere
artikkelen.

Redigeringskoblingen vil bare være synlig hvis artikkelen
ble opprettet på den nåværende portalen. Standard: sann

Vis språk
Viser en nedtrekksliste med
tilgjengelige språk for artikkelen

Standard: sann

Vis kobling til denne
artikkelen

Gjør det mulig for brukeren å klikke på
teksten for å kopiere URL-adressen til
artikkelen

Standard: sann

Likhet

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0
og 1. Jo høyere verdi, jo mer vil
søkeresultatet likne på den
opprinnelige søkestrengen.

Denne verdien må være de samme i følgende portleter:
Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler:
Søk, Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel
Standard: 0,5. Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Hvor skal AddThis-
tjenesten vises

Plasseringen til AddThis-tjenesten. Standard: øverst

Artikler: Artikkelfasetter
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Denne portleten brukes til å vise fasetter, det vil si termer, emnegrupper osv. fra Arena-artikler. En fasett forsterker
artikkelsøk. Ved å klikke på en fasett begrenses søkeresultatet og viser et lite ikon i form av et + ved siden av den valgte
fasetten.

Det er to typer fasetter for artikler:

l Søkefasetter: Denne vil hjelpe til å avgrense et søk. Etter aktivering vil innholdet til fasetten gjenspeile det nye
søkeresultatet. Et søkeresultat kan for eksempel inneholde artikler på en rekke ulike språk, og du kan velge å gjøre et
nytt søk med bare engelsk ved å klikke på Engelsk i fasetten. En Oppdagelse-fasett er som standard plassert på
/articles-siden.

l Fasetter til inspirasjon: Dette fungerer som en innholdsfortegnelse. Den endrer ikke ved aktivering. Den kan brukes
overalt, da den ikke er knyttet til et søk. Den brukes som oftest på artikkelsiden, som en type meny for å finne artikler.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Visningsrekkefølge
for fasetter

Velg hvilken rekkefølge fasettene skal
vises i

Standard: Emne, Type, Nøkkelord, Status, Språk,
Utgivelsesår

Fasetter som skal
vises

Velg hvilke fasetter du vil vise Standard: alle felter

Fasetter med antall
treff

Velg fasettene du vil vise med antall treff Standard: alle felter

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et
Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter: Artikler:
Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler: Søk,
Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel.
Standard: alle felter
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Antall fasetter som
vises

Antall termer som skal vises per fasett Standard: 5

Antall valgte termer
som huskes per
fasett

Antall valgbare termer som skal vises i
en fasett

Standard: 4
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Type søkefasett
Velg Søkefasett eller Fasetter til
inspirasjon, se beskrivelsene over.

Standard: Fasetter til inspirasjon

Side for
søkeresultater

Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: articles

Vis koblingen
«Hjelp»

Standard: usann

Likhet

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0
og 1. Jo høyere verdi, jo mer vil
søkeresultatet likne på den opprinnelige
søkestrengen.

Denne verdien må være de samme i følgende portleter:
Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler:
Søk, Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel
Standard: 0,5
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Artikler: Opprett artikkel
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Denne portleten gjør at brukeren kan opprette en Arena-artikkel. Administrasjonsbrukere kan også legge til bilder,
publiseringsregler og metadata.

Tilgjengelige felter
Når du skriver en artikkel, er følgende felter tilgjengelige:

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Navn Artikkelens tittel

Liste over tilgjengelige
språk

Språket artikkelen ble skrevet på. Hvert språk står oppført som en kode med to bokstaver.

Beskrivelse
Beskrivelse eller oppsummering
av artikkelen.

Alle funksjoner i verktøyet kan brukes via ikonene.

Brødtekst Artikkelens hovedtekst. Alle funksjoner i verktøyet kan brukes via ikonene.

Emnenøkkelord
Velg eller legg til nøkkelordene
som skal brukes når du kobler like
katalogposter og artikler.

Innholdsgruppe
Velg eller legg til en gruppe som
skal brukes for gruppering av
artikler.

Innholdstyper
Velg eller legg til tema og
innholdstype som skal benytte for
å koble artikler i fasetter.

Poster Autoritet og post-ID.

Visningsdato/utløpsdato
Datoer for når artikkelen skal vises
på siden.

Etter utløpsdato kan du fortsatt finne artikkelen i Mine
eksemplarer, men den vil ikke være synlig for andre.

Startdato og sluttdato for
arrangementet

Periode hvor en utstilling vises,
eller dagen et arrangement finner
sted.

Disse datoene kan brukes til å bestemme
sorteringsrekkefølgen når man viser flere artikler, slik at
arrangementet som holdes nærmest i tid, vises øverst.

Avmerkingsboks for
Utkast

Merk av for å markere en artikkel
som et utkast.

Kun synlig for forfatteren.

«Opprett»-knapp Klikk for å lagre artikkelen.
Artikkelen plasseres deretter i en kø for å bli godkjent av en
Arena-administrator.

«Godkjenn»-knapp Klikk for å publisere artikkelen. Den er bare tilgjengelig for administrator-rollen som har
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

rettighetene.

«Avbryt»-knapp
Klikk for å avbryte endringer i
artikkelen.

Det kan være flere tilgjengelige redigeringsverktøy (på verktøylinjen), for eksempel bildeinnsettingsverktøyet.

Oppsett
Vis koblingen «Hjelp» (standard: usant)

Se også: Admin: Tilgangsstyring og Admin: Bilder

Artikler: Søk
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

I denne portleten viser du en liste over Arena-artikler, som stemmer overens med en konfigurert søketerm. Det betyr at
portleten ikke tilsvarer en bruker eller et beslektet søk. I stedet produseres resultatene av en parameter som inneholder
søkeinformasjonen. Den brukes til å presentere ferdige lister på ulike steder på nettstedet. Denne portleten er artikkeltilpasset
til Resultatlisten for katalogsøk.

Se også: Resultatliste

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Rekkefølge på
AddThis-tjenester

Velg hvilken rekkefølge de forskjellige
sosiale tjenestene skal vises i.

Standard: Facebook like, Facebook, Twitter, LinkedIn,
Gmail, Compact toolbox

Velg hvilke AddThis-
tjenester som skal
vises

De sosiale tjenestene du vil vise. Standard: blank

Velg hva som skjer når
Facebook-
likerknappen trykkes
på

Velg om du vil vise Facebook-
likerknappen eller knappen Anbefal
sammen med artikkelen

Standard: like

Velg hvordan
Facebook-
likerknappen skal
vises

Hvordan antall Facebook-liker vises Standard: Standard

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et
Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter,
Artikler: Søk, Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis
artikkel.
Standard: alle felter
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Maksimalt antall titler
som kan inkluderes i
en e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i
en e-post.

Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis
det er mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side Antall artikler som skal vises på en side. Standard: 10

Velg egendefinerte
alternativer for

Spesialtilpasning av Facebook-
likerknappalternativet.
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Facebook-
likerknappen

Lagrede søk: Vis
avmerkingsboksen
«Varsle meg»

Viser avmerkingsboksen Varsle meg ,
som brukeren kan krysse av for å få
varslinger når det er endringer i listen.

Standard: sann

Søk
Søkestrenger for artikler som skal vises i
listen.

Standard: status:Ready (viser alle artikler som har
status «klar»)
Se også: Søkeparametre for Arena-artikler

Søkebetingelser
Velg om det skal knyttes betingelser til
det forhåndsdefinerte søket

Standard: ingen felt

Side for søkeresultater Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: articles

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis knappen «Lagre
søk»

Velg om «Lagre søk»-knappen skal vises
og gjøre det mulig å lagre søket for
brukeren

Standard: sann

Vis artikkelfelter som
søkeresultat

Hvilke felter som skal vises i en artikkel. Standard: alle felter

Vis panelknapper
Velg hvilke panelknapper som skal vises
på siden

Standard: ingen felt

Vis søketreff
Velg om teksten Søketreff skal vises
sammen med antall søketreff øverst på
siden.

Standard: sann

Vis søkeresultat Ikke endre standardinnstillingen (sann).

Likhet

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0 og
1. Jo høyere verdi, jo mer vil
søkeresultatet likne på den opprinnelige
søkestrengen.

Denne verdien må være de samme i følgende
portleter: Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler:
Artikkelfasetter, Artikler: Søk, Artikler:
Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel
Standard: 0,5
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Sorteringsretning
Stigende eller synkende rekkefølge som
standard.

Standard: synkende

Sorter på
Forskjellige alternativer for sortering av
resultatene

Standard: Relevans

Sorteringsrekkefølge Sorteringsrekkefølgen for et søkeresultat.
Standard: Relevans, Endret dato, Opprettet dato,
Startdato for arrangementet

URL til siden Side som artikkeldetaljene skal vises på. Standard: detail

Hvor skal AddThis-
tjenester vises

Plasseringen til AddThis-tjenesten. Standard: øverst

Artikler: Søkeresultatliste
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Denne portleten viser resultater for Arena-artikkelsøk i en liste. Listen sorteres i forhold til portletens konfigurering. Listen kan
sorteres på nytt av brukeren, og da vil sorteringsrekkefølgen beholdes til en annen sorteringsrekkefølge velges, eller brukeren
logger seg av Arena.

Brukeren kan sende listen på e-post, skrive den ut eller laste den ned.
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Brukergrensesnitt
Listen inneholder informasjon om artiklene som er funnet. Feltene som vises bestemmes vanligvis av hvordan portleten er
konfigurert, men vil som oftest inneholde tittel som en kobling, et sammendrag av artikkelen og emneordene. Klikk på
artikkeltittelen hvis du vil lese selve artikkelen i portleten for Artikkeldetaljer.

Øverst på listen er det en verktøylinje som styrer listen. Som standard er en fasettportlet lagt til på siden slik at brukeren kan
innsnevre søket.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Utløpstid i sekunder
for cache

Hvor lang tid (i sekunder) innholdet i
portleten bufres.

Det vil da ta opptil den angitte tiden før endringene i
innholdet blir synlige, noe som vil forbedre ytelsen.
Standard: 0 s

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et
Fuzzy-søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter: Artikler:
Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler: Søk,
Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel.
Standard: alle felter
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Maksimalt antall titler
som kan inkluderes i
en e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i
en e-post.

Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises
hvis det er mer enn én side

Standard: 5

Antall titler per side
Antall artikler som skal vises på en
side.

Standard: 10

Lagrede søk: Vis
avmerkingsboksen
«Varsle meg»

Viser avmerkingsboksen Varsle meg ,
som brukeren kan krysse av for å få
varslinger når det er endringer i listen.

Standard: sann

Side for søkeresultater Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: articles

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis «Lagre søk»
Velg om ikonet for lagring av søk skal
vises (til Arena-brukere).

Dette krever at portleten «Mine søk etter artikler»
befinner seg på nettstedet slik at brukeren kan finne de
lagrede søkene. Må være sann dersom Nyhetsagent-
funksjonen skal brukes.
Standard: sann
Se også: Nyhetsagent

Vis resultatfelt for
artikkelsøk

Hvilke felter som skal vises i en
artikkel.

Standard: alle felter

Vis panelknapper
Hvilke knapper som skal vises på den
øverste linjen

Standard: alle felter

Vis søketreff
Velg om teksten Søketreff skal vises
sammen med antall søketreff øverst på
siden.

Standard: sann

Vis søkeresultat Ikke endre standardinnstillingen (sann).

Likhet

Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0
og 1. Jo høyere verdi, jo mer vil
søkeresultatet likne på den
opprinnelige søkestrengen.

Denne verdien må være de samme i følgende portleter:
Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter, Artikler:
Søk, Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel
Standard: 0,5
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Sorteringsretning Stigende eller synkende rekkefølge Standard: synkende
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

som standard.

Sorter på
Forskjellige alternativer for sortering av
resultatene

Standard: Endret dato, Relevans

Sorteringsrekkefølge
Sorteringsrekkefølgen for et
søkeresultat.

URL til siden
Side som artikkeldetaljene skal vises
på.

Standard: detail

.

Artikler: Vis artikkel
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Denne portleten viser en Arena-artikkel eller deler av den. Den kan brukes som en forhåndsvisning (en teaser), eller for å vise
en spesifikk artikkel på en side. Hvis siden din for eksempel er designet for å fremheve reisebøker, bør du inkludere en artikkel
om emnet. Du kan velge om beskrivelsen, innholdet eller begge skal vises, og om det skal være mulig å lese hele artikkelen
på siden for artikkeldetaljer.

Merknad:
Variablene articleOpenEntityKeys (brukes til Dynamiske koblinger) angis bare på en side for artikkeldetaljer (Artikkel:
Artikkeldetaljer). Den angis ikke på en Artikler: Vis artikkel-side.

Brukergrensesnitt
Artikkelen vises i henhold til hvordan portleten er konfigurert. Hvis artikkelen er sammenkoblet, vises en kobling som brukeren
kan trykke på for å lese hele artikkelen i portleten Artikkel: Artikkeldetaljer.

Se også: Artikler: Artikkeldetaljer

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Rekkefølge på
AddThis-tjenester

Velg hvilken rekkefølge de forskjellige
sosiale tjenestene skal vises i.

Artikkel-ID Artikkel-ID-en
Du finner den i artikkelen, og den kan kopieres til
denne konfigurasjonen.
Standard: blank

Antall tegn som kreves
før søkeforslagene
vises

Antall tegn sommå skrives inn før et
søkeforslag vises.

Standard: 5

Velg hvilke AddThis-
tjenester som skal
vises

De sosiale tjenestene du vil vise.

Velg hva som skjer når
Facebook-
likerknappen trykkes
på

Velg om du vil vise Facebook-likerknappen
eller knappen Anbefal sammen med
artikkelen

Velg hvordan
Facebook-
likerknappen skal
vises

Hvordan antall Facebook-liker vises

Feltrekkefølge for
foreslåtte artikkelsøk

Rekkefølgen som forslagene for artikkelsøk
skal presenteres i, overfor brukeren.

Standard: tittel, emne
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Fuzzy-søk
Velg hvilke felter som skal vises i et Fuzzy-
søk.

Feltene må være de samme i følgende portleter:
Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler: Artikkelfasetter,
Artikler: Søk, Artikler: Søkeresultatliste, Artikler: Vis
artikkel.
Standard: alle felter
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Kobling til detaljside Side som artikkeldetaljene skal vises på. Standard: detail

Maksimalt antall titler
som kan inkluderes i
en e-post

Maksimalt antall titler som kan sendes i en e-
post.

Standard: 50

Antall
navigeringskoblinger
på siden

Antall sidekoblinger som skal vises hvis det
er mer enn én side

Standard: 5

Antall forslag per felt
Hvor mange søkeforslag som skal vises ved
artikkelsøk

Standard: 5

Antall titler per side Antall titler som skal vises på en side Standard: 10

Velg egendefinerte
alternativer for
Facebook-
likerknappen

Bredden til Facebook-likerknappen Standard: fb:like:width=”330px”

Side for søkeresultater Siden hvor søkeresultatene skal vises. Standard: articles

Vis koblingen «Hjelp» Standard: usann

Vis «Anbefal denne»-
knapp

Standard: sann

Vis felt for
enkeltvisning av
artikkel

Hvilke felt som skal vises ved fremvisning av
én enkelt artikkel.

Standard: tittel, brødtekst

Vis resultatfelt for
artikkelsøk

Denne portleten brukes normalt ikke (kun under
rådgivning).

Vis redigeringskobling

Velg om koblingen Rediger skal vises, slik at
en pålogget bruker med tillatelse (det vil si
forfatteren eller administratoren) kan
redigere artikkelen.

Redigeringskoblingen vil bare være synlig hvis
artikkelen ble opprettet på den nåværende portalen.
Standard: sann

Vis panelknapper
Velg hvilke knapper som skal vises på den
øverste linjen.

Standard: navigering i topptekst, navigering i
bunntekst, teller

Vis forslagsfelt i
artikkel

Angi hvilke felt som skal vises for relaterte
artikler.

Standard: tittel, emne

Vis språk
Viser en nedtrekksliste med tilgjengelige
språk for artikkelen.

Standard: usann

Vis kobling til denne
artikkelen

Velg om det skal vises en kobling til hele
artikkelen.

Standard: usann

Vis søketreff
Velg om teksten Søketreff skal vises
sammen med antall søketreff øverst på
siden.

Standard: sann

Vis søkeresultat Ikke endre denne innstillingen (sant).

Vis søkeforslag Viser søkeresultater under inntasting. Standard: sann

Likhet
Verdi for fuzzy-søkefaktoren, mellom 0 og 1.
Jo høyere verdi, jo mer vil søkeresultatet

T Denne verdien må være de samme i følgende
portleter: Artikler: Artikkeldetaljer,Artikler:
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

likne på den opprinnelige søkestrengen.

Artikkelfasetter, Artikler: Søk, Artikler:
Søkeresultatliste, Artikler: Vis artikkel
Standard: 0,5
Se også: Fuzzy-søk og likhetsfaktoren

Sortering: Sorter på
Kriterier for hvordan artiklene i resultatet skal
sorteres som standard.

Standard: relevans

Sortering:
Sorteringsfelter

Sorteringsalternativer brukeren kan velge
mellom.

Standard: endret dato, relevans

Sortering:
Sorteringsrekkefølge

Rekkefølgen feltene på siden skal
presenteres i.

Standard: relevans, endret dato, opprettet dato,
arrangement startdato

Oppdater søkeforslag
(forsinkelse i ms)

Hvor raskt søkeforslagene skal vises ved
inntasting.

Standard: 400

Hvor skal AddThis-
tjenesten vises

Plasseringen til AddThis-tjenesten. Standard: øverst

Sorteringsretning
Stigende eller synkende rekkefølge som
standard.

Standard: synkende

Arrangementskalender
Fra og med versjon Arena 4.0 anbefales det at du begynner å bruke Liferay-artikler i stedet for Arena-artikler. Arena-artikler vil
være støttet, men vil ikke utvikles videre.

Se også: Arrangementer

Arrangementskalenderen bruker Arena-artikler til å opprette en kalender for kommende arrangementer. Det følgende vises i
portleten Artikler: Søk.

Axiell legger til et skript og CSS som kontrollerer utseendet til portleten på startsiden, og konfigurerer den som beskrevet her.

Se også: Artikler: Søk og Artikler: Artikkeldetaljer

Konfigurere Arrangementskalender i Artikler: Søk
Parameter Innstilling

URL til side med artikkeldetaljer calendar-details

Spørring status:Ready AND content_type:calendar

Antall treff per side 3 (kan justeres)

Panelknapper: vis Ingen felter valgt

Sorter på Startdato

Sorteringsretning Forhåndsvalgt: Stigende

Vis objekt Avmerkingsboks

Vis artikkelfelt i søkeresultater Velg vis Tittel, Tittel som kobling, Beskrivelse, Startdato, Sluttdato

Når du klikker på arrangementstittelen, åpnes en ny side kalt calendar-details, og denne inneholder portleten Artikler:
Artikkeldetaljer.

Konfigurere portleten Artikler: Artikkeldetaljer
Parameter Innstilling

Vis artikkelfelt Vis Tittel, Brødtekst, Startdato, Sluttdato

Vis Tilbake-knapp Avmerkingsboks
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Legge til et arrangement
1. Logg deg på Arena og opprett en ny Arena-artikkel.

2. Gi arrangementet en tittel.

3. Skriv inn en kort tekst som skal vises med arrangementet – tidspunkt, sted og viktig informasjon.

4. I innholdsfeltet skriver du inn mer detaljert informasjon om arrangementet.

5. I feltet Type velger du Kalender og klikker på Legg til. Hvis Kalender ikke er et valg, skriver du inn teksten Kalender.

6. Angi datoen da artikkelen skal publiseres og fjernes, under Vis fra og Vis til.

7. I feltet Startdato angir du datoen da arrangementet skal finne sted.

8. Hvis sluttdatoen for arrangementet er forskjellig fra startdatoen, legger du den til. Ellers lar du feltet være tomt.

9. Klikk på Godkjenn.

Arrangementer – råd og tips
Hvis du vil endre et arrangement etter at du har lagt det inn, klikker du på tittelen for arrangementet når du er logget på, og
deretter på redigeringsikonet. Husk å lagre endringene.

Hvis arrangementet skal vare i flere dager, kan du opprette separate kalenderarrangementer da arrangementet vil forbli
øverst i kalenderen hele tiden.

Lysbildefremvisning
Med lysbildefremvisningen kan du vise flere bilder og tekst. Lysbildefremvisningen vil fremdeles være støttet, men vil ikke
utvikles videre.

For å finne menyen for å konfigurere lysbildefremvisningen, logger du på Liferay og velger Rediger i artikkelen der
Lysbildefremvisning lagres.

Bilder i en lysbildefremvisning skal ha samme størrelse og 1160 piksler.

Merknad:
Det kan bare være én lysbildefremvisning per side i Arena.

Legge til en lysbildefremvisning
1. Logg deg på Liferay.

2. Last opp bilder til lysbildefremvisningen i mappen Dokumenter og media.

3. Gå til den relevante siden, og legg til portleten Web-innholdsvisning.

4. Klikk på portlet-innstillinger:

5. Velg Utseende og funksjonalitet.

6. For Vis kantlinje velger du Nei.

7. Klikk på Lagre, og klikk på det lille krysset øverst til høyre.

8. Velg Legg til for å legge til en ny artikkel.

9. Velg glidende-skyve-struktur for struktur.

10. Kontroller at glidende-skyve-malen er valgt.
Hvis ikke, velger du den malen.

11. Gi lysbildefremvisningen en tittel.

12. Klikk på Velg for å velge Ekstra stort bilde, og velg bildet i mappen Dokumenter og media. Du finner riktig størrelse
ved å bruke det lille ?-tegnet.

13. Velg et bilde.

14. Sørg for å angi en Alternativ tekst.

15. Legg til en kobling etter behov.

16. Hvis du vil legge til et ekstra bilde eller fjerne et bilde, klikker du på + eller - ved siden av bildeelementet.
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17. Konfigurer innstillingene til lysbildefremvisningen.

18. Klikk på Publiser.

Se også: Biblioteket for Dokumenter og media og Web-innholdsvisning

Bildekonfigurasjon
Parameter Innstilling

Bilde
Obligatoriske innstillinger. Velg hvilket bilde som skal vises. Bildet må lastes opp til Dokumenter og
media.

Alternativ tekst Obligatoriske innstillinger. Teksten som skal vises ved markøren når du beveger den over bildet.

Overskrift Kort tekst som vises over bildet.

Bildetekst Tekst inkludert i bildet. Maksimal lengde på teksten vil variere etter bildestørrelsen.

Intern kobling Kobling til en side i Arena.

Ekstern kobling Kobling til en side utenfor biblioteknettstedet.

Navn på
kobling

Rask beskrivelse som skal vises ved markøren når du beveger den over koblingen.

Konfigurasjon av lysbildefremvisning
Angi konfigurasjonen for lysbildefremvisningen under Element for lysbildefremvisning.

Parameter Beskrivelse

Visningstid for bilde
Hvor lenge hvert bilde skal vises på skjermen før neste bilde vises. Merknad: Må være lenger enn
overgangstiden for bildet.

Overgangstid for
bilde

Tiden det tar for et bilde å tone ned og inn i det neste bildet. Merknad: Må være kortere enn
visningstiden for bildet.

Automatisk
avspilling

Får lysbildefremvisningen til å starte automatisk igjen.

Start tilfeldig
lysbildefremvisning

Gjør at bildene stokkes.

Bunn- eller
venstrejustering

Angi at teksten skal justeres nederst på hvert bilde eller til venstre for bildet. Hvis teksten er midtstilt,
vises piler på siden av bildet. Hvis teksten er venstrejustert, vises pilene i det nederste høyre hjørnet.

Vis miniatyrbilder Viser miniatyrbilder nedenfor lysbildefremvisningen, slik at det blir enklere å navigere.

Vis sidenavigering Viser små prikker nedenfor lysbildet for å forenkle navigering gjennom bildene.

Vis piler Viser piler som styrer lysbildefremvisningen.

Sveipefunksjon Gjør det mulig å sveipe gjennom bildene på nettbrett eller smarttelefoner.

Vis spill av-/pause-
knapp

Viseren spill av-/pause-knapp øverst til høyre i lysbildefremvisningen.

Vis bildenummer Viser totalt antall bilder i lysbildefremvisningen og nummeret på det aktuelle bildet.

Anbefalte innstillinger
Følgende innstillinger er anbefalt av sikkehetsformål:

l Vis spill av-/pause-knapp

l Vis piler

l Vis sidenavigering eller miniatyrbilder

l Inkluderer tekst som en tittel eller bildetekst for å gjøre den responsiv
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Responsiv
Lysbildefremvisningen er responsiv og forandrer seg etter skjermstørrelsen.

På en mindre skjerm kan følgende endringer oppstå:

l Teksten vises nedenfor et bilde

l Piler forsvinner – sveipefunksjonen overtar
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Arrangementer
Fra og med Arena 4.1 kan arrangementer fullt ut bli administrert i Arena ved bruk av en tilleggstjeneste. Ta kontakt med Axiell
om du vil ha mer informasjon om Administrasjon av arrangementer-modulen.

Du må logge på Liferay for å legge inn arrangementer.

Merk:
Flerspråklig funksjonalitet støttes for tiden ikke når det gjelder arrangementer.

Et arrangement kan ha følgende statuser:

Status Beskrivelse

Utkast Arrangementet har blitt lagret som utkast.

Planlagt Arrangementet er blitt opprettet uten et publiseringstidspunkt, eller publiseringstidspunktet er ennå ikke nådd.

Publisert
Arrangementets publiseringstidspunkt er nådd, og informasjon om dette arrangementet er offentliggjort på
bibliotekets nettside.

Fullført Arrangementets dato og tid er over.

Kansellert Arrangementet har blitt kansellert.

Arrangementer med status publisert og avlyst vises for lånere på bibliotekets hjemmeside ved hjelp av portleten
Arrangementer. Lånere kan registrere seg online, avhengig av hvordan arrangementet er konfigurert. Lånere kan også legge
inn arrangementer i kalenderen sin ved å klikke på arrangementsbeskrivelsen og dele arrangementet via e-post og sosiale
medier.

Forutsetninger for arrangementer
Du finner administrasjonen av arrangementet under Innhold/Arrangement administrasjon i menyen til venstre.

For å administrere arrangementer i Arena, er følgende påkrevd:

l Kunde-ID for kalenderarrangementet

l Vokabular-ID for stedet

l Vokabular-ID for målgruppen

Du finner disse innstillingene ved å klikke på kontekstmenyen øverst i modulen Arrangement administrasjon og velge
Konfigurasjon.

Kunde-ID for kalenderarrangementet leveres av Axiell.

Du legger til vokabular-ID-er for steder og målgrupper når du har opprettet disse vokabularene.

Opprette steder og rom for arrangementer
Du trenger et stedsvokabular for å kunne velge sted når du oppretter arrangementer. Hvert arrangementssted representeres
av en kategori i vokabularet, og hvert sted kan inneholde et eller flere rom som representeres av underkategorier.

1. I menyen til venstre velger du Innhold og Kategorier.

2. Klikk på plusstegnet nederst til høyre for å legge til et vokabular.

3. Fyll ut navn, for eksempel Mine arrangementssteder, og klikk på Lagre.

4. I kontekstmenyen til vokabularet du nettopp har opprettet, velger du Legg til kategori.

5. Fyll ut navn, for eksempel 1. etasje, og klikk på Lagre.

6. Legg til resten av stedene som kategorier i ditt vokabular.

7. For hvert sted i listen kan du på samme måte legge til rom ved å klikke på kontekstmenyen og velge Legg til
underkategori.
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Legge til målgrupper for et arrangement
Du trenger et målgruppevokabular for å kunne velge målgruppe når du oppretter arrangementer. Hver målgruppe
representeres av en kategori i vokabularet.

1. I menyen til venstre velger du Innhold og Kategorier.

2. Klikk på plusstegnet nederst til høyre for å legge til et vokabular.

3. Fyll ut navn, for eksempel Mine arrangementsmålgrupper, og klikk på Lagre.

4. I kontekstmenyen til vokabularet du nettopp har opprettet, velger du Legg til kategori.

5. Fyll ut et navn, for eksempel Barn, og klikk på Lagre.

6. Legg til resten av målgruppene som kategorier i ditt vokabular.

Legge til vokabular-ID-er til modulen Arrangement administrasjon
1. Når du har opprettet vokabularene, velger du et vokabular og finner ID-en (et sekssifret tall) for hvert vokabular på

slutten av nettleseradressen.

2. Kopier ID-en.

3. Klikk på kontekstmenyen øverst i modulen Arrangement administrasjon, og velg Konfigurasjon.

4. Lim inn ID-en for henholdsvis sted og målgruppe.

5. Klikk på Lagre.

Nå er steder og målgrupper tilgjengelige når du oppretter et arrangement.

Opprette et arrangement
Merknad:
Denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra og med Arena 4.1, ved hjelp av en tilleggstjeneste. Ta kontakt med Axiell hvis du
vil ha mer informasjon om Arrangementsadministrasjons-modulen.

Du kan, i tillegg til å opprette et enkeltstående arrangement, opprette periodiske arrangementer og arrangementer som varer
flere dager. Arrangementer kan være åpne for alle, eller de kan kreve at du er en registrert bruker.

1. I menyen til venstre velger du Arrangement administrasjon.

2. Klikk på plusstegnet nederst til høyre for å legge til et arrangement.

3. Fyll ut opplysninger for arrangementet. Obligatoriske felt er markert med en asterisk.

4. Legg til nøkkelord for termer som genererer flere søketreff når noen søker etter arrangementer i Arrangement
administrasjon eller på bibliotekets nettside.

5. Du kan også legge til et bilde sammen med en Alt-tekst for å gjøre tilgjengeligheten enklere. Ved å klikke på Velg
åpnes Dokumenter og medier der du kan velge eller laste opp bilder.

Merknad:
Det er anbefalt å bruke bilder i liggende format med en minimumsbredde på 700 piksler. Bilder i jpg-format er å
foretrekke på grunn av filstørrelsen.

6. Velg dato og tidspunkt for arrangementet.

7. Velg Flerdagsarrangement dersom arrangementet varer i flere dager, eller velg Regelmessig arrangement dersom
du ønsker at arrangementet skal gjentas et antall ganger, for eksempel ukentlig eller månedlig.

8. Legg til publiseringsdato og publiseringstidspunkt dersom du ønsker at arrangementet skal annonseres for lånere på
et bestemt tidspunkt.

9. Legg til et sted, og et rom hvis du ønsker det.

10. Legg til en eller flere målgrupper hvis du ønsker det.

11. Velg Muliggjør onlineregistrering for lånere for dette arrangementet hvis lånerne skal måtte registrere seg for
arrangementet. Du kan oppgi et maksimalt antall deltakere for arrangementet (når dette nummeret er satt til 0, betyr
det at det ikke finnes noen grense). Du kan også sette ett maksimalt antall deltakere som en person kan registrere.

12. Klikk på Publiser. Du kan også lagre arrangementet som et utkast hvis du ønsker å endre detaljer senere.

145



Se også: Biblioteket for Dokumenter og media

Merknader:
Når du oppretter arrangementer, brukes tidssonen i Arena-systemet ditt. Dette kan være dato og tidspunkt som avviker fra
systeminnstillingene til datamaskinen din.

Arrangementer som slutter ved midnatt må slutte 23.59 eller opprettes som arrangement over flere dager, siden 00.00
gjelder som påfølgende dag.

Flerdagsarrangementer kan ikke konfigureres som gjentakende. Det betyr også at du ikke kan opprette et arrangement som
varer til over midnatt, som et regelmessig arrangement.

Gjentakende arrangementer må oppgis slik at arrangementsperioden varer en dag mer enn datoen for siste arrangement i
serien.

Arrangementer opprettet ved hjelp av bibliotekssystemet
I tillegg til å opprette arrangementer rett i Arena, kan de også legges inn ved hjelp av et bibliotekssystem som Quria.
Konfigurasjonsvalgene i Arena varierer noe avhengig av hvem som er arrangementsleverandør.

Se også: Qurias onlinehjelp

Forutsetninger
Modulen Arrangementer må aktiveres i Arena. Kontakt Axiell for å få satt opp en kobling til bibliotekssystemet.

Håndtere arrangementer
Denne funksjonaliteten er tilgjengelig fra og med Arena 4.1.

Du finner administrasjonen av arrangementet under Innhold/Arrangement administrasjon i menyen til venstre.

Arrangementsoversikt
Når du åpner visningen Arrangement administrasjon, ser du en liste over alle arrangementer i aktiv status.

Her kan du søke etter bestemte arrangementer (hele ord eller trunkering ved hjelp av *), eller sortere for eksempel på dato
eller sted, eller filtrere på status, steder eller målgrupper ved hjelp av kontrollene øverst på siden. Du kan også velge å vise
arrangementene i en kompakt liste, en detaljert liste eller som ikoner.

Redigere, avlyse eller slette et arrangement
Du må kansellere et arrangement før du kan slette det. For regelmessige arrangementer kan du også velge å håndtere alle
eller et enkeltstående arrangement i serien.

1. I menyen til venstre velger du Arrangement administrasjon.

2. Klikk på kontekstmenyen for arrangementet og velg Rediger, Kanseller arrangement eller Slett.

Merknad:
Hvis du hadde aktivert påmelding på nett i utgangspunktet, og senere endrer denne innstillingen, vil du ikke kunne se hvem
som har meldt seg på arrangementet. Når et arrangement er avlyst, vil du heller ikke kunne se de påmeldte deltakerne. Hvis
du vil kontakte deltakerne, må du gjøre dette før du deaktiverer online registrering eller avlyser arrangementet.

Hvis du viser arrangementer opprettet i bibliotekssystemet, kan du fjerne arrangementene fra Arena, men likevel beholde dem
i bibliotekssystemet.

l Quria: Åpne arrangementet i Quria og fjern publiseringsdatoen for å endre statusen fra publisert til planlagt.

Se også: Qurias onlinehjelp

Deltagere på arrangementer
1. I menyen til venstre velger du Arrangement administrasjon.

2. Klikk på antallet under Registreringer i listen for å se hvor mange som har registrert seg til arrangementet.
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3. Fra listen over deltagere kan du velge alle eller noen av deltagerne og kopiere e-postadressene deres til
utklippstavlen din.

For arrangementer opprettet i Quria, se Qurias onlinehjelp.

Oppdatere teksten som vises i et delt arrangement
Når du deler et arrangement på Facebook, vises en overskrift og en tekst med arrangementet. Overskriften lages i den vanlige
nettstrukturen med bibliotekets URL-adresse. Som standard plukkes også teksten fra nettstrukturen, men dette kan endres.

1. På arrangementssiden klikker du på tannhjulet i menyen øverst til høyre, og deretter klikker du på fanen SEO
(søkemotoroptimalisering).

2. Under Metakoder legger du inn teksten som skal vises når den deles; en generell beskrivelse (og nøkkelord) til
arrangementssiden.

3. Klikk på Lagre.

Følge opp arrangementer
Du kan angi informasjon om det faktiske antallet deltakere på et arrangement og bruke dette sammen med annen informasjon
for å lage arrangementsstatistikk.

1. I menyen til venstre velger du Arrangement administrasjon.

2. Klikk på kontekstmenyen for et arrangement og velg Rediger.

3. Nederst på siden angir du antall deltakere under Antall personer som deltok på arrangementet, og klikker på Lagre.

4. I kontekstmenyen øverst på Administrasjon av arrangementskalender-siden velger du Eksporter statistikk.

5. I vinduet som åpnes, angir du tidsperioden du vil generere statistikk for og klikker på Eksporter.

En CSV-fil som inneholder informasjon om arrangementet, antall deltakere, målgrupper og mer for alle arrangementer i den
valgte tidsperioden eksporteres til Nedlastinger-mappen.

Arrangementer-portleten
På arrangementssiden kan du vise alle arrangementene på biblioteket (og andre steder) med detaljert informasjon. Portleten
som blir brukt, er Arena-portleten Arrangementer. Arrangementer opprettes rett i Arena eller i et biblioteksystem som Quria.

Brukergrensesnitt
Brukeren kan se alle kommende arrangementer i en liste, filtrere mellom dem og registrere seg for et arrangement. Hvis du
begrenset hvor mange deltakere hver person kan registrere da du opprettet arrangementet, vil brukeren se det antallet her.
Brukeren kan også dele arrangementer på sosiale medier og legge inn kalenderarrangementer i sin egen kalender.

Hvis standardleveringen ikke omfatter denne siden, kan du legge til en ny side som for eksempel kan hete /events. Legg til
Arena-portleten Arrangementer på siden.

Merknader:
Du kan bare legge til én portlet av typen Arrangementer på en side. Hvis du ønsker å bruke ulike arrangementsportleter med
ulik konfigurasjon som filter, kan du opprette egne sider for dette.
Siden der portleten Arrangementer er plassert, må være i enkeltkolonne-visning.

Bilder i arrangementslisten vises beskåret i forholdet 2 1, noe som fungerer bra for nesten alle bilder (liggende, stående osv.)
Når du velger et bestemt arrangement, vises bildet i sine naturlige proporsjoner.

Oppsett
Innstilling Beskrivelse Kommentar

Fullstendig visning
Velg Fullstendig visning for å vise
Arrangementer-siden i full størrelse

Side for
arrangementsdetaljer

La stå tom – denne brukes til
arrangementsteasere
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Innstilling Beskrivelse Kommentar

Antall arrangementer
som skal vises

Velg et antall i nedtrekksmenyen.
Dette er det antallet arrangementer som vil vises
på siden, og det er også antallet som lastes inn
når du klikker på Last inn flere arrangementer.

Fullbreddemodus for
arrangementsliste

Velg JA for å vise hvert arrangement i full
bredde innenfor én kolonne. Velg NEI for å
vise arrangementer i et nettoppsett.

Kobling til retningslinjer
for personvern

Standardsiden for bibliotekets retningslinjer for
personvern er privacy-policy. Hvis du vil bruke
en annen side, angir du navnet på denne
siden her.

Husk å slette nettleserloggen hvis du endrer til en
annen side for retningslinjene for personvern.

Plassering
Sjekk hvilke steder som er tilgjengelige når du
filtrerer etter arrangementer.

Stedene hentes fra arrangementene som er
registrert.

Målgrupper
Sjekk hvilke målgrupper som er tilgjengelige
når du filtrerer etter arrangementer.

Målgruppene hentes fra arrangementene som er
registrert. Denne innstillingen vises bare når du
bruker et biblioteksystem som
arrangementsleverandør.

Nøkkelord
Sjekk hvilke nøkkelord som er tilgjengelige når
du filtrerer etter arrangementer.

Nøkkelordene hentes fra arrangementene som er
registrert.

Konfigurere portleten Arrangement som en arrangementsteaser
Legg for eksempel til Arena-portleten Arrangementer på første side, og konfigurer den med en annen layout så den blir en
teaser for hele arrangementslisten.

Innstilling Beskrivelse Kommentar

Kort visning Velg Kort visning for arrangementsteaseren

Innstilling for kort
visning: Vis knappen
for stedsfiltrering

Velg JA hvis du vil vise filterverktøyet for
arrangementsteaseren.

Når brukeren velger å filtrere og bare vise
arrangementer for ett sted, lagres denne
innstillingen i en informasjonskapsel.

Side for
arrangementsdetaljer

URL-adressen til siden for arrangementer i
full størrelse (for eksempel «events»)

Dette viser koblingen Vis alle arrangementer

Antall dager
informasjonskapsler
kan lagres

Varigheten til informasjonskapselen. Standardverdien er 7 dager.

Antall arrangementer
som skal vises

Velg et antall i nedtrekksmenyen.

Fullbreddemodus for
arrangementsliste

Velg JA for å vise hvert arrangement i full
bredde innenfor én kolonne i teaseren. Velg
NEI for å vise arrangementer i et
nettoppsett.

Plassering
Sjekk hvilke steder som er tilgjengelige når
du filtrerer etter arrangementer.

Stedene hentes fra arrangementene som er
registrert.

Målgrupper
Sjekk hvilke målgrupper som er tilgjengelige
når du filtrerer etter arrangementer.

Målgruppene hentes fra arrangementene som er
registrert. Denne innstillingen vises bare når du
bruker et biblioteksystem som
arrangementsleverandør.

Nøkkelord
Sjekk hvilke nøkkelord som er tilgjengelige
når du filtrerer etter arrangementer.

Nøkkelordene hentes fra arrangementene som er
registrert.
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Interaksjon med arrangementer
Arena viser alle arrangementer fra nåværende tidspunkt. Blant arrangementene som kommer fra backend-
bibliotekssystemet, vises kun arrangementer med status publisert eller avlyst. Det vises automatisk et banner over bildet til
arrangementet dersom det er avlyst eller fullbooket. Låneren kan klikke på arrangementet i arrangementskalenderen for å
åpne arrangementsdetaljer og utføre enkelte handlinger.

Registrere seg til et arrangement
Merk:
Om du melder deg på samme arrangement med samme e-postadresse mer enn en gang, vil forrige registrering bli slettet.

1. Klikk på Registrer (hvis det ikke finnes en Registrer-knapp, kan ikke brukeren registrere seg til dette arrangementet).

2. Fyll ut navn og e-postadresse.

3. Fyll ut antall deltakere.

4. Les retningslinjene for personvern og merk av i brukeravtalefeltet.

5. Klikk på Lagre.

Dele et arrangement på sosiale medier
l Klikk på ikonene til sosiale medier.

Legge til et arrangement i din egen kalender
l Klikk på Legg til i kalenderen din.

Det genereres en ICS-fil som lastes ned til kalenderen.

Filtrering av arrangementer
Du kan begrense antall arrangementer basert på arrangementsdato, sted, målgruppe og nøkkelord.

Søke etter et arrangement
Søkefunksjonen i arrangementsportleten bruker Google-regler:

l Du kan søke på alle ord i arrangementsnavnet, beskrivelsen eller stedet.

l Det må være et fullstendig ord (ingen støtte for fuzzy-søk eller trunkering).
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Personalets lesetips
Personalets lesetips gir bibliotekansatte mulighet til å anbefale titler og skrive vurderinger som kan deles med Arena-brukere.
Postene vises i en liste med et sammendrag, og ved å klikke på en tittel får brukeren se flere detaljer. Siden Personalets
lesetips er knyttet til detaljer i katalogposter, kan brukere på en enkel måte reservere og for eksempel utforske lignende titler.

Omslagsbildene som vises i lesetipsene, er fra samme kilde som andre omslagsbilder som vises i poster.

Personalets lesetips baserer seg på Liferay-portleten Ressurspublisering.

I en standard Arena-leveranse vises Liferay-portleten Kategorinavigering ved siden av Personalets lesetips, slik at brukeren
kan filtrere Personalets lesetips.

Merknader:

Personalets lesetips støttes for øyeblikket ikke av fellesbaser, det vil si at kun et medlem kan bruke personalets lesetips
dersom det er flere medlemmer i en portal.

Konfigurere Personalets lesetips
Du kan redigere Personalets lesetips (basert på Liferay-portleten Ressurspublisering), eller legge den på en annen side. Velg
følgende innstillinger for å konfigurere Ressurspublisering så den kan fungere som Personalets lesetips:

1. Klikk på kontekstmenyen i portletens topptekst, og velg Konfigurasjon.

2. Velg Web-innholdsartikkel som ressurstype.

3. Velg Personalets lesetips som Strukturtype for web-innholdsartikkelen .

4. Gå til fanen Skjerminnstillinger.

5. Velg Helsideliste for lesetips som visningsmal.

6. Velg portleten Ressurspublisering som standard ressurspublisering for siden.

7. Slå av metadata og bokmerker til sosiale medier.

8. Lagre innstillingene.

Legge til en post i Personalets lesetips
1. Finn post-ID-en til tittelen du ønsker å anbefale, og noter deg denne ID-en til senere bruk.

2. Logg på Liferay og finn Personalets lesetips i menyen.

3. Klikk på plusstegnet i portletens topptekst, og velg Personalets lesetips.

4. Fyll ut opplysningene:

Innstilling Beskrivelse

Tittel Tittel på anbefalt eksemplar

Sammendrag Vist i listen over Personalets lesetips.

Post-ID Fyll ut post-ID-en du noterte i trinn 1, i formatet 12345 eller id:12345.

Artikkeltekst Vist i detaljvisningen av Personalets lesetips.

Artikkelforfatter Skriv inn navnet ditt eller kallenavnet hvis du ønsker det. Dette er ikke knyttet til din Arena-ID.

5. Under Metadata vises en oversikt over vokabularer. Klikk på Velg for å velge en kategori for posten.
Se også: Opprette kategorier for Personalets lesetips

6. La resten av innstillingene være slik de er konfigurert.

Merknader:
Hvis det er mer enn én forfatter pr. post, er det bare første forfatter som blir vist i listen.

Hvis posten ikke inneholder et omslag, kan du legge til et valgfritt bilde ved å klikke på Bruk lite bilde og fylle inn
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Merknader:
innstillingene.

Opprette kategorier for Personalets lesetips
I en standard Arena-leveranse vises Liferay-portleten Kategorinavigering ved siden av Personalets lesetips, slik at brukeren
kan filtrere Personalets lesetips. Slik oppretter du en ny kategori:

1. Åpne Kontrollpanel, velg Innhold/Kategorier.

2. Under Vokabularer velger du Legg til vokabular for å legge til et nytt vokabular som har en kategoritittel på høyere
nivå (for eksempel Sjanger).

3. Klikk på Lagre.

4. Åpne det nye vokabularet, velg Legg til kategori, og legg inn en ny kategori (for eksempel sci-fi, drama)

5. Lagre innstillingene.

Du kan legge til så mange vokabularer og kategorier som du ønsker under vokabularer.

Kategorien kan nå velges for en post i Personalets lesetips , og den vises også i portleten Kategorinavigering.

Konfigurere portleten Kategorinavigering
I enkelte tilfeller er kategorier allerede i bruk for andre Liferay-artikler. Du kan redigere portleten Kategorinavigering for å kun
vise kategorier knyttet til Personalets lesetips. Velg følgende innstillinger for å konfigurere portleten Kategorinavigering, slik at
den kan fungere med Personalets lesetips:

1. Klikk på kontekstmenyen i portletens topptekst, og velg Konfigurasjon.

2. Under Vokabularer velger du Filter.

3. Flytt vokabularene som blir brukt til Personalets lesetips under kolonnen Nåværende.

4. Lagre innstillingene.

5. Klikk på kontekstmenyen i portletens topptekst og velg Utseende og funksjonalitet.

6. Påse at Decorate er valgt i Applikasjonsdekoratøren.

7. Lagre innstillingene.
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Bildearkiv
Tilleggsmodulen Bildearkiv støttes fra og med Arena 4.3. Den gjør det mulig å lagre bilder som Arena-brukere kan se og søke
etter. Bildene kan også knyttes til katalogposter.

Forutsetninger
l Arena-installasjonen bruker Quria som backend-system.

l ArenaNova-temaet brukes.

Fremhevet søk i Bildearkivet
Du kan tilpassede de fremhevede søkeartiklene i Bildearkivet.

1. Gå til startsiden for Bildearkiv. Du finner klargjorte eksempler på fremhevede søk.

2. Klikk på redigeringsikonet for artikkelen du vil oppdatere.

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

4. Endre søket, for eksempel subject:Houses. Mediaclass:picture er allerede inkludert i artikkelstrukturen og trengs ikke
i søket.
Se også: Søkeparametre for katalogposter

5. Velg et bilde fra Dokumenter og medier, eller last opp et nytt bilde fra datamaskinen din. Sørg for at bildet ikke har
høy oppløsning (tilpasset for utskrift) for å unngå at siden laster tregt. Sørg for å angi en Alternativ tekst for
tilgjengeligheten.

6. Klikk på Publiser og oppdater siden for å sjekke at det fremhevede søket har blitt lagret og at artikkelen vises slik du
ønsker.
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Tilgjengelig innhold
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 er en standard som brukes til å sikre at nettsteder er tilgjengelige for alle.
Heller enn å ta opp spesielle behov som personer med ulike funksjonsnedsettelser kan ha, kan retningslinjene betraktes som
en måte å gjøre nettsteder enklere for alle å bruke, forstå og navigere i. Ulike land har ulik lovgivning med hensyn til
tilgjengelighet.

Tilgjengelighet i Arena
Dette emnet fokuserer på metoder du kan bruke for å gjøre din Arena-side mer tilpasset for skjermlesere, hvilket er et av
aspektene ved tilgjengelighet. Det anbefales at du gjennomfører Arena-opplæring for å forstå disse metodene fullt ut.
Grunnleggende HTML-kunnskap kommer også godt med.

Vise HTML-kode i stedet for tekstbehandler
HTML-koden gir informasjon om strukturen og elementene på nettsiden. Du trenger vanligvis ikke arbeide i HTML-modus,
men det kan være nyttig for verifisering og feilsøking.

l For å aktivere HTML-modus når du skriver innhold til en artikkel, klikker du på Kilde i verktøylinjen.

Overskrift-struktur
Det er viktig å bruke en logisk overskrift-struktur, uavhengig av tema, nettsted eller nettapplikasjon. En logisk overskrift-
struktur innebærer f.eks. at overskrift-stilen <h1> følges av <h2>, <h3>, <h4> etc. i denne rekkefølgen - du kan ikke bruke
<h6> med mindre du har brukt en <h5> først. Når du legger til eller sletter innhold, må du ta hensyn til strukturen.

Nye artikler
Når du legger portleten Visning av nettinnhold til en side, innebærer den grafiske innstillingen Decorate eller Borderless at
tittelen på Visning av nettinnhold vises som <h2> på skjermen, hvilket er korrekt. Dersom du legger til tekstinnhold, bruker du
<h3>, <h4>, <h5> og det antallet overskriftsnivåer du trenger for å sikre at strukturen bevares.

Det anbefales at du bruker innstillingen Borderless.

Dersom du av ulike årsaker ikke ønsker å vise tittelen til portleten, kan du velge den grafiske innstillingen Barebone i stedet. I
dette tilfellet vil portleten ikke inkludere sitt naturlige <h2>-nivå, og dette må legges til innholdet manuelt.

Dersom du arbeider i tekstbehandler-modus, er overskrift-stilene Heading 1 (h1), Heading 2 (<h2>), Heading 3 (<h3>) og
Heading 4 (<h4>) tilgjengelige.
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Bruk aldri Overskrift 1 til innhold. Bruk kun Overskrift 2 dersom du velger den grafiske innstillingen Mager. Bruk Normal (<p>)
for brødtekst. Trenger du flere overskrift-nivåer (<h5>, <h6> etc), må disse legges til i HTML-modus.

Innholdet i artikkelen over vil se slik ut i HTML, med den grafiske innstillingen Dekorert:

<h3>Min overskrift</h3>

<p>Litt tekst</p>

<h4>Min underoverskrift</h4>

<p>Litt mer tekst</p>

I en artikkel med den grafiske innstillingen Mager må du legge en <h2>-overskrift til innholdet manuelt:

<h2>Min hovedoverskrift</h2>

<h3>Min overskrift</h3>

<p>Litt tekst</p>

<h4>Min underoverskrift</h4>

<p>Litt mer tekst</p>

Bilder
Et bilde skal alltid inkludere et alt-attributt som beskriver bildet.
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Dersom du f.eks. legger til et slikt bilde i Arena, bør HTML-koden inkludere noe sånt som dette:

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”En hest som hopper i
snøen”>

Dersom du i stedet ønsker å opprette en lenke til en Wikipedia-artikkel om ulike hesteraser, vil bildelenken se
omtrent slik ut:

<a href=” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_horse_breeds”>

<img src=”url-to-horse-image.jpg” alt=”En hest som hopper i
snøen”>

</a>

Nå som bildet inkluderer en lenke, beskrives lenkens mål i stedet.

Hvis du legger til et bilde kun for dekorasjonsformål, bør du legge til et tomt alt-attributt:

<img src=”ball.jpg” alt=””>

Kopiere og lime inn formatert tekst
Når du kopierer tekst fra f.eks. Microsoft Word, kopierer du ikke bare teksten, men også formateringen.
Denne formateringen kan skape ustrukturert HTML-kode som gjør at nettstedet fungerer på en uønsket
måte.

For å unngå å lime formatering inn i Arena-artikler, kan du kopiere tekst fra Microsoft Word eller en annen
tekstbehandler, og lime den inn i Visning av nettinnhold portleten i HTML-modus. Da kan du formatere
teksten selv ved hjelp av teksteditoren eller i HTML-modus.

Nyttige lenker
Det finnes mye informasjon om tilgjengelighet på Internett. Noen eksempler:

l Introduksjon til HTML: html.com/#Adding_Content

l Legge til video- og lydinnhold i nettsteder: www.w3.org/2008/06/video-notes

Arena tilgjengelighetsrapport
Vi har forberedt et dokument som biblioteket kan bruke som grunnlag for en tilgjengelighetsrapport for nettstedet Arena:
Arena tilgjengelighetsrapport/Arena tilgjengelegheitsrapport. Du finner den nederst på denne siden: Tilgjengelig innhold
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Erstatt all tekst i hakeparentes med korrekt informasjon for biblioteket ditt og ta bort delene som ikke gjelder biblioteket ditt
(avhengig av hvilket styling-tema som brukes).
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Medietypeikoner
Følgende standardikoner brukes til å representere medietypene i Arena. Hvis du vil bruke andre ikoner, skriver inn URL-
adressene for disse i portleten Admin: Installasjonsdetaljer.

Ikon Medietype Ikon Medietype Ikon Medietype Ikon Medietype

artefact digitalAudioFile hardback ps4Game

article dissertation hybridBook psGame

audioBook document internet score

bibliography dvd largePrint serial

blueray dvdRom map sheetMusic

book dvdVideo microFilm
soundRecordin
g

bookAndCassette eAudio microForm sportEquipment

bookAndVisualRecordi
ng

eBook mixedMedia tactileBook

braille eBraille moonAlphabet talkingBook

brailleAndText eLearning music talkingBookMp3

brailleMusic eMusic newspaper text

cassette ePaper otherMaterial topicBox

casetteTalkingBook ePeriodical paperback toy

cd eVideo periodical video

cdAndBook easyRead photograph videoGame

cdBook
electronicMateri
al

picture videoTape

cdRom excessBooks
pictureBookWithBrailleTe
xt

vinyl

computerGame game printedMusic wiiGame

daisy gameboyGame ps2Game xboxGame
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Ikon Medietype Ikon Medietype Ikon Medietype Ikon Medietype

data giantPrint ps3Game
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Utforme for optimal ytelse
Dette emnet gir noen anbefalinger om hva du bør tenke på når du skal utforme Arena for å få best mulig ytelse.

Den lokale Arena med det nettbaserte grensesnittet er kjernen i Arena. Den leverer katalogen, søkefunksjonen osv.

Backend er styringssystemet for biblioteks-, arkiv- eller museumskatalogen som er koblet til den lokale Arena.

Arena Central services har nettbaserte tjenester som anmeldelser, vurderinger og nøkkelord for lokale Arenaer. Generelt er
dette likt for alle lokale Arenaer i et land.

Generelt
Det er ikke mulig å gi eksakte anslag for hvor mye ytelsen kan forbedres med diverse tiltak; det avhenger mye av backend,
serveren, kommunens nettverk osv. Et tiltak som kan være effektivt i én Arena, kan utgjøre kun en liten forskjell i en annen.
Den enkelte PC-en og nettleserversjonen kan også påvirke ytelsen.

Her følger noen generelle momenter når det gjelder Arena og ytelse:

l Omfanget av dataene som hentes fra backend eller fra Arena Central services på siden, har stor påvirkning på
ytelsen til Arena. Antall anrop påvirker også ytelsen, selv om den datamengden som sendes eller mottas, er liten.

l Antall portleter på en side er ikke avgjørende (selv om enkle portleter med bare tekst, for eksempel, også bidrar til
totalen). Det som har betydning for ytelsen, er innholdet i portletene.

l Det er bedre å spre innhold på flere sider enn å legge det på én side.

l Antall sider spiller ikke så stor rolle for ytelsen.

l Antallet dynamiske lister og ressurskrevende innhold i Arena vil ikke påvirke ytelsen til en enkelt side, det er bare
innholdet på den enkelte siden som har betydning.

Bilder
l Unngå å bruke høyoppløselige bilder (300 dpi), men benytt heller bilder for skjermbruk (72 dpi) som er

spesialtilpasset internett.

l Juster størrelsen (piksler) på bildet ut fra størrelsen det skal ha på siden.

Merknad:
Fotografier fra et digitalt kamera eller en mobiltelefon er i de fleste tilfeller for plasskrevende og må reduseres i størrelse.
Svært plasskrevende bilder gjør siden betraktelig langsommere.

Tabellen under vise anbefalte filformater for ulike typer bilder.

.jpg .gif .png

Fotografier x

Vektorgrafikk x x

Tekst x x

Logoer x x

Med transparens x x

Dynamiske lister
Dynamiske lister opprettes ved å bruke portleten Resultatliste.

Begrens antall lister på samme side. Opprett undersider hvis du trenger mange lister, for eksempel forslagssider til ulike
målgrupper.

Vi anbefaler 100 poster per side som et maksimum, delt mellom listene på siden. Hver liste kan inneholde 21 poster. Dersom
det er flere enn 10 poster å vise i listen, vil du kunne navigere til neste sett med poster innenfor listen. Du kan f.eks. inkludere
4 lister med 21 poster der hver enkelt har samme ytelse som før.
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Vurder hvor viktig det er å innhente sentrale data (vurderinger, anmeldelser og nøkkelord) i listene. Unngå å innhente data
som ikke er viktige for den aktuelle listen. Vær oppmerksom på at i standardkonfigurasjonen er innhenting av sentrale data
satt til på.

Vurder hvor viktig det er å innhente data fra bibliotekssystemet (tilgjengelighet) i listene. Unngå å innhente data som ikke er
viktige for den aktuelle listen. Vær oppmerksom på at i standardkonfigurasjonen er innhenting av data fra bibliotekssystemet
satt til på.

Hvis det skal innhentes sentrale data og/eller data fra bibliotekssystemet, bør antall poster per side reduseres i listen.

Rekkefølgen på portletene på en side kan være lurt å ta i betraktning. Prøv hvis mulig å unngå å plassere en liste som henter
data fra bibliotekssystemet og/eller Central services, på toppen av siden. Da vil resten av sideinnholdet ikke bli lastet før alle
dataene fra bibliotekssystemet og/eller de Central services er lastet inn i listene.

Toppliste – tilleggstitler
Med innstillingen «Antall ekstra titler som kan lastes ned» (Toppliste-portleten) definerer du hvor mange ekstra titler som skal
hentes fra Central services (i tillegg til antall titler du har ført opp i topplisten). Du vil kanskje laste ned flere titler enn antallet
som skal vises i topplisten, hvis ikke alle titlene fra Central services kan bli funnet på dette aktuelle nettstedet (topplisten skal
fylles med titler som er tilgjengelige). Jo høyere nummer som er satt i denne innstillingen, desto langsommere går innlastingen
av siden. Hvis tallet er for lavt, kan det imidlertid hende at du ikke får nok poster til å fylle listen. Vi anbefaler at du begynner
med 10, og avhengig av bestanden og ytelsen, kan det være du må endre til et høyere eller lavere tall.

CSS og JavaScript
De fleste innstillinger relatert til stil gjøres av Axiell på installasjonstidspunktet. Rådfør deg med brukerstøtten for Axiell hvis du
ønsker å tilpasse utseendet og funksjonaliteten selv.
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Søk i Arena
Lånere og bibliotekansatte kan søke i Arena, katalogposter, artikler og mer.

Veldig spesifikke søk (brukt av bibliotekansatte og ikke lånere) er ofte utført ved å bruke den dynamiske listefunksjonaliteten.

Se også: Søk, Avansert søk, Indekssøk og Utforme for optimal ytelse

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

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

edition Utgaven
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Parameter Kommentar

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
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
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
olNumber

Tittelnummer

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.
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Parameter Kommentar

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:

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).

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).

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

Gruppere søkeresultater
Når poster med samme tittel og samme forfatter finnes i flere formater (medietyper), kan de grupperes automatisk. Hvis for
eksempel en tittel er tilgjengelig i bokformat og e-bokformat, kan resultatene grupperes og vise ett av formatene med en Utvid
-knapp nedenfor.
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Søkeresultatene kan også grupperes hovedpost-delpost. CD-tittelen er for eksempel en hovedpost, mens alle sporene på
CD-en er delposter.

1. Å gruppere søkeresultater: Konfigurasjonsinnstillingen sidevalg: Vis utvidet informasjon brukes. I den
nedtrekkslisten velger du alternativet Grupperte resultater: Grupperer samsvarte data.

2. For å bestemme hva som skal grupperes i søkeresultatene: Bruk konfigurasjonsinnstillingen Grupperte resultater:
Grupperingsfelt (for innstillingsdefinisjoner, se over).

3. Når du vil gruppere hovedpost-delposter, angir du hvordan du vil gruppere dem ved hjelp av
konfigurasjonsinnstillingen Vis lenkede poster (for innstillingsdefinisjoner, se over).

Sortering innenfor en gruppe
Følgende innstillinger brukes når det gjelder synligheten innenfor gruppene:

l Grupperte resultater: Sorter på

l Grupperte resultater: Sorteringsrekkefølge inne i listen

l Grupperte resultater: Maksimalt antall grupperte titler

Opprette en side med et filtrert søk
Du kan opprette et spesielt filtrert søkemiljø i Arena. Denne gjennomgangen hjelper deg med å sette opp et søkemiljø rettet
mot barn. Du kan opprette ditt eget søkemiljø med andre spesifikasjoner.

1. Logg deg på Liferay, og klikk på Admin/Sider.

2. Gå til siden Children.

3. Opprett en barneside for søkeresultatene og gi den en tydelig tittel som Søkeresultater – barn.

4. Kopier den eksisterende søkeresultatsiden Search.

5. Skjul siden ved å merke av for Skjul.

6. Klikk på Lagre..

7. Opprett en barneside fra Søkeresultater – barn.

8. Gi siden et tydelig navn, som eksempelvis Katalogpost – barn.

9. Skjul siden ved å merke av for Skjul.

10. Klikk på Lagre.

11. Gå til siden Children.

12. Konfigurer søkeportleten ved å legge til filteret targetAudience:j i Søkefilter for katalogposter.

13. Sett inn URL-adressen til Søkeresultater – barn i feltet URL til søkeresultatsiden for katalogposter.

14. Kjør et testsøk for å kontrollere at filteret fungerer som det skal.

15. Konfigurer søkeportleten på siden Søkeresultater – barn, og angi targetAudience:j i feltet Søkefilter for katalogposter.

16. Legg til Søkeresultater – barn i feltet Søkebane til søkeresultater for katalogposter i søkeportleten.

17. Konfigurer søkeresultatene ved å legge til URL-adressen i Katalogpost – barn i feltet URL til katalogpost.

18. Gjør et nytt testsøk.

19. Konfigurer katalogpostsiden ved å legge til filteret targetAudience:j i feltet Søkefilter for katalogposter.

20. Legg til Søkeresultater – barn i feltet Søkebane til søkeresultater for katalogposter.

21. Test resultatene.

22. Klikk på Lagre.

Merknader:
Det er viktig å vise at dette er et eget søkemiljø. Sørg for at det er tekst og grafikk som tydelig indikerer at denne siden bare
søker etter barnebøker i katalogen.
Hvis du ønsker å endre teksten i søke-portleten for denne spesifikke siden, logg deg på Liferay, høyreklikk på søke-portleten
og velg Innstillinger. Legg deretter til ønsket tekst i kolonnen til høyre, under Tekst som vises øverst på portleten for det
nåværende språket.
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Samtidige søk i katalog og artikler
Du kan søke samtidig i katalogen og i artikler i Arena. Det betyr at du kan opprette en dynamisk liste over beslektede artikler
ved siden av søkeresultatene, eller du kan opprette en dynamisk liste over beslektede titler samtidig som
artikkelsøkeresultatene presenteres.

Merknad:
For at dette skal fungere, MÅ du ha emneord til artikkelen sommatcher emneordene til katalogposten.

1. Velg portleten Artikler: Søk , og legg den på siden /search .

2. I feltet Søk limer du inn teksten: [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

3. Velg Søk i Søkebetingelser. Juster de andre innstillingene etter behov.

4. Velg Artikler: Søk og legg den til siden /results.

5. I feltet Søk limer du inn teksten: [#if subjects?? && (subjects?size > 0)]([#list subjects as subject]subject:”${subject}”
[#if subject_index < (subjects?size -1)] OR [/#if][/#list])[/#if]

6. Velg Katalogpost i Søkebetingelser. Juster de andre innstillingene etter behov.

7. Velg portleten Resultatliste og legg den på siden /articles.

8. I feltet Søkeforespørsel limer du inn teksten: [#if externalQuery??]${externalQuery}[/#if]

9. Velg Søk i Søkebetingelser. Juster de andre innstillingene etter behov.

10. Velg portleten Resultatliste og legg den på siden /detail.

11. I feltet Søkeforespørsel limer du inn teksten: “${subject}”[#if subject_index < (articleSubjects?size -1)] OR [/#if]
[/#list])[/#if]

12. Velg Artikkel i feltet Søkebetingelser. Juster de andre innstillingene etter behov.

Se også: Artikler: Søk og Resultatliste

Portleten Søkeresultater over portleten Katalogpost
Du kan legge til portleten Søkeresultater over portleten Katalogpost for å gjøre det mulig å navigere blant søkeresultatene fra
katalogpostsiden.

I konfigurasjonsinnstillingene tømmer du alle visningsinnstillingene, bortsett fra Vis panelknapper:: Navigering i topptekst er
den eneste komponenten som trengs.

Bruk akkurat de samme konfigurasjons- og grupperingsinnstillingene for sortering som du gjør i portleten Søkeresultater, hvor
du først viser resultatene fra et søk (søket du har klikket på for å gå til katalogpostsiden).

Merknader:
Ikke aktiver Videresend til katalogpost ved treff på enkelt post.

Klikke på «Lagre kobling» eller kopiere URL?
Forskjellen mellom å klikke på Lagre kobling over tittelen på detaljsiden til en katalogpost, og å kopiere URL-en i adresselinjen
til nettleseren når du velger én post fra resultatlisten og deretter blar gjennom listen ved hjelp av navigeringslinjen øverst på
detaljsiden til katalogposten.

La oss si du kopierer post nummer to og deretter fortsetter å trykke deg gjennom postene ved å bruke navigasjonsfeltet. Når
du kommer til post nummer sju, bestemmer du deg for å lime inn det du kopierte (post nummer to). Dette er da hva som vil
skje i de to tilfellene:

URL-en lagres ved å klikke på «Lagre kobling»
Den lagrede posten (to) vises. Posisjonen til navigasjonsfeltet flyttes ikke, men fortsetter å være på posisjon sju (i dette
eksemplet), og lesingen fortsetter fra nummer sju.

URL-en kopieres fra adresselinjen i nettleseren
Den lagrede posten (to) vises. Posisjonen til navigasjonsfeltet flyttes til nummer to og lesingen fortsetter fra nummer to.
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Opprette søke-ID-er i Arena for Quria
Dette er en måte Quria-brukere kan opprette spesielle søke-ID-er på til bruk i Arena.

1. Logg deg på Liferay.

2. Søk etter en tittel eller forfatter.

3. ID-en er synlig over tittelen. Den skal se slik ut:spl://metadata/e6577300-18cd-4938-95dc-
8690d6b50505/Manifestation/e4f83930-c445-4d4f-96f5-a4005b1ea289

4. Kopier ID-en og bruk den som en ny ID for eksemplarsøk.

Heretter kan du bruke den nye søke-ID-en i Arena når du trenger en bestemt post-ID. Dette kan være nyttig ved oppretting av
dynamiske lister.
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